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-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ครั งที่  1  ประจ้าปี  ๒๕๕9 
วันที่ 27 เมษายน  2559 

เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

---------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

1. นำยวิวัฒน ์   สุคนธจร       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      2. นำยสหัส      อินทรสุวรรณ์      รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      3. นำยสุขทวี    จินดำรักษ์               สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

4. นำงจริยำ    สุภำคม   สมำชิกสภำเทศบำล  
5. นำยวัชรินทร์    สุพรรณ   สมำชิกสภำเทศบำล 
6. นำยวิจิตร    ชลวิจิตร   สมำชิกสภำเทศบำล 
7. นำยธีรยุทธ  น้อย          สมำชิกสภำเทศบำล 
8. นำยสุนันท์    บุญมำก   สมำชิกสภำเทศบำล 
9. นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำล 
10. นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  สมำชิกสภำเทศบำล 
11. นำยสมศักดิ์   โสมล         สมำชิกสภำเทศบำล 
12. นำยถำวร    ปรีชำรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล 

   
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำยบุญธรรม   รุ่งเรือง   นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 2. นำยธรำพงษ ์ โสมล   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 3. นำยธวชั  ร ำเพย   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 4. นำยบัณฑิต   โกด ี  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 5. นำยมณฑล   เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      6. นำยสง่ำชัย    หนูเนียม       ปลัดเทศบำล 

7. นำยจักรวส ุ ภูวสุสมบัต ิ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
 
 

 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ  ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ และท่ำนสมำชิก 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฯ            สภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล

ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 ประจ ำปีพุทธศักรำช  
2559 ขณะนี มีสมำชิกสภำฯ มำลงชื่อจ ำนวน 12 ท่ำน  ถือว่ำครบองค์ประชุม 
ก่อนกำรประชุม กระผมขออ่ำนประกำศสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เรื่อง เรียก
ประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ดังนี   

     ตำมที่สภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้มีมติก ำหนดสมัยประชุมและ   
    วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ในกำรประชุมสภำ 
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 
    ๑7 กุมภำพันธ์ ๒๕๕9 โดยก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี          
    พ.ศ. ๒๕๕9 ให้มีระยะเวลำตั งแต่วันที่ 1 – 30 เมษำยน ๒๕๕9 มีก ำหนด       
    30 วัน นั น 

     ฉะนั น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 
    พ.ศ. ๒496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบ 
    กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภำเทศบำล
    ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ตั งแต่วันที่ 
    1 - 30 เมษำยน ๒๕๕9 มีก ำหนด 30 วัน จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
    ประกำศ ณ วันที่  28 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕9 ลงชื่อ นำยวิวัฒน์ สุคนธจร 
    ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และในล ำดับต่อไปขอเชิญท่ำน 
    ประธำนสภำ ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ท ำหน้ำทีจุ่ดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
นำยกเทศมนตรีฯ  
 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์ -   ในโอกำสนี ขอเชิญท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ  วำระกำรประชุมต่อไป 
 
 
 
           /ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 ขอฝำกให้ท่ำนปลัดเทศบำลช่วยก ำชับเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลเรื่องควำมสะอำด 
ประธำนสภำเทศบำลฯ ของส ำนักงำนเทศบำล ทั งในส่วนของห้องน  ำและเรื่องขยะด้วยนะครับ 
 
ที่ประชุม     - รับทรำบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  2.1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำเทศบำลฯ  สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2559 

ตำมท่ีได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุม 
สำมัญ สมัยสมัยแรก ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2559   
ให้ท่ำนสมำชิกไปแล้วนั น ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้ำง       
ขอเชิญเสนอครับ  

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     - เมื่อไม่มี กระผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบรับรองรำยงำน       
ประธำนสภำเทศบำลฯ  กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยสมัยแรก       
    ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2559 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  รับรอง  11 เสียง 
    -  ไม่รับรอง  - เสียง 

- งดออกเสียง  1 เสียง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่ำที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำเทศบำลฯ สมัยประชุมสำมัญ สมัยสมัยแรก ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 

กุมภำพันธ์ 2559 ด้วยคะแนน  11 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  
    ของนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง ประจ้าปี 2558 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  ระเบียบวำระท่ี  ๓  นี  ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  นโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำลของนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง  
    ประจ ำปี 2558 ขอเชิญครับ 
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
นำยกเทศมนตรีฯ   รำชกำรและผู้มเีกียรตทิุกท่ำนครับ ตำมมำตรำ 48 ทศ แห่งพระรำชบัญญัติ 
    เทศบำล พ.ศ. ๒496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน บัญญัติให้นำยกเทศมนตรีจัดท ำ
    รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำลเป็นประจ ำ
    ทุกปี โดยให้ประกำศไว้โดยเปิดเผยที่ส ำนักงำนเทศบำลด้วย นั น   
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     เพ่ือปฏิบัติตำมมำตรำ 48 ทศ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว กระผม           
    นำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง ตลอดทั งผู้บริหำรได ้
    บริหำรงำนเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำล 
    ต ำบลปำกน  ำฉวำง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ.2556 กระผมและคณะผู้บริหำร 
    ได้บริหำรงำนด้วยควำมมุ่งมั่น และตั งใจจริง เพ่ือน ำควำมเจริญมำสู่ท้องถิ่นใน    
    ทุกๆ ด้ำน และเพ่ือแก้ไขปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น         
    โดยได้ยึดถือหลัก “ธรรมำภิบำล” อันได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม         
    หลักควำมโปร่งใส  หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ  และหลักควำมคุ้มค่ำ
    เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำน  ตำมกรอบอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลซ่ึง 
    บัญญัติไว้ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.  2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  
    พ.ศ.๒๕52 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎกระทรวง  ระเบียบ ประกำศ 
    ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ 
    ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   ดังนั น จึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำ

 เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ประจ ำปี พ.ศ. 2558 เฉพำะส่วนที่เป็นโครงกำรหรือ
 กิจกรรมที่ส ำคัญ ดังนี  

    1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
   โครงสร้ำงพื นฐำน ถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  

 โดยเฉพำะด้ำนคมนำคม , ด้ำนสำธำรณูปโภค , สำธำรณูปกำร ฯลฯ เทศบำลต ำบล
 ปำกน  ำฉวำงไดร้่วมกับทุกฝ่ำยด ำเนินกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำน ดังนี  

  1) โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยวังม่วง – แหลมยูง ม. 5, 
     ม.7 ต.ฉวำง 

    2) โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
    3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยหนองไซ ม.8 ต.ฉวำง 
    4) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สำยทุ่งพลี บริเวณโค้งบ้ำนผู้ใหญ่ส ำรวม 
        เกตุสุรินทร์ ม.3 ต.ฉวำง 
    5) โครงกำรบริหำรจัดกำรก ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
  6) โครงกำรซ่อมแซมคอสะพำนคุดด้วน ฝั่งชุมชนบ้ำนวังขวำง ม.6 ต.ฉวำง 
  7) โครงกำรบุกเบิกถนนจำกบ้ำนนำงแอบ – หำญหลง ม.7 ต.ฉวำง 

    2. ด้านการศึกษา 
       กำรให้กำรศึกษำกับเยำวชนและผู้สนใจที่จะใฝ่หำควำมรู้  ถือเป็นสิ่งที่ส ำคัญ              
    อีกประกำรหนึ่ง ทีจ่ะพัฒนำบ้ำนเมืองให้เจริญรุดหน้ำ ดังนั นกำรสนับสนุนให้ 
    เยำวชนลูกหลำน  ชำวต ำบลฉวำง ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและ   
    สูงที่สุด ถือเป็นภำระอันส ำคัญ ที่จะละเลยมิได้ รวมถึงกำรพัฒนำสถำนศึกษำของ
    เทศบำลทั งในด้ำนกำยภำพ อันได้แก่ กำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ให้เหมำะสม และ
    กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ นในกำรปฏิบัติ 
    หน้ำที่ เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงจึงได้ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรศึกษำ ดังนี  
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    1) โครงกำรส่งเสริมเพ่ิมพูนควำมรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก 
    2) โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2558 
      เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้จัดงำนวันเด็กแห่งชำติขึ น ในวันศุกร์ที่ 9 มกรำคม  

     2558 ณ โรงเรียนวัดควนสูง หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง ซึ่งเรำจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียน      
        ระหว่ำงโรงเรียนบ้ำนปำกน  ำ กับโรงเรียนวัดควนสูง ตำมหลักกำรมีส่วนร่วม 
  นอกจำกนี ได้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยส่งเสริมให้ได้รับ กำรอบรม 

 ประชุม สัมมนำในหลักสูตรต่ำงๆ เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ นในกำรปฏิบัติ
 หน้ำที่ 

  3. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  1) โครงกำรจัดงำนรดน  ำผู้สูงอำยุ เนื่องในเทศกำลสงกรำนต์  ประจ ำปี 2558 
  2) โครงกำรจัดงำนประเพณีลำกพระและแข่งขันเรือยำววันออกพรรษำ ประจ ำปี 

     2558 
  3) โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2558 
    4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (กิจกรรมค่ำยเยำวชนอำสำพลัง   

     แผ่นดิน) 
  2) โครงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเทศบำลต ำบลปำกน  ำ

     ฉวำง “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี พ.ศ.2558” 
  3) โครงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเทศบำลต ำบลปำกน  ำ

     ฉวำง “กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ประจ ำปี 
     2558” 

   4) โครงกำรนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ซ่ึงเทศบำลต ำบล
        ปำกน  ำฉวำง ร่วมกับสถำนีต ำรวจภูธรฉวำง อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช ร่วม 
        รณรงคป์้องกัน แก้ไขปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุ ตำมโครงกำร นครปลอดภัย ทุกวัน 
       ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วย        
       ควำมร่วมมือในกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตำมโครงกำรดังกล่ำว ระหว่ำง 
       เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงกับสถำนีต ำรวจภูธรฉวำง ในวันที่ 25 มิถุนำยน  
       2558 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

   6) โครงกำรปลูกผักสวนครัวรั วกินได้ เพ่ือเป็นต้นแบบกำรปลูกผักริมรั วบริเวณบ้ำน
        ให้กับคนในชุมชน/หมู่บ้ำน ได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ โดยให้ประชำชน 
        สำมำรถน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับและประยุกต์ใช้ประกอบ     
        กำรด ำเนินชีวิตด้วยกำรพ่ึงพำตนเองให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมได้อย่ำง 
        สมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
    5. ด้านกีฬาและสาธารณสุข 
    ด้านกีฬา 

   1) โครงกำรแข่งขันกีฬำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง “ปำกน  ำฉวำงเกมส์” ครั งที่ 2 
        ประจ ำปี 2558 

   2) เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ อ ำเภอฉวำง ประจ ำปี 2558 
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      ด้านสาธารณสุข 
     เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญด้ำนสุขภำพอนำมัยที่ดี  

    เพรำะสุขภำพท่ีดีย่อมหมำยถึงคุณภำพชีวิตที่ดี สุขภำพดีจะได้มีสติปัญญำ และ 
    แรงกำยแรงใจในกำรคิดในกำรประกอบสัมมำอำชีพ ฉะนั นจึงถือเป็นนโยบำยหลัก 
    จึงได้ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ชุมชน
    ในเขตพื นที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
    บ้ำนปำกน  ำ ไดด้ ำเนินงำนในด้ำนสำธำรณสุขต่ำงๆ เช่น กำรรณรงค์ป้องกันและ 
    ควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงกำรส่งเสริมให้หนูน้อยสุขภำพฟันสวยยิ มสดใส  
    กิจกรรมปั่นเพ่ือแม่ (Bike For Mom) กิจกรรมปั่นเพ่ือแม่ (Bike For Dad) เป็นต้น 
    นอกจำกนี  เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
    เสริมสุขภำพ (สสส.) และส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) โดย 
    กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้ขับเคลื่อนกระบวนกำร
    สร้ำงเสริมสุขภำพ เพ่ือให้พ่ีน้องประชำชนในเขตพื นที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้
    มีสุขภำพทีดี่ 

    6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรดูแลและรักษำ 
    ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ด ำเนินงำนในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
    และสิ่งแวดล้อม ดังนี  

   1) โครงกำรบริหำรจัดกำรก ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง            
                                   ให้ถูกสุขลักษณะตำมกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษให้   
                                   มำกที่สุด     
   2) โครงกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์เนื่องในมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  

        สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 12 สิงหำคม 2558 
   3) โครงกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์เนื่องในมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  

        พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวำคม 2558 
   4) โครงกำรขยะแลกไข่ (ชุมชนบ้ำนปำกน  ำ และชุมชนบ้ำนเกำะลำงสำด          

        เป็นต้นแบบ) 
    7. ด้านการบริหารจัดการ 
        กำรบริหำรงำนจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ  ถือเป็นหัวใจหลักของกำรน ำองค์กร
    ไปสู่ควำมส ำเร็จและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ตรงตำม 
    เป้ำหมำย ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
    ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ บุคลำกร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมำณและระบบ          
    กำรบริหำรงำนที่ดี ซึ่งกระผมได้ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรในองค์กรให้มี        
    ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนและมีศักยภำพในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
    ประชำชน รวมถึงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์หรือปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ ให้มี
    ควำมทันสมัย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันต่อเหตุกำรณ์ และยังส่งเสริม         
    กำรพัฒนำตนเองให้ยึดมั่นในควำมถูกต้อง ควำมซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน   
    มีระเบียบวินัย และรู้จักประหยัด ส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรนั น เทศบำล
    ต ำบลปำกน  ำฉวำงได้ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดได้มีจิตสำมัญส ำนึก จิตวิญญำณ 
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    คิดว่ำทุกคนในพื นท่ีเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเปรียบเสมือนญำติพ่ีน้อง และ 
    ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำในหลักสูตรต่ำงๆ 
    เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ และสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำ 
    ตำมล ำดับชั น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกเครือข่ำยและ 
    กิจกรรมของทุกภำคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดขึ น 
      กระผม และคณะผู้บริหำรขอให้ควำมมั่นใจว่ำจะพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง
    ไปสู่ควำมเจริญ อย่ำงยั่งยืน ให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอ่ืนๆ อย่ำงถูกทิศทำง และ   
         เดินหน้ำต่อไปเพ่ือพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงตรำบเท่ำที่ประชำชนให้     
    ควำมไว้วำงใจ กระผมและคณะผู้บริหำรจึงขอให้ควำมมั่นใจว่ำ พ่ีน้องประชำชนชำว
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกคนจะต้องมีคุณภำพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้ำน ภำยใต้หลัก
    ทีว่่ำ พวกเรำคือลูกที่ชื่อว่ำฉวำง พวกเรำเป็นลูกท่ีมีควำมซื่อสัตย์ มีควำมจริงใจ และ
    เป็นลูกท่ีมีควำมกตัญญูต่อพ่อแม่ จึงเสนอรำยงำนมำเพ่ือโปรดทรำบ ขอบคุณครับ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง  ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  นโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำลของนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 

 ประจ ำปี 2558  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยซักถำมบ้ำงครับ ขอเชิญครับ  
 ถ้ำไม่มี เป็นอันว่ำที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลง
 ไว้ต่อสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ประจ ำปี พ.ศ. 2558 ของนำยบุญธรรม 
 รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง แล้วครับ  

   
มติที่ประชุม   -  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดท้าบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาของเทศบาล
    ต้าบลปากน ้าฉวาง ที่ไม่สามารถด้าเนินการเองได้ และมีความจ้าเป็นจะต้อง 
    ประสานบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะด้าเนินการร่วมกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์  
    การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช      
    พ.ศ. 2560- 2562    
 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  -  ส ำหรับญัตตินี  ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ   
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  -  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
นำยกเทศมนตรีฯ   เทศบำล และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมขออนุญำตให้ท่ำนรองธรำพงษ์ โสมล 

   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบได้อธิบำยให้แก่เพ่ือน 
   สมำชิกครับ 

 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  -  ขอเชิญคุณธรำพงษ์ โสมล ครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ   
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นำยธรำพงษ์ โสมล  -  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองนำยกเทศมนตรีฯ  เทศบำล และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยธรำพงษ์ โสมล รองนำยกเทศมนตรี   
    ต ำบลปำกน  ำฉวำง ตำมที่คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นอ ำเภอฉวำง      
    แจ้งมติของคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด ในครำวประชุม 
    เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 เพ่ือให้เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จัดส่ง
    โครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้ และมี     
    ควำมจ ำเป็นจะต้องประสำนบูรณำกำรโครงกำรพัฒนำที่จะด ำเนินกำรร่วมกัน  
    ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    นครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2560-2562 โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ท่ีส ำคัญ ประกอบดังนี  
     1) โครงกำรพัฒนำที่ประชำชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั งแต่       
    2 แห่งขึ นไป ได้ประโยชน์และได้ท ำควำมตกลงร่วมกัน   
     2) โครงกำรพัฒนำที่มีขนำดใหญ่ ใช้งบประมำณจ ำนวนมำก องค์กร 
    ปกครอง ส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้  

3) ให้แต่ละ อปท.เสนอโครงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศำสตร์ละไม่เกิน 2 โครงกำร เพ่ือจัดส่งบัญชี
โครงกำรพัฒนำให้คณะกรรมกำรประสำนแผนระดับอ ำเภอรวบรวมจัดส่งให้
คณะกรรมกำรประสำนแผนระดับจังหวัดต่อไป ดังนั น จึงน ำเสนอต่อสภำแห่งนี โดย
มีหลักกำรและเหตุผลดังต่อไปนี  

   หลักการ 
     ตำมประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น เรื่อง กำรท ำควำมตกลงร่วมมือกันจัดท ำบริกำรสำธำรณะขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558 ข้อ 2 (2) ภำรกิจหรือโครงกำรที่
    เกินกว่ำศักยภำพ  หรือไม่คุ้มค่ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด ำเนินกำรเอง หรือ
    เป็นภำรกิจหรือ โครงกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือให้เกิด 
    ประโยชน์แก่ประชำชนในท้องถิ่น  
     จัดท ำบันทึกข้อตกลง ตำมวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ประชุมปรึกษำหำรือร่วมกันโดยจัดท ำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และน ำเสนอสภำ
    ท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยจัดตั ง 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั น ทั งนี ให้รำยงำนและจัดส่งส ำเนำบันทึกข้อตกลง ให้
    ผู้ก ำกับ ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบด้วย 
 

เหตุผล 
     เทศบำลต ำบลปำกกน  ำฉวำง ได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงส ำหรับโครงกำรของ
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ที่ประชำชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
    ตั งแต่ 2 แห่งขึ นไปได้ประโยชน์ จ ำนวน 3 โครงกำร ดังนี  
    1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกฯ สำยถนนด ำ ถึงบ้ำนโคกไม้แดง 
    หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง เชื่อมต่อต ำบลทุ่งสง อ ำเภอเภอนำบอน จังหวัด  
    นครศรีธรรมรำช 
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    2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกฯ สำยปำกน  ำ-วังพอ หมู่ที่ 7 ต ำบลฉวำง  
    เชื่อมต่อต ำบลทุ่งใหญ่ อ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

    3) โครงกำรก่อสร้ำงพนังกั นน  ำบริเวณสองฝั่งแม่น  ำตำปี เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
    เชื่อมต่อเขตเทศบำลต ำบลฉวำง อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

    โครงกำรดังกล่ำวเมื่อขอควำมเห็นชอบกับสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเรียบร้อย
    แล้ว ต้องรำยงำนให้นำยอ ำเภอทรำบ และจัดส่งเอกสำรให้องค์กำรบริหำรส่วน 
    จังหวัดด ำเนินกำรต่อไป ถ้ำสมำชิกท่ำนใด มีข้อสงสัยประกำรใดก็ซักถำมได้นะครับ 
    ขอบคุณครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ครับก็ได้รับทรำบหลักกำรและเหตุผลแล้วนะครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยบ้ำง 
ประธำนสภำเทศบำลฯ ครับ ขอเชิญครับ เชิญคุณจริยำ สุภำคม ครับ  
 
นำงจริยำ สุภำคม  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ ทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เรื่อง

เอกสำร MOU ดิฉันเพ่ิงได้ทรำบเมื่อสักครู่นี เอง จริงๆ แล้วน่ำจะให้สมำชิกได้ศึกษำ
รำยละเอียดก่อนล่วงหน้ำสักระยะหนึ่ง กำรที่จะท ำข้อตกลงระหว่ำงต่ำงพื นที่      
ต่ำงอ ำเภอ อย่ำงถนนดิฉันไม่ห่วงเท่ำไหร่ แต่เรื่องกำรก่อสร้ำงพนังกั นน  ำนั น ดิฉัน
เข้ำใจว่ำเป็นกำรท ำแผนเข้ำจังหวัด ถึงเวลำจริงๆ แล้วถ้ำเกิดมีข้อตกลงไม่ทรำบว่ำ
จะเป็นกำรตกลงในกำรท ำพนังกั นน  ำเลยหรือไม่ เนื่องจำกพื นที่ของเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำงกว้ำง เขำจะเริ่มท ำตรงไหน เป็นกำรเชื่อมต่อ หรือท ำเป็นช่วงๆ มันจะมี
ผลกระทบหรือไม่ ดิฉันไม่เข้ำใจ เพรำะไม่ได้ทรำบรำยละเอียดเลย ถ้ำท ำแล้วดีเป็น
ประโยชน์กับประชำชนก็โอเค พ่ีน้องประชำชนยอมรับ แต่ถ้ำท ำแล้วเกิดปัญหำ   
ใครจะรับผิดชอบตรงนี  ดิฉันเป็นห่วง จึงอยำกทรำบว่ำท ำไปแล้วจะเกิดผลดีผลเสีย
อย่ำงไรบ้ำง ขอบคุณค่ะ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกบ้ำงครับ ถ้ำไม่มี ขอเชิญผู้บริหำรชี แจง 
ประธำนสภำเทศบำลฯ ครับ เชิญคุณธรำพงษ์ โสมล ครับ 
 
นำยธรำพงษ์ โสมล  -  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองนำยกเทศมนตรีฯ เทศบำล และผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  กระผมนำยธรำพงษ์  โสมล                   

รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง ตำมที่ท่ำน สท .จริยำ ได้ซักถำมมำ         
ผมก็เห็นด้วยกับท่ำน แต่เรื่องนี มันเป็นเรื่องของระเบียบวิธีปฏิบัติ ยังไม่ได้เป็น
โครงกำร คือรำยละเอียดขั นตอนต่อไป กว้ำงยำวเท่ำไหร่ แคบ ลึก เท่ำไหร่จะอยู่ใน
รำยละเอียดของโครงกำร ซึ่งจะเป็นอีกขั นตอนหนึ่งครับ ผมยกตัวอย่ำงสมมติว่ำ
ท่ำนจะท ำถนนควนตก-ควนเถี๊ยะ จะต้องให้มีอยู่ในแผนก่อน ถ้ำไม่มีโครงกำรเหล่ำนี 
ก็ปฏิบัติไม่ได้ ส่วนรำยละเอียดที่ท่ำนซักถำมมำ ท่ำนซักมำก่อน ยังไม่ถึงขั นตอนนั น
ครับ คือผมเข้ำใจว่ำท่ำนกังวลว่ำเดี๋ยวถ้ำท ำไปแล้วจะไม่ได้มำตรฐำน ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรเหล่ำนั น จะอยู่ในขั นตอนกำรปฏิบัติของโครงกำรครับ ซึ่งจะเป็นอีก
ขั นตอนหนึ่งครับ ขอบคุณครับ    
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกบ้ำงครับ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอมติ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ ที่ประชุมแห่งนี  สมำชิกสภำท่ำนใดเห็นชอบกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงโครงกำรของ

เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ที่ประชำชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั งแต่ 2 
แห่งขึ นไปได้ประโยชน์ จ ำนวน 3 โครงกำรดังกล่ำวตำมที่ท่ำนผู้บริหำรเสนอ โปรด
ยกมือครับ 

 
 
มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
- งดออกเสียง   1 เสียง 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่ำสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง มีมติ เห็นชอบกำรจัดท ำบันทึก
ประธำนสภำเทศบำลฯ   ข้อตกลง โครงกำรของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ที่ประชำชนในเขตองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั งแต่ 2 แห่งขึ นไปได้ประโยชน์ จ ำนวน 3 โครงกำรดังกล่ำว
    ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเสนอปัญหำของพ่ีน้องประชำชน หรือข้อเสนอแนะต่ำงๆ  
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ได้ครับ ขอเชิญ คุณถำวร ปรีชำรัตน์ ครับ 
 
นำยถำวร ปรีชำรัตน์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ  ทุกท่ำน กระผมนำยถำวร ปรีชำรัตน์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง       
    สืบเนื่องมำจำกเกิดภัยแล้งเป็นอย่ำงมำกในปีนี  ท ำให้ประชำชนมีควำมเดือดร้อนใน
    เรื่องกำรใช้น  ำอุปโภคและบริโภค ซึ่งทำงคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ที่ 6 และ 
    ชำวบ้ำน มีเรื่องมำน ำเสนอคณะผู้บริหำร และเพ่ือนสมำชิกได้ให้ควำมเห็นคือ  
    คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ที่ 6 ได้รับเงินอุดหนุนมำจำกโครงกำรยกระดับศักยภำพ
    หมู่บ้ำน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกตำมแนวประชำรัฐ งบประมำณสองแสน
    บำท และอีกโครงกำรคือโครงกำรเพ่ิมควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกตำมแนว
    ประชำรัฐ เป็นเงินสนับสนุนจำก กทบ. หรือกองทุนหมู่บ้ำน ซึ่งทำงคณะกรรมกำร
    หมู่บ้ำนมีควำมเห็นว่ำอยำกจะน ำเงินตำมโครงกำรดังกล่ำวมำจัดท ำประปำหมู่บ้ำน 
    ทั งคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและชำวบ้ำนได้มีควำมเห็นว่ำจะน ำเงินตำมโครงกำรมำ
    ผลิตน  ำใช้ในหมู่บ้ำนของตนเอง ซึ่งในตอนนี ทำงหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 ใช้น  ำประปำใน
    ส่วนของปำกน  ำอยู่ ซึ่งในประปำของปำกน  ำตอนนี มีผู้ใช้จ ำนวนมำก ไม่เพียงพอต่อ
    ผู้ใช้ ซึ่งทำงคณะกรรมกำรเห็นว่ำจะให้ทำงเทศบำลซึ่งดูแลประปำหมู่บ้ำนหมู่ที่ 6 
    ประปำปำกน  ำอยู่ ทำงคณะกรรมกำรอยำกจะขอท่อเมนประปำของหมู่ที่ 6 ซึ่งมีอยู่
    แล้ว ถ้ำทำงคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนได้งบประมำณมำจะได้น ำมำผลิตน  ำ ซึ่งทำง 
    คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนจะขอควำมเห็นทำงเทศบำล ว่ำจะช่วยเหลือได้หรือไม่ครับ 
    ขอบคุณมำกครับ 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณถำวร ปรีชำรัตน์ ครับ ต่อไปขอเชิญคุณด ำรงศักดิ์ สวนจันทร์ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  
 
นำยด ำรงศักดิ์ สวนจันทร์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ ทุกท่ำน กระผมนำยด ำรงศักดิ์ สวนจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

เนื่องจำกน  ำประปำหมู่ที่ 6 ช่วงนี มันเป็นสีแดง แต่น  ำที่เอำมำผลิตช่วงนี น  ำคลองใส 
อยำกทรำบว่ำเพรำะเหตุผลอะไรน  ำจึงเป็นสีแดง กระผมจะได้ชี แจงกับชำวบ้ำนได้ 
อีกเรื่องคืออยำกให้พิจำรณำซ่อมแซมถนนสำยบ้ำนวังขวำง ช่วงบริเวณป้ำยวอ     
ขึ นทำงรถไฟ ตอนนี เป็นหลุมเป็นบ่อจ ำนวนมำก อีกอย่ำงหนึ่งสถำนที่ตรงนั นเป็น
สถำนที่อันตรำย อยำกให้พิจำรณำซ่อมแซมด้วยครับ ขอบคุณครับ       

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณด ำรงศักดิ์ สวนจันทร์ ครับ ต่อไปขอเชิญคุณวิจิตร ชลวิจิตร ครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  
 
นำยวิจิตร ชลวิจิตร  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ ทุกท่ำน กระผมนำยวิจิตร ชลวิจิตร สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง กระผม

ขอพูดเกี่ยวกับประปำตัวใหม่ที่ตั งอยู่ที่โรงเรียนทุ่งกรวดว่ำจะสำมำรถปล่อยน  ำได้
เมื่อไหร่ครับ โดยเฉพำะบ้ำนแหลมยูง ไม่มีน  ำเลย ผมเข้ำใจว่ำกำรที่ปล่อยไม่ได้คงจะ
เกิดจำกปัญหำเรื่องแหล่งน  ำที่จะสูบขึ นมำผลิตเป็นน  ำประปำไม่มี ผมก็เข้ำใจนะครับ 
ช่วงนี ทุกๆ ท่ำนก็ทรำบว่ำเป็นวิกฤตภัยแล้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้ำงๆ ที่เรำอยู่
เทศบำลต ำบลจันดีน  ำประปำก ำลังจะขำดแล้วนะครับ เพรำะฉะนั นสมำชิกสภำ 
ท่ำนผู้บริหำร และทุกท่ำนต้องค ำนึงว่ำเรำจะต้องเสำะแสวงหำแหล่งน  ำที่น ำมำผลิต
เป็นน  ำประปำ เพรำะปีนี หนักแล้ว ผมว่ำปีหน้ำน่ำจะแรงกว่ำนี  เพรำะฉะนั นเรำต้อง
หำวิธีกำรหำแหล่งน  ำส ำรองไว้แต่เนิ่นๆ ผมก็มีวิธีกำรหนึ่ง อยำกเสนอให้สร้ำงฝำยน  ำ
ล้น อย่ำงน้อยก็พอบรรเทำได้บ้ำง ยกตัวอย่ำงที่หมู่บ้ำนคอกช้ำง ตอนนี น  ำบ่อไม่แห้ง 
แห้งก็ไม่หนัก ด้วยอำนิสงส์จำกฝำยของปำกคลองมิน คือถ้ำฝำยน  ำมีน  ำในล ำคลอง 
ระดับน  ำในบ่อกไ็ม่ลด ควำมต้องกำรของชำวบ้ำนที่จะต้องกำรใช้น  ำประปำก็น้อยลง 
น  ำประปำก็จะเพียงพอ มันจะประสำนกัน เชื่อมกัน ผมขอเสนอให้สร้ำงฝำย     
อย่ำงน้อยก็ประมำณ 5 กิโลเมตรต่อฝำยหนึ่งตัวส ำหรับในเขตเทศบำล ผมว่ำจะเกิด
ประโยชน์นะครับ ขอฝำกไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณวิจิตร ชลวิจิตร ครับ ต่อไปขอเชิญคุณสุนันท์ บุญมำก ครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  
 
นำยสุนันท์ บุญมำก  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ ทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์ บุญมำก สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง กระผม

จะขอควำมช่วยเหลือจำกคณะผู้บริหำร เรื่องกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำ เพรำะว่ำได้
ประมำณกำรส ำรวจในระดับหนึ่งว่ำ ช่วงนี อำกำศร้อน ไฟฟ้ำที่ส่องสว่ำงตำมถนน 
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ตำมท่ีสำธำรณะ บำงช่วงบำงตอนมันก็ดับ อยำกให้ทำงคณะผู้บริหำรให้เจ้ำหน้ำที่ไป
ส ำรวจและซ่อมแซม ขอบคุณครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณสุนันท์ บุญมำก ครับ ต่อไปขอเชิญคุณสุขทวี จินดำรักษ์ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  
 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ ทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เรื่อง

น  ำประปำ ทำงหมู่ที่ 4 แจ้งว่ำท่อประปำที่หลุด แตก ที่เจ้ำหน้ำที่ได้ไปด ำเนินกำร
ซ่อมแซมแล้วเกิดกำรหลุดอีก เมื่อตอนเที่ยงของวันนี  จึงได้น ำมำเรียนเพ่ือให้ได้รับ
กำรแก้ ไขครับ  อีก เรื่ องหนึ่ งคือขอขอบคุณท่ำนนำยกบุญธรรม รุ่ ง เ รื อง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง และคณะผู้บริหำร เกี่ยวกับกำรแข่งขันกีฬำ
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเกมส์ ครั งที่ 3 ในปีนี ก็ถือว่ำกำรจัดงำน ไม่ว่ำจะเป็นน  ำ
ดื่ม น  ำแข็ง ถือว่ำล้นหลำมทุกวัน ก็ใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหำรด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณสุขทวี จินดำรักษ์ ครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะน ำเสนออีกบ้ำงครับ  
ประธำนสภำเทศบำลฯ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอเชิญท่ำนผู้บริหำรชี แจงครับ ขอเชิญคุณธรำพงษ์ 

โสมล ครับ 
 
นำยธรำพงษ์ โสมล  -  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองนำยกเทศมนตรีฯ เทศบำล และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยธรำพงษ์ โสมล รองนำยก 

เทศมนตรี ตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำได้น ำเสนอควำมเดือดร้อนของชำวบ้ำน ส ำหรับ
ของท่ำน สท.ถำวร เรื่องขอโอนวัสดุเป็นประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติ ทำง
เทศบำลไม่ขัดข้องอะไรครับแต่ต้องน ำหำรือกับฝ่ำยพัสดุอีกครั ง ถ้ำมีผลประกำรใด
จะแจ้งไปยังท่ำน สท.ถำวร นะครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องของน  ำประปำสีแดง เทศบำล
ต ำบลจันดี ขออนุญำตเอ่ยนำม น  ำร้อนครับ ส่วนของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง   
น  ำสีแดง ซ่ึงเป็นเรื่องของระบบกำรผลิต กำรกรอง เพรำะของเรำยังไม่ได้มำตรฐำน 
ISO แต่ได้พยำยำมผลักดันน  ำให้ได้ใช้กันก่อน บำงทีน  ำคลองที่เรำเห็นผิวเผินว่ำใส 
แต่เมื่อเข้ำกระบวนกำรอำจจะออกมำเป็นสีอื่นก็ได้ครับ ซึ่งจะขอน ำไปปรับปรุงครับ 
ส ำหรับเรื่องกำรซ่อมถนนบริเวณป้ำยวอ หมู่ที่ 6 ช่วงนี ภำรกิจเยอะครับ แต่ก็จะ
ด ำเนินกำรซ่อมแซมให้แน่นอนครับ ส ำหรับน  ำประปำทุ่งกรวดปล่อยวันไหน ผมขอ
อนุญำตท่ำนประธำนให้ท่ำนรองธวัช ร ำเพย รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง
เป็นผู้ชี แจงครับ ขอบคุณครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอเชิญคุณธวัช ร ำเพย ครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  
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นำยธวัช ร ำเพย   -  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
รองนำยกเทศมนตรีฯ เทศบำล และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำยธวัช ร ำเพย รองนำยกเทศมนตรี

ต ำบลปำกน  ำฉวำง กระผมขอชี แจงเรื่องน  ำประปำบ้ำนทุ่งกรวด คือน  ำเรำมีอยู่แต่ถ้ำ
ปล่อยพร้อมกันน  ำจะไม่เพียงพอ ซึ่งผมได้คุยกับช่ำงที่มำด ำเนินกำรเกี่ยวกับประปำ
เขำบอกว่ำจำกหน้ำโรงเรียนไปแหลมยูง ควำมสูงเฉลี่ยประมำณ 12 – 13 เมตร 
น  ำที่ปล่อยไปควำมดันไม่ถึง ผมเลยคุยกับช่ำงว่ำ บริเวณหน้ำโรงเรียนจะใช้ระบบลง
ถังแล้วปล่อยไปเลย แต่ไปแหลมยูงต้องใช้ตัวดัน ช่ำงก ำลังด ำเนินกำรอยู่ครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  -  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ 
นำยกเทศมนตรีฯ เทศบำล และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เรื่องท่อประปำหลุดหมู่ที่ 4 เนื่องจำกดัชนี

มวลรวมรอยยิ มดีที่สุด น  ำไหลแรงมำก ผมได้ก ำชับกองช่ำงและผู้รับผิดชอบว่ำ
พยำยำมตื่นตัวกันสักนิด พ่ีน้องประชำชนและเพ่ือนสมำชิกสภำอย่ำได้เกรงใจ       
ให้โทรบอกเหมือนที่ท่ำนเลขำสุขทวีน ำเรียน โทรหำท่ำนปลัด โทรหำเจ้ำหน้ำที่    
โทรหำคณะผู้บริหำรนะครับ ในทำงกลับกันก็ขอน ำเรียนว่ำฝำกพ่ีน้องประชำชนให้
ปลูกจิตส ำนึกว่ำอย่ำนิ่งดูดำย ใช้ยำงในรถเก่ำๆ พันไว้เบื องต้น พยำยำมปลูก
จิตส ำนึก ช่วยๆ กัน บำงครั งบำงครำวก ำลังของคณะผู้บริหำรก็ดี เจ้ำหน้ำที่ก็ดี       
มีบุคลำกรอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งยังขำดอยู่หลำยอัตรำ แต่อย่ำงไรก็ ตำม ก็เป็น
ภำระหน้ำที่ที่จะล่วงเลยไม่ได้ ก็พยำยำมตื่นตัวอยู่ตลอด ส่วนเรื่องกำรซ่อมแซม
ไฟฟ้ำรอบนี ก็ได้ตั งเป้ำไว้แล้วว่ำจะซ่อมแซมทั งต ำบล บังเอิญว่ำที่ผ่ำนมำรถเครน  
ไฮดรอลิกมีกำรช ำรุดเล็กน้อย ตอนนี ซ่อมเสร็จแล้วเอำมำแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่ำนมำ 
ย้อนกลับไปเรื่องวิกฤตของน  ำ ผมก็พยำยำมตั งใจร่วมกับเพื่อนสมำชิกได้งบประมำณ
มำทั งหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 แต่ว่ำระยะทำงและแหล่งน  ำที่ท่ำน สท.วิจิตร น ำเรียน 
จริงๆ แล้ววันนี จะต้องมีกำรพิจำรณำเรื่องงบประมำณเพ่ิมเติมทั งเรื่องเรือท้องแบน 
หรือประปำแหลมยูงในส่วนที่เพ่ิมเสริมเติมเต็ม แต่ไม่ทันจริงๆ ครับ บุคลำกรไม่ว่ำ
จะเป็นกองช่ำง ส ำนักปลัด น้อมรับด้วยควำมจริงว่ำท ำงำนไม่ทัน แต่ทำงคณะ
ผู้บริหำรได้ปรึกษำกันแล้วว่ำปีนี  ปีหน้ำ เรำคิดกันว่ำน  ำประปำส ำคัญกว่ำถนน ปีนี 
เป็นปีแห่งบทเรียน เพรำะมันแล้งสุดๆ เพรำะฉะนั นเรำต้องคิดเรื่องประปำให้จบสัก
ที ไม่ใช่ว่ำได้ประปำมำ 2 ตัวแล้ว ถือว่ำสบำยแล้ว แต่เรื่องประสิทธิภำพ คุณภำพ
เป็นสิ่งส ำคัญ ปีนี พยำยำมคิดเรื่องประปำอย่ำงเดียว เพ่ือให้ปีหน้ำเดือดร้อนเรื่อง
ประปำน้อยที่สุด และจะไม่พูดว่ำที่อ่ืนเขำเดือดร้อน เพรำะผมตระหนักอยู่เสมอว่ำ
จะต้องพำครอบครัวปำกน  ำฉวำงของเรำให้รอด กระผมให้ควำมมั่นใจอย่ำงนั นครับ 
ในส่วนของท่ำน สท.ถำวร กระผมขอเสริมที่ท่ำนรองธรำพงษ์กล่ำวสักนิดนะครับ 
เรื่องระเบียบพัสดุ ให้เพ่ือนสมำชิกคิดตำมดูนะครับ ว่ำเดิมประปำตัวนี เป็นของ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ใช้กัน ท ำแล้วไปไม่รอด โอนมำให้องค์กำรบริหำร 
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 ส่วนต ำบลฉวำงในขณะนั น อบต.ฉวำงก็ได้ขออนุมัติผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด โอนได้นะ

ครับไม่ใช่โอนไม่ได้ แต่ถ้ำจะโอนกลับต้องไปดูกฎหมำย ต้องหำรือจังหวัด ไม่ปฏิเสธ 
ยิ่งเล็กยิ่งบริหำรได้สะดวก แต่ว่ำระเบียบพัสดุเป็นมิเตอร์ เป็นท่อ ท่ำนต้องคิด
กลับไปว่ำท ำไมหมู่ที่ 8 ที่เรำฝังเป็นคู่ขนำนกับหมู่บ้ำน ท ำไมเทศบำลต ำบลปำกน  ำ
ฉวำงไม่คิดอย่ำงนั น ไปคุยกับผู้ใหญ่ ไปคุยกับหมู่บ้ำนหมู่ที่ 8 ว่ำท่อไหนที่เป็นของ
หมู่บ้ำนแล้วจั๊มเลย ท่อที่เหลือที่เทศบำลมีอยู่ไปตรงอ่ืนในหมู่ที่ 8 ไม่ได้ครับ มันมี 
ข้อกฎหมำยอยู่ เพรำะฉะนั นฝังให้เป็นทำงเลือกของชำวบ้ำนว่ำจะใช้ของประปำ
ส่วนภูมิภำค ของหมู่บ้ำน หรือของเทศบำล เช่นเดียวกับบ้ำนทุ่งพลี หมู่ที่  3       
แถวหน้ำบ้ำนท่ำนก ำนันส ำรำญ กำรประปำส่วนภูมิภำคก็เข้ำแล้ว ทำงออกที่ดีที่สุด
อย่ำงที่ท่ำนรองธรำพงษ์บอกว่ำต้องกลับไปศึกษำระเบียบข้อกฎหมำยก่อน สุดท้ำยก็
ต้องมำผ่ำนสภำอยู่ดี เพรำะเป็นเรื่องของพัสดุและครุภัณฑ์ ขอบคุณมำกครับ 

 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ส ำหรับกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ ฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2559 ในวันนี  ทั งหมด 5 

ระเบียบวำระ ก็ได้เสร็จสิ นไปด้วยดี ขอขอบคุณเพ่ือนสมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร 
และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอเลิกกำรประชุมครับ  

 
เลิกประชุมเวลา  14.40   น. 
 

ลงชื่อ    สุขทวี จินดารักษ์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นายสุขทวี จินดารักษ์) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง   
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่     10     เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ. 2559 

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมำก      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            ( นำยสุนันท์ บุญมำก )   
 

ลงชื่อ        สุขทวี จินดำรักษ์      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ( นำยสมศักดิ์  โสมล ) 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย   วิสามัญ       . 
สมัยที ่   2  ครั งที ่      1 ประจ้าปี พ.ศ.   2559             

เม่ือวันที ่  27   เดือน    มิถุนายน      .พ.ศ.    2559        .เวลา    13.30       น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง 

     (ลงชื่อ)        วิวัฒน์ สุคนธจร        
( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ) 

ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 


