
 
-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2556 

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2556 
เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

1. นำยวิวัฒน์    สุคนธจร       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      2. นำยธีรยุทธ    น้อย           รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      3. นำยสหัส    อินทรสุวรรณ์         สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

4. นำงจริยำ    สุภำคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
      5. นำยวัชรินทร์    สุพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นำยวิจิตร    ชลวิจิตร   สมำชิกสภำเทศบำล 
7. นำยสุขทวี    จินดำรักษ์          สมำชิกสภำเทศบำล 
8. นำยสุนันท์    บุญมำก   สมำชิกสภำเทศบำล 
9. นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำล 
10. นำยสมศักดิ์   โสมล         สมำชิกสภำเทศบำล 
11. นำยถำวร    ปรีชำรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
      1. นำยบุญธรรม   รุ่งเรือง         นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  สมำชิกสภำเทศบำล (ลำ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นำยสง่ำชัย    หนูเนียม       ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฉวำง 

2. นำยธรำพงษ ์ โสมล   ประชำชน 
3. นำยธวัช  ร ำเพย   ประชำชน 
4. นำยบัณฑิต  โกด ี  ประชำชน 
5. นำยสมชำย  ลิ่มพันธ์   ประชำชน 
6. นำยมนตรี  หนูเนตร   ประชำชน 
7. นำยสำยัณห์  บุญชนะ   ประชำชน 
8. นำยทวี  เพ็งรัตนำ  ประชำชน 
9. น.ส.อุรำรัตน์  สุริยันต์   แพทยป์ระจ ำต ำบลฉวำง 
10. นำงวิไลลักษณ ์ สอำด   รองประธำน อสม.ต ำบลฉวำง 
11. นำยสุรพิชญ์  เกตุสุรินทร์  ประชำชน 
12. นำงพรทิพย์  สิงหพันธ์  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
13. นำยอภิวัฒน์  ศิริวัฒน์   ประชำชน 
14. นำยสุเทพ  ปรำบณรินทร์  ประธำน อปพร.ทต.ปำกน  ำฉวำง 
15. นำงสำยใจ  รำชบุรี   ประชำชน 
16. นำยจักรวสุ   ภูวสุสมบัติ      บุคลำกร 
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เริ่มประชุมเวลำ   10.00 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขำนุกำรสภำ ฯ               และหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เคำรพทุกท่ำนครับ 

วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ 
สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 ประจ ำปีพุทธศักรำช  2556 ขณะนี มีสมำชิกสภำฯ มำลงชื่อ
จ ำนวน 11 ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุมในโอกำสนี ขอเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
ประธำนสภำฯ   
 
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ -   เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ก่อนประชุมตำมวำระ 
เลขำนุกำรสภำฯ กระผมขออ่ำนประกำศสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เรื่อง เรียกประชุมสภำ

เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปีพุทธศักรำช 2556 ดังนี  

ตำมที่สภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้มีมติก ำหนดสมัยประชุมและ   
วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕6 ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำงครั งแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2556เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน ๒๕๕6    
โดยก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕6  ให้มีระยะเวลำ
ตั งแต่วันที่ 4 – 30 พฤศจิกำยน ๒๕๕6 มีก ำหนด 27 วัน นั น 

  ฉะนั น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. ๒496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕6 ตั งแต่วันที่       
4 – 30 พฤศจิกำยน ๒๕๕6 มีก ำหนด 27 วัน   

จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ 1  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๕6 

            (ลงชื่อ)  วิวัฒน์  สุคนธจร 
                                                                         (นำยวิวัฒน์  สุคนธจร) 
              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 วันนี มีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขตที่ 2 นั่นคือ นำยด ำรงศักดิ์  
ประธำนสภำฯ สวนจันทร์ ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมโดยได้ยื่นใบลำต่อประธำนสภำเทศบำลเป็นที่

เรียบร้อย ซึ่งเป็นตัวอย่ำงที่ดี ส ำหรับสมำชกสภำเทศบำลท่ำนใดมีภำรกิจ หรือมี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ให้แจ้งประธำนสภำเทศบำลทรำบ
โดยยื่นใบลำด้วยนะครับ 

ที่ประชุม     - รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ส ำหรับระเบียบวำระนี ทำงเลขำนุกำรสภำฯ แจ้งว่ำรำยงำนกำรประชุม          
ประธำนสภำฯ     ครั งทีแ่ล้วในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ครั งแรก ประจ ำปี 2556   
      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน  2556 ยังไม่แล้วเสร็จครับ 
ที่ประชุม   -  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวางต่อสภาเทศบาลต้าบลปากน ้า
ฉวาง 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร   ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่อง กำรแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธานสภาฯ  ต่อสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง   

- ขอเรียนเชิญท่ำนปลัดเทศบำลได้ชี แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญ
ครับ 

นำยสง่ำชัย  หนูเนียม  -  เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ทรงเกียรติที่
ปลัดเทศบาล   เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มำตรำ 48 ทศ ก่อนนำยกเทศมนตรีเข้ำ
รับหน้ำที่ ให้ประธำนสภำเทศบำลเรียกประชุมสภำเทศบำลเพ่ือให้นำยกเทศมนตรี
แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำล โดยไม่มีกำรลงมติ ทั งนี  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วัน
ประกำศผลกำรเลือกตั งนำยกเทศมนตรีครับ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร    ขอขอบคุณท่ำนปลัดเทศบำลครับ ล ำดับต่อไป ขอเรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบล
ประธำนสภำฯ   ปำกน  ำฉวำงได้แถลงนโยบำยต่อสภำแห่งนี ครับ ขอเชิญครับ 
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นำยกเทศมนตรีฯ   และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน ตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง ได้ก ำหนด 

ให้มีกำรเลือกตั งนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำงขึ น  เมื่อวันอำทิตย์ที่ ๒๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกระผมได้ลงสมัคร
รับเลือกตั งและได้รับฉันทำนุมัติจำกพ่ีน้องประชำชน ชำวต ำบลฉวำง ให้เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง  โดยทำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง     
ได้ประกำศผลกำรรับรองกำรเลือกตั ง เมื่อวันที่  18 ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕6           
แล้วนั น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เป็นไปตำม
บทบัญญัติในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552  ที่ก ำหนดให้นำยกเทศมนตรี จะต้องแถลงนโยบำยในกำรบริหำรงำน 
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ต่อสภำเทศบำลต ำบล ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ซึ่งบัดนี กระผมในฐำนะนำยกเทศมนตรี
ต ำบลปำกน  ำฉวำงและคณะผู้บริหำร ได้ก ำหนดนโยบำย ในกำรบริหำรงำนของ
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ในวำระของกำรด ำรงต ำแหน่งอีก 4 ปีข้ำงหน้ำ       
ตำมกรอบอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลซึ่งบัญญัติไว้ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.๒๕52 พระรำชบัญญัติก ำหนด
แผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ตลอดจนกฎกระทรวง  ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ และกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยค ำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ปี พ .ศ. ๒๕๕๐      
ซึ่งถือเป็นกฎหมำยสูงสุดที่ใช้ในกำรปกครองประเทศ และยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ก ำหนดนโยบำย 
ดังนี  

เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เป็นท้องถิ่นที่มี ศักยภำพในกำรพัฒนำ           
มีควำมอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยำกรธรรมชำติ ทั งทำงวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเองและทำงด้ำนเกษตรกรรมที่มีควำมได้เปรียบ
ทำงด้ำนท ำเล ที่ตั งภูมิศำสตร์ที่เหมำะสมและควำมอุดมสมบูรณ์ของสภำพดิน      
ฟ้ำ อำกำศ  ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยพื นฐำนที่สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจให้      
กับประชำชน  อีกทั งประชำชนมีอุปนิสัยรักสงบ สุขุม ทันสมัย มีอัธยำศัยผูกมิตร
ไมตรีในกำรต้อนรับผู้มำเยือน 

แต่ในขณะเดียวกัน เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ยังมีปัญหำที่ยังไม่ได้รับ  
กำรแก้ไขอยู่อีกมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นปัญหำด้ำนกำรเกษตร  ด้ำนปัจจัยขั นพื นฐำน 
กำรประกอบสัมมำอำชีพ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสำธำรณสุขขั นมูลฐำน ด้ำนควำม   
ไม่สะดวกในกำรคมนำคมตลอดทั ง ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหำ      
กำรขำดจิตส ำนึกที่ดีและกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำในท้องถิ่น
ของตนเอง  ปัญหำกำรว่ำงงำนของบุตรหลำนชำวต ำบลฉวำง ที่จบกำรศึกษำยังไม่มี
งำนรองรับ ตลอดจนปัญหำกำรขำดงบประมำณในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนที่
จ ำเป็นและปัญหำอื่น ๆ อีกหลำยประกำร 

ในกำรก ำหนดนโยบำยเพ่ือบริหำรเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงในอีก ๔ ปี
ข้ำงหน้ำนั น กระผมและทีมงำนฝ่ำยบริหำรได้วำงแนวนโยบำยโดยค ำนึงถึง
แนวนโยบำยของรัฐบำล และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่ม
จังหวัดฝั่งอ่ำวไทยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครศรีธรรมรำชตลอดจน 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช        
โดยมุ่งเน้นให้ประชำชนอยู่ดีกินดี  มีควำมสะดวกสบำย มีรำยได้ต่อหัวเพ่ิมขึ น และ
ท ำทันที ท ำให้ดีที่สุด เพ่ือกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงให้เป็นท้องถิ่นที่     
น่ำอยู่ และเพ่ืออนำคตที่ดีขึ น ของพ่ีน้องประชำชนในพื นที่  อีกทั งยังต้องยกระดับ
ภำพลักษณ์ คุณภำพชีวิต เพ่ือให้ทัดเทียมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ    
และที่ส ำคัญที่สุด คือค ำมั่นสัญญำที่ได้ให้ไว้กับพ่ีน้องประชำชนชำวต ำบลฉวำง      
ในกำรรณรงค์หำเสียงเลือกตั งที่ผ่ำนมำ โดยเน้นโครงกำรขั นพื นฐำนด้ำนต่ำง ๆ และ
กิจกรรมที่เป็นภำพรวมของต ำบลฉวำง ตลอดจนสนับสนุนส่วนรำชกำรตำมกรอบ
อ ำนำจ และหน้ำที่ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จะอ ำนวยให้ โดยแบ่งเป็น
ด้ำนต่ำงๆ  ๘  ด้ำน  ดังนี  
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๑. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
ระบบโครงสร้ำงพื นฐำน ถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  

โดยเฉพำะระบบโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนคมนำคม , ด้ำนสื่อสำรเทคโนโลยี ,        
ด้ำนสำธำรณูปโภค  ซึ่งจะต้อง   ใช้งบประมำณเป็นจ ำนวนมำก บำงเรื่องเกิน      
ขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นภำระหน้ำที่โดยตรงของ
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ต้องประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเข้ำไป
ด ำเนินกำร จึงได้ก ำหนดนโยบำย ในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำน  ดังต่อไปนี  

๑.๑  พัฒนำเครือข่ำยกำรคมนำคม เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของเทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำง และให้สอดคล้องกับจังหวัดนครศรีธรรมรำช และนโยบำยของ
รัฐบำล (ถนนปลอดฝุ่น)  เพ่ือกำรเดินทำงที่สะดวกขึ นในกำรเกษตรกรรม ที่เกิดขึ น
อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต อีกทั งซ่อมแซมส่วนที่ช ำรุด ปรับปรุงให้ดีขึ น และสร้ำงถนน
ในพื นทีใ่ห้สะดวกยิ่งขึ น โดยกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ที่มีศักยภำพ 

๑.๒  จัดหำและพัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค ส ำหรับ
ประชำชนในพื นที่  อย่ำงเพียงพอ และรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนที่พักอำศัยใน
พื นที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และภำคเกษตรกรรม ที่เกิดขึ นอย่ำงต่อเนื่องใน
อนำคต ให้ครอบคลุมและมีคุณภำพ 

๑.๓  สนับสนุนให้มีกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล เต็มพื นที่          
ทุกครัวเรือน รวมแบบครบวงจรเพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น และ
สุขภำพอนำมัยที่ดีของประชำชนโดยร่วมมือกับท้องถิ่นข้ำงเคียง 

๑.๔  พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำนร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ 
ทั งในกำรก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ และซ่อมแซมปรับปรุงโครงกำรที่มีอยู่เดิม ให้มี    
ควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ น 

1.5  ซ่อม , เสริม แสงสว่ำง(ไฟฟ้ำ) ในสถำนที่ชุมชน ตลอดทั งให้มี       
แสงสว่ำงไฟฟ้ำบนถนนในพื นที่ให้ครอบคลุมทั งต ำบล เพ่ือควำมสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๒. ด้านการศึกษา 
กำรให้กำรศึกษำกับเยำวชนและผู้สนใจที่จะใฝ่หำควำมรู้  ถือเป็นสิ่งที่

ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง ที่จะพัฒนำบ้ำนเมืองให้เจริญรุดหน้ำ  ดังนั นกำรสนับสนุน  
ให้เยำวชนลูกหลำนชำวต ำบลฉวำง ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและ   
สูงที่สุด ถือเป็นภำระอันส ำคัญท่ีจะละเลยมิได้จึงก ำหนดนโยบำย ดังนี  

๒.๑ สนับสนุนให้มีกำรจัดสอนเสริมนอกเวลำเรียนให้กับนักเรียนในระดับ
ต่ำง ๆ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบแข่งขันเข้ำศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ นต่อไป  

๒.๒ สนับสนุนให้มีทุนงบเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เพ่ือให้ลูกหลำนใน
ท้องถิ่นศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ นในสำขำต่ำงๆ เพ่ือกลับมำพัฒนำท้องถิ่นและ     
เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับลูกหลำนชำวต ำบลฉวำงมำกยิ่งขึ น 

๒.๓ สนับสนุนและร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรจัดหลักสูตร
กำรศึกษำวิชำชีพระยะสั นและระยะยำวด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือผลิตบุคลำกร รองรับ     
กำรขยำยตัวของภำคกำรท่องเที่ยวและด้ำนอ่ืน ๆ ที่จะมีขึ นในอนำคตและเป็น    
กำรเปิดโอกำส ให้กับเยำวชนที่ไม่มีโอกำสศึกษำต่อในระดับสูง ได้มีกำรศึกษำ      
หำควำมรู้เพื่อใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
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๒.๔ จัดให้มีกำรบริกำรห้องสมุดเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียน  
เยำวชน และประชำชน ที่ต้องกำรศึกษำหำควำมรู้ หำข้อมูล จัดตั งศูนย์อินเตอร์เน็ต
ให้ทั่วถึงอย่ำงเพียงพอเพ่ือรองรับกำรค้นคว้ำให้กับเยำวชนประชำชนในท้องถิ่น 

๒.๕ สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำในด้ำนต่ำงๆ         
โดยร่วมมือกับโรงเรียนในพื นที่สนับสนุนอำจำรย์ภำษำอังกฤษมำสอนในโรงเรียน   
ในพื นที่ เพ่ือรองรับอำเซียน (ASEAN : The Association of South East Asian 
Nations) 

2.6 ส่งเสริมตกลงควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำในจังหวัด เพ่ือให้นักเรียนใน
พื นทีม่ีโอกำสศึกษำในระดับท่ีสูงขึ น 

๓. ด้านการเกษตร 
กำร เกษตรถื อ เป็ นอำชี พที่ ส ร้ ำ ง รำย ได้หลั กและมี ค ว ำมส ำ คัญ               

ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชนชำวต ำบลฉวำงมำยำวนำน กำรน ำเอำหลักวิชำกำร
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรผลิต  จึงเป็นสิ่งที่เกษตรกร จะต้องศึกษำและเรียนรู้ โดยได้ก ำหนดนโยบำย  
ด้ำนกำรเกษตร  ดังนี  

๓.๑ จัดให้มีโครงกำรสนับสนุนเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต  ให้แก่เกษตรกรใน
ด้ำนต่ำง ๆ ทั งระบบโครงสร้ำงพื นฐำน กระบวนกำรผลิต และกำรตลำด เพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่มีต้นทุนต่ ำ และมีคุณภำพออกสู่ตลำด โดยจัดกำรสร้ำงตลำดขึ นในพื นที่  
เพ่ือเป็นที่ระบำยสินค้ำประเภทต่ำง ๆ  

๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำอำชีพของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิม
ควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรน ำมำปรับใช้กับท้องถิ่นของตนเอง 

๓.๓  ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร เพ่ือเป็นอำชีพเสริมของ
เกษตรกร 

๓.๔  สนับสนุนกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือยกระดับกำรผลิตสินค้ำ
ทำงกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนใกล้เคียงกัน และเป็นที่ยอมรับของตลำด โดยเฉพำะ
ผลไม้ ยำงพำรำ ท้องถิ่นจ ำเป็นต้องเป็นผู้ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่อง 
ผลผลิต , ตลำด , และรำคำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื นที่ 

๔. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ล้วนเป็นสิ่งบ่งบอกถึง

ประวัติศำสตร์และควำมเป็นมำของบรรพบุรุษของแต่ละชุมชน ในขณะที่กระแส
ควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุนิยมก ำลั งแพร่ขยำยบ่อนท ำลำยสิ่ งดี งำมเหล่ำนี           
อย่ำงรวดเร็ว  ดังนั นจึงจ ำเป็นต้องหำแนวทำงในกำรอนุรักษ์และด ำรงไว้ ซึ่งสิ่งดีงำม
เหล่ำนี  เพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป โดยได้ก ำหนดนโยบำยดังต่อไปนี  

๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรทำงศำสนำทุกศำสนำ 
๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรธ ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์  ศิลปะ มรดกทำง

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมประจ ำท้องถิ่น  โดยจัดให้มี
โครงกำรและกิจกรรมเป็นประจ ำทุกป ี

๔.๓  ส่งเสริมและสนับสนุน ในกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ                    
ที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ของต ำบลฉวำง อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช                  
เพ่ือพัฒนำเป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ 
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๔.๔  ร่วมอนุรักษ์และสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นของชำวฉวำง 
๔.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือปลูกฝังให้เด็ก  เยำวชนและประชำชน    

หันมำสนใจในหลักธรรมของศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงำมประจ ำท้องถิ่น  อ ำเภอฉวำง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ด้วยกำรให้ควำมรู้ 
กำรฝึกอบรม ทัศนะศึกษำ และกิจกรรมอ่ืนๆ 

๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มนุษย์ทุกคนย่อมต้องกำรคุณภำพชีวิตที่ดี   มีควำมเป็ นอยู่ที่สมบูรณ์

ครบถ้วน สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข  แต่ในควำมเป็นจริงนั น    
ยังมีประชำชนอีกจ ำนวนมำก ที่ยังยำกจน ถูกเอำรัดเอำเปรียบ ไม่ได้รับกำรเอำใจใส่
ดูแล จำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  เพ่ือเติมเต็มสิ่งที่ขำดหำยไป จึงได้ก ำหนดนโยบำย
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  ดังต่อไปนี  

๕.๑  สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตแก่ เด็ก สตรี  
คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส  ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 

๕.๒  ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดปัญหำยำเสพติด       
ทั งกำรป้องกัน ปรำบปรำมและบ ำบัดผู้ติดยำเสพติด  และยกระดับอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ให้มีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ เป็นผู้ช่วย           
เจ้ำพนักงำนที่ดีและช่วยเหลือด้ำนบรรเทำสำธำรณภัย ให้ทันท่วงทีทั งในด้ำน     
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๕.๓  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรจัดตั งองค์กรชุมชน เนื่องจำกเป็น
เทศบำลต ำบล ต้องมีคณะกรรมกำรชุมชน เพ่ือคอยประสำนกับท้องถิ่น โดยใช้
หลักกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม พร้อมทั งจัดกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมพูน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับชุมชน, ภำคีเครือข่ำย และสมำชิกขององค์กร ฯ 
เหล่ำนั น 

๕.๔  สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มมวลชนในรูปแบบต่ำง ๆ     
ตำมโอกำส และเวลำที่เหมำะสม 

๕.๕  จัดให้มี โครงกำรและกิจกรรมส่งเสริมสถำบันครอบครัว ให้ม ี      
ควำมเข้มแข็ง 

5.6  ส่งเสริมให้ อสม. ในพื นที่ ตลอดทั งสถำนพยำบำลในพื นที่             
มีศักยภำพเพ่ือดูแล ด้ำนสุขภำพอนำมัย ให้เข้มแข็งในชุมชน และให้ควำมร่วมมือกับ 
อสม. อย่ำงเต็มที่ในทุก ๆ ด้ำน เพรำะเป็นองค์กรที่มศีักยภำพและเข้มแข็ง 

5.7  ส่งเสริมตกลงร่วมมือกับสถำนพยำบำลในจังหวัดฯ เพ่ือดูแล       
ด้ำนสุขภำพของประชำชนในพื นที่ เช่น โรคต้อกระจก ต้อหิน โรคไต โรคเบำหวำน 
สุขภำพเด็กตั งแต่ในครรภ์มำรดำ 

๖. ด้านกีฬาและสาธารณสุข 
กำร เล่นกีฬำ  นอกจำกจะท ำ ให้ ผู้ ที่ เ ล่ นมีสุขภำพอนำมัยที่ ดี แล้ ว              

ยังก่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี  ควำมมีน  ำใจเป็นนักกีฬำเกิดขึ นกับหมู่คณะ    
อีกด้วย กำรสนับสนุนให้ประชำชน มีโอกำสในกำรเล่นกีฬำย่อมท ำประชำชน       
มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง  มีสุขภำพจิตที่ดี เป็นกำรสร้ำงพลังให้กับประเทศชำติ
อีกทำงหนึ่ง โดยได้ก ำหนดนโยบำยในด้ำนกีฬำและสำธำรณสุข  ดังนี  
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๖.๑  จัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ ทั งสำกลและตำมวัฒนธรรม
พื นบ้ำนในท้องถิ่น  อีกทั งยังเป็นกำรส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรมีสุขภำพ
ที่ดีและเสริมสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่ประชำชน 

๖.๒  ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้เด็ก เยำวชน ประชำชนและ
ผู้สูงอำยุได้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพพลำนำมัยที่ดี  ทั งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  
โดยกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือให้ประชำชนได้
ออกก ำลังกำยหรือเล่นกีฬำอย่ำงทั่วถึง  โดยในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 

๖.๓  สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรต่ำง ๆ ทั งในส่วนของ
ภำครำชกำร องค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนต่ำง ๆ ทุกรูปแบบ ทั งนี เพ่ือให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม 

๖.๔  สนับสนุนและผลักดันให้ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ ซึ่งเป็น    
คนในพื นที่ต ำบลฉวำง  เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับชำติ  เพ่ือสร้ำงโอกำสให้กับนักกีฬำผู้มีควำมสำมำรถในต ำบลฉวำงและ        
สร้ำงชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น 

๖.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรักษำสุขภำพอนำมัยของประชำชนรวมทั ง
กำรป้องกันและควบคุมโรคภัยต่ำง ๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

6.6  ส่งเสริมสนับสนุนใช้ชุมชนทุกชุมชน ได้ออกก ำลังกำย จัดให้มี     
เครื่องออกก ำลังกำย (แอโรบิค) 

๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในสภำพปัจจุบันทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเรำได้ถูกท ำลำย
ลงไปมำก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรขำดจิตส ำนึกและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของ
บุคคลบำงกลุ่มจึ งจ ำ เป็นอย่ำงยิ่ งที่ต้องช่วยกันปกปักษ์รักษำสิ่ ง เหล่ำนี ไว้            
โดยมีนโยบำยดังนี  

๗.๑  จัดให้มีกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้กับ        
เด็ก เยำวชน ประชำชนในท้องถิ่นให้เข้ำใจในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือกำรใช้ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 

๗.๒  จัดให้มีกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ เ พ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๘. ด้านการบริหารจัดการ  
         กำรบริหำรงำนจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ ถือเป็นหัวใจหลักของกำรน ำ
องค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้     
ตรงตำมควำมต้องกำร ซึ่งองค์ประกอบหลักของกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  
ประกอบด้วย  ๔  ปัจจัยหลัก คือ บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ งบประมำณและระบบ  
กำรบริหำรงำนที่ดีโดยได้ก ำหนดนโยบำยในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ดังนี  

๘.๑  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในองค์กรทุกภำคส่วนใน
รูปแบบต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีควำมทันสมัย  มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดี  รวมไปถึงกำรจัดหำปรับปรุง  และพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุ  
อุปกรณ์และสถำนที่ให้มีควำมทันสมัย และมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ    
เพ่ิมศักยภำพขององค์กรในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้      
อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันต่อเหตุกำรณ์  
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๘.๒  จัดให้มีสวัสดิกำรเพ่ือช่วยเหลือบุคลำกรในองค์กรเพ่ือสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนพร้อมทั งส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองยึดมั่นในควำมถูกต้องดี
งำมมีควำมซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  และรู้จักประหยัด
 ๘.๓  ส่งเสริมให้เด็ก  เยำวชนและประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น พัฒนำกำรเมือง กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั งกำรออกพบปะรับฟังควำมคิดเห็น จำกประชำชนในทุกพื นที่ 
เพ่ือจะได้ทรำบถึงแนวคิด   และควำมต้องกำร  ที่แท้จริงของประชำชน ท ำให้
ประชำชนได้มีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำขององค์กรร่วมกันและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงประชำชนกับองค์กร 

๘.๔  ให้ควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรทุกภำคส่วน ในกำรพัฒนำจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ตำมอ ำอำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบล 

๘.๕  สร้ำงควำมเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ของเทศบำลต ำบล กับส่วนรำชกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปเพ่ือจะได้มีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 

๘.๖  จัดให้มีกำรส่งเสริมกำรลงทุนและประกอบกำรณ์พำณิชย์ในรูปแบบ
ต่ำงๆ 

๘.๗  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  เพ่ือน ำมำปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนและประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

กำรบริหำรงำนเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงในห้วงระยะเวลำตั งแต่บัดนี       
จนกระทั่งถึงวันสุดท้ำยของวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกระผมนั นกระผมจะยึดถือ
หลัก“ธรรมำภิบำล” อันได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักควำมโปร่งใส  
หลักกำรมีส่วนร่วม  หลักควำมรับผิดชอบ  และหลักควำมคุ้มค่ำ  เป็นแนวทำงใน
กำรบริหำรงำน  โดยยึดแนวคิดให้เกิดคุณภาพ คุณธรรม คุณประโยชน์ ฉะนั น 
บุคลำกรทุกคนต้องมีคุณภำพ บุคลำกรทุกคนต้องมีคุณธรรม บุคลำกรทุกคนต้องท ำ
ประโยชน์ให้เกิดกับสังคม ท้องถิ่นแห่งนี  เนื่องจำกว่ำผมและทีมบริหำรตระหนักดีว่ำ
เรำคือลูกฉวำงที่ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ ต่อผืนแผ่นดินและกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
ดังกล่ำว  จะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้เลยหำกขำดควำมร่วมมือร่วมใจจำกท่ำนสมำชิกสภำ
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  เพรำะเทศบำลต ำบล  ประกอบขึ นด้วยฝ่ำยสภำและ
ฝ่ำยบริหำร ตลอดทั งข้ำรำชกำรและพนักงำนในส่วนต่ำง ๆ ของเทศบำลต ำบล     
ทุกคน  จำกส่วนรำชกำรทุกภำคส่วน  และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกพ่ีน้องประชำชน
ชำวต ำบลฉวำง 

กระผมและทีมงำนฝ่ำยบริหำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือ  
ร่วมใจและกำรสนับสนุนจำกทุกท่ำน  ในกำรที่จะพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง
ให้มีควำมเจริญอย่ำงยั่ งยืนและถูกทิศทำง อันจะน ำไปสู่คุณภำพชีวิตและ        
ควำมเป็นอยู่ที่ดีของพ่ีน้องประชำชนชำวต ำบลฉวำง ให้สมกับที่ชำวต ำบลฉวำง
ไว้วำงใจ โดยขอให้ทุกท่ำนตระหนักว่ำ นี่คือภำระหน้ำที่ ที่เรำอำสำเข้ำมำปฏิบัติ
หน้ำที่แทนพ่ีน้องประชำชน ฉะนั นต้องระลึกอยู่เสมอว่ำเรำคือ ลูก/ลูกที่ชื่อฉวำง   
จักต้องท ำให้สมบูรณ์แบบและเกิดควำมภำคภูมิใจกับพ่อแม่ นั่นคือประชำชน     
ทุกคนในพื นที่ที่เรำต้องกตัญญู ขอขอบคุณครับ 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงครับ เป็นอันว่ำท่ำนนำยก
ประธำนสภำฯ   เทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงได้แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

เรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมขอพักกำรประชุม 10 นำทีครับ พักกำรประชุมครับ 
----------------------พักกำรประชุม 10 นำท-ี------------------------- 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางเป็นกรรมการพัฒนา
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร    ระเบยีบวำระท่ี 4 เรื่อง เรื่อง กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้แทนสมำชิกสภำ  
ประธานสภาฯ เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และ

กรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงต ำบล
ปำกน  ำฉวำง   

- ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของญัตติ
นี้ให้ที่ประชุมได้ทราบและพิจารณา ขอเชิญครับ 

 
นำงพรทิพย์ สิงหพันธ์  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดเทศบำล เข้าร่วมประชุมทุกท่านและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน เรื่องกำรพิจำรณำคัดเลือก

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ฉวำง ตำมค ำสั่งที่ 514/2554 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2554 ได้หมดวำระ (กรณี
ครบวำระยกฐำนะ) จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรฯ ขึ นใหม่  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 (3) ให้พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำ
ท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 3 คน โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง
ครำวละสองปี และอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้ ในกำรเสนอชื่อมีผู้รับรองไม่น้อย
กว่ำสองคน โดยคณะกรรมกำรพฒันำท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี  

  1) ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยพิจำรณำจำก  
1.1) อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะอ ำนำจหน้ำที่

ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชำชน  
1.2) ภำรกิจถ่ำยโอนตำมกฎหมำยก ำหนดและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
1.3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น

ด ำเนินกำรในยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญและมีผลต่อประชำชนโดยตรง 
1.4) กรอบนโยบำย ทิศทำง แนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1.5) นโยบำยของผู้บริหำรที่แถลงต่อสภำท้องถิ่น 
1.6) แผนชุมชน 
ประเด็นที่กล่ำวมำข้ำงต้นมำประกอบพิจำรณำกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น โดยให้ค ำนึงถึงสถำนะทำงกำรคลังของท้องถิ่น และควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่
ต้องด ำเนินกำร 

2) ร่วมจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ และแก้ไข
ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ  
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ในกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ ให้เทศบำล น ำปัญหำควำมต้องกำรจำก    
แผนชุมชนที่เกินศักยภำพของชุมชนมำพิจำรณำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำ หำกเกิน
ศักยภำพของเทศบำล ให้เสนอปัญหำ ควำมต้องกำรไปยังองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดน ำมำพิจำรณำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด       
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

     3) พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำและร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
     4) ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อก ำหนดขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำน 
     5) พิจำรณำให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

6) แต่งตั งท่ีปรึกษำ คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนอ่ืนเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร ขอเชิญที่ประชุมค่ะ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอบคุณท่ำนหัวหน้ำส ำนักงำนปลัดเทศบำลครับ ในล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำ     
ประธำนสภำฯ   เทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรพัฒนำ 

เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง คนที่ 1 ขอเชิญ คุณสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ 
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
สมำชิกสภำฯ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น แ ล ะ หั ว ห น้ ำ ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร ทุ ก ท่ ำ น  ก ร ะ ผ ม                    

นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ นำยธีรยุทธ น้อย ครับ 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำฯ   1. นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ 

2. นำยสมศักดิ์  โสมล 
-ผู้รับรองถูกต้อง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล     
ประธำนสภำฯ   ปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง คนที่ 2 ขอเชิญ       

คุณจริยำ สุภำคม ครับ 
นำงจริยำ สุภำคม  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
สมำชิกสภำฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่านและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม 

สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ นำยสุขทวี จินดำรักษ์ ค่ะ 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำฯ   1. นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ 

2. นำยธีรยุทธ น้อย 
-ผู้รับรองถูกต้อง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล     
ประธำนสภำฯ   ปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง คนที่ 3 ขอเชิญ       

คุณเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ ครับ 
นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
สมำชิกสภำฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่านและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยเชี่ยวชำญ    

ชำตะรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ นำยสมศักดิ์ โสมล ครับ 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำฯ   1. นำยสุนันท์ บุญมำก 

2. นำงจริยำ สุภำคม 
-ผู้รับรองถูกต้อง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  เป็นอันว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้คัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล     
ประธำนสภำฯ ต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง จ ำนวน 3 คน 

ดังนี  
1. นำยธีรยุทธ น้อย 
2. นำยสุขทวี จินดำรักษ์ 
3. นำยสมศักดิ์ โสมล 

 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร    ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้แทนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธานสภาฯ   เป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของญัตตินี้
ให้ที่ประชุมได้ทราบและพิจารณา ขอเชิญครับ 

นำงพรทิพย์ สิงหพันธ์  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดเทศบำล เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน เรื่องกำรพิจำรณำคัดเลือก 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลฉวำง ตำมค ำสั่ งที่ 
515/2554 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2554 ได้หมดวำระ (กรณีครบวำระยกฐำนะ) 
จึงต้องเสนอเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรฯ ขึ นใหม่ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 (1) ให้พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่น
คัดเลือก จ ำนวน 3 คน  โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำว มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ
สองปี และอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้ ในกำรเสนอชื่อ มีผู้รับรองไม่น้อยกว่ำ     
สองคน โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังนี  

        (๑)  ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
(๒)  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

   (๓)  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง ภำยใน
เดือนธันวำคมของทุกปี ทั งนี ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
  (๔)  แต่งตั งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่
เห็นสมควร 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอบคุณท่ำนหัวหน้ำส ำนักงำนปลัดเทศบำลครับ ในล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำ     
ประธำนสภำฯ   เทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงคนที่ 1 ขอเชิญ คุณธีรยุทธ 
น้อย ครับ 
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นำยธีรยุทธ น้อย   - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
สมำชิกสภำฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่านและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยธีรยุทธ น้อย

สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำฯ   1. นำยสุขทวี จินดำรักษ์ 

2. นำยสุนันท์ บุญมำก 
-ผู้รับรองถูกต้อง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล     
ประธำนสภำฯ   ปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบล 

ปำกน  ำฉวำงคนที่ 2 ขอเชิญ คุณสมศักดิ์ โสมล ครับ 
นำยสมศักดิ์ โสมล  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
สมำชิกสภำฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่านและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสมศักดิ์ โสมล

สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ ครับ 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำฯ   1. นำยสุขทวี จินดำรักษ์ 

2. นำยสุนันท์ บุญมำก 
-ผู้รับรองถูกต้อง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล     
ประธำนสภำฯ   ปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบล 

ปำกน  ำฉวำงคนที่ 3 ขอเชิญ คุณจริยำ สุภำคม ครับ 
นำงจริยำ สุภำคม  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
สมำชิกสภำฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่านและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม

สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ นำยสุนันท์ บุญมำก ค่ะ 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำฯ   1. นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ 

2. นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ 
-ผู้รับรองถูกต้อง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  เป็นอันว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้คัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล     
ประธำนสภำฯ   ต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำล 

ต ำบลปำกน  ำฉวำงจ ำนวน 3 คน ดังนี  
1. นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ 
2. นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ 
3. นำยสุนันท์ บุญมำก 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร    ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่อง กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้แทนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 
ประธานสภาฯ ปำกน  ำฉวำงเป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลปำกน  ำ

ฉวำง  

- ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงครับ ขอเชิญครับ 
นำยสง่ำชัย  หนูเนียม  -  เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้ทรงเกียรติที ่
ปลัดเทศบาล   เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ส ำหรับกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล มี 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนที่มำจำกสมำชิกสภำเทศบำลที่สภำเทศบำลมอบหมำย 
จ ำนวน 2 คน ซึ่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2556 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฉวำง 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกน  ำฉวำง และจัดตั งเป็นเทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำง ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนซึ่งเป็นสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลฉวำง จ ำนวน 2 คน ต้องหมดวำระลง จึงจ ำเป็นต้องให้          
สภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงพิจำรณำคัดเลือกผู้แทนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำงเป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลปำกน  ำ
ฉวำง จ ำนวน 2 คน โดยให้คณะกรรมกำรฯ มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 2 ปี      
ขอเชิญที่ประชุมพิจำรณำครับ 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอบคุณท่ำนปลัดเทศบำลครับ ในล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอ     
ประธำนสภำฯ   ชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกัน 

สุขภำพเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงคนที่ 1 ขอเชิญ คุณสมศักดิ์ โสมล ครับ 
นำยสมศักดิ์ โสมล  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
สมำชิกสภำฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่านและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสมศักดิ์ โสมล 

สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ ครับ 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำฯ   1. นำยสุขทวี จินดำรักษ์ 

2. นำยสุนันท์ บุญมำก 
-ผู้รับรองถูกต้อง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล     
ประธำนสภำฯ   ปำกน  ำฉวำงเป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบล 

ปำกน  ำฉวำงคนที่ 2 ขอเชิญ คุณสุนันท์ บุญมำก ครับ 
นำยสุนันท์ บุญมำก  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
สมำชิกสภำฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่านและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์ บุญมำก

สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ นำยสุขทวี จินดำรักษ์ ครับ 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำฯ   1. นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ 

2. นำยสมศักดิ์  โสมล 
-ผู้รับรองถูกต้อง 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  เป็นอันว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้คัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล     
ประธำนสภำฯ   ต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบล 

ปำกน  ำฉวำง จ ำนวน 2 คน ดังนี  
1. นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ 
2. นำยสุขทวี จินดำรักษ์ 

 
ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในญัตติอ่ืนๆ นี  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้น ำเสนอปัญหำควำมต้องกำร   
ประธำนสภำฯ   ในเรื่องต่ำงๆ หรือมีข้อสอบถำม ก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญ คุณธีรยุทธ น้อย ครับ 
 
นำยธีรยุทธ น้อย   - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
สมำชิกสภำฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่านและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยธีรยุทธ น้อย

สมำชิกสภำเทศบำล ขอฝำกเรื่องสุนัขกับแมวที่คนน ำมำปล่อยที่วัดปำกน  ำ ว่ำตอนนี 
มีเกือบสี่สิบตัวแล้วครับ เจ้ำอำวำสฝำกมำว่ำดูแลไม่ไหวครับ ขอฝำกเพ่ือนสมำชิกให้
ช่วยประชำสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชำชนดูแลสุนัขและแมวของตนเองด้วยนะครับ จะ
ได้ไม่เกิดควำมเดือดร้อนแก่ผู้อื่นครับ ขอบคุณครับ 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอเชิญ คุณสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ   
ประธำนสภำฯ    
 
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที ่
สมำชิกสภำฯ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น แ ล ะ หั ว ห น้ ำ ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร ทุ ก ท่ ำ น  ก ร ะ ผ ม                     

นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ สมำชิกสภำเทศบำล ขอเรียนถำมคณะผู้บริหำรว่ำกำรจัด
งำนลอยกระทงในปีนี จะจัดในรูปแบบใดครับ เนื่องจำกเป็นช่วงของกำรไว้ทุกข์แด่
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ครับ       
ขอบคุณครับ 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงได้ชี แจงครับ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำฯ  
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และผู้ทรงเกียรติที่เข้ำร่วมประชุม       
นำยกเทศมนตรีฯ   ทุกท่ำนครับ ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณเพ่ือนสมำชิกสภำ ประชำชนในพื นท่ี ภำคี 

เครือข่ำยที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ส ำหรับ
เรื่องกำรจัดงำนลอยกระทงนั น แม้ว่ำพวกเรำทั งฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติจะ
เพ่ิงเข้ำรับต ำแหน่งหน้ำที่ แต่ด้วยควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล
ก็ได้จัดรูปแบบงำนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะจัดที่วัดปำกน  ำ โดยได้เตรียม
ควำมพร้อมไว้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจำกได้มีหนั งสือสั่ งกำรจำกส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำให้งดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภทในห้วงระยะเวลำไว้ทุกข์ใน       
กำรสิ นพระชนม์ของสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-   
ปริณำยก ดังนั น กระผมได้ปรึกษำกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะผู้บริหำรว่ำ     
เพ่ือรักษำเอกลักษณ์ ประเพณีอันดีงำม และวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสืบเนื่องมำยำวนำน 

 



16 
 
 
ให้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ น ณ วัดปำกน  ำเหมือนเดิม แต่จะไม่มีกิจกรรมรื่นเริง   
จัดเฉพำะสถำนที่ และอ ำนวยควำมสะดวกให้พ่ีน้องได้น ำกระทงมำลอยเพ่ือบูชำ 
พระแม่คงคำ ส ำหรับเรื่องที่สอง กระผมขอขอบคุณพ่ีน้องประชำชนในพื นที่ที่ให้
ควำมร่วมมือร่วมกิจกรรมทอดกฐินของทุกวัดในพื นที่และใกล้เคียง และกระผม     
มีแนวคิดว่ำเรำในฐำนะที่อยู่ในพื นที่ต ำบลฉวำง และให้ควำมส ำคัญกับทุกศำสนำ   
จะร่วมเดินทำงโดยน ำผู้แทนฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำ และพ่ีน้องประชำชนสักจ ำนวน
หนึ่งไปร่วมงำนบ ำเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช-      
สกลมหำสังฆปริณำยก  ณ กรุงเทพมหำนคร จึงขอประชำสัมพันธ์ไว้ก่อน ขอบคุณ
มำกครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ส ำหรับกระผมเอง ในระเบียบวำระนี มีเรื่อง  
ประธำนสภำฯ ฝำกสองเรื่องนะครับ เรื่องแรกขอให้เพ่ือนสมำชิกสภำเทศบำลถ่ำยส ำเนำหน้ำสมุด

ธนำคำรกรุงไทยให้ฝ่ำยกำรเงิน ที่คุณเณริศำ ชูแก้ว ด้วยนะครับ  และเรื่องที่สอง 
หลังจำกเสร็จสิ นกำรประชุมแล้วขอเชิญทุกท่ำนร่วมรับประทำนอำหำรพร้อมกัน   
นะครับ ส ำหรับกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่  1 ครั งที่ 1 ประจ ำปี 
พ.ศ. 2556 ได้เสร็จสิ นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล         
ท่ำนนำยกเทศมนตรี และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรประชุม 
ขอปิดกำรประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลำ 12.10 น. 
  

ลงชื่อ     สหัส อินทรสุวรรณ ์     จดรายงานการประชุม 
             ( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง              

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน  .พ.ศ. 2556  

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมำก      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            ( นำยสุนันท์ บุญมำก )   

ลงชื่อ        สุขทวี จินดำรักษ์      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ ) 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ( นำยสมศักดิ์  โสมล ) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย  สามัญ          . 
สมัยที่ 1          ครั งที ่    2 ประจ้าปี พ.ศ.    2556   

เม่ือวันที ่  29    เดือน    พฤศจกิายน     .พ.ศ.       2556   .เวลา   13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง 

(ลงชื่อ)         วิวัฒน์ สุคนธจร    
   (.นำยวิวัฒน์ สุคนธจร..) 

                                     ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 
 


