
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. 2556 

วันที่ ๑๖  ธันวาคม  2556 
เวลา 1๐.๐0 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. นำยสุขทวี    จินดำรักษ์          สมำชิกสภำเทศบำล 
7. นำยสุนันท์    บุญมำก   สมำชิกสภำเทศบำล 
8. นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำล 
9. นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  สมำชิกสภำเทศบำล 
10. นำยสมศักดิ์   โสมล         สมำชิกสภำเทศบำล 
11. นำยถำวร    ปรีชำรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
      1. นำยบุญธรรม   รุ่งเรือง         นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 2. นำยธรำพงษ ์ โสมล   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 3. นำยธวัช  ร ำเพย   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 4. นำยสมชำย  ลิ่มพันธ์   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 5. นำยบัณฑิต  โกด ี  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นำยวิจิตร    ชลวิจิตร   สมำชิกสภำเทศบำล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นำยสง่ำชัย    หนูเนียม       ปลัดเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

2. นำยบุญญฤทธิ์ พรมแดน  รองปลัดเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
3. นำงพรทิพย์  สิงหพันธ์      หัวหน้ำส ำนักปลัด 
๔. นำงกัณญำภัคดิ ์ รักษำยศ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
 

/เริ่มประชุม..... 
 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลำ   10.00 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนคณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร  
เลขำนุกำรสภำ ฯ               และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ 
สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๑ ประจ ำปีพุทธศักรำช  2556 ขณะนี มีสมำชิกสภำฯ มำลงชื่อ
จ ำนวน 1๑ ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุมในโอกำสนี ขอเชิญท่ำนประธำนสภำ-  
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำฯ   ท ำหน้ำทีจุ่ดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
นำยกเทศมนตรีฯ  
 
นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ -   อ่ำนประกำศสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำ ฯ            ต ำบลปำกน  ำฉวำง ตำมที่สภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้มีมติก ำหนดสมัยประชุม

และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ในกำรประชุมสภำเทศบำล-
ต ำบลปำกน  ำฉวำงครั งแรก  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกำยน  
๒๕๕๖  โดยก ำหนดสมัยประชุมสำมัญสมัยที่   ๒  ประจ ำปี   พ.ศ. ๒๕๕๖           
ให้มีระยะเวลำตั งแต่วันที่  ๖-๓๐  ธันวำคม  ๒๕๕๖  มีก ำหนด  ๒๕  วัน  นั น 

  ฉะนั น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๔  แห่งพระรำชบัญญัติ-
เทศบำล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๒  จึงเรียกประชุมสภำเทศบำล-
ต ำบลปำกน  ำฉวำงสมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่ ๒  ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕๖  ตั งแต่วันที่  
๖-๓๐  ธันวำคม ๒๕๕๖  มีก ำหนด  ๒๕  วัน  จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน  
ประกำศ  ณ  วันที่   ๒  ธันวำคม  ๒๕๕๖  ลงชื่อ  นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

  ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
ครับ 

 
 
 
 
 

/ระเบียบ..... 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 ขอเชิญเพ่ือนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเข้ำร่วมกำรแข่งขันเรือยำว 
ประธำนสภำฯ ทะเลเฉลิมพระเกียรติครั งที่  ๓  ชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช  ประจ ำปี  ๒๕๕๖  ในระหว่ำงวันที่  ๒๗-๒๘  ธันวำคม  ๒๕๕๔  
ณ  หำดจันทร์สว่ำง  หมู่ ๑  อ ำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลำ  ซึ่งปีที่แล้วเทศบำล-
ต ำบลปำกน  ำฉวำง(อบต.ฉวำงเดิม)ได้ส่งเรือเกตแุก้วร่วมแข่งขันได้รองชนะเลิศ  
อันดับที่  ๒  

 ๑.๒  กำรประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)  และกำร-
ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

  กระผมขอให้เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงอ่ำนประกำศ  
 ให้เพ่ือนสมำชิกสภำเทศบำลได้รับทรำบ 
  
นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ -   ประกำศต ำบลปำกน  ำฉวำง เรื่อง ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
เลขำนุกำรสภำ ฯ            (พ.ศ.2557-2561) ด้วยเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผน -

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ.2557-2561) ของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง     
เพ่ือประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหำแก่ประชำชน
ตลอดจนเพ่ือให้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลเป็นเครื่องมือในกำรวำงแผน -
พัฒนำที่ก่อให้เกิดประโยชน์สำมำรถแก้ไขปัญหำแก่ประชำชนในท้องถิ่นเทศบำลโดย
ได้รับกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลปำกน  ำฉวำง 
พร้อมทั งได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่นเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ตลอดจน
ได้ด ำเนินกำรประกำศใช้ตำมระเบียบฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  อำศัยอ ำนำจตำมข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงประกำศใช้แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ.2557-2561) เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงต่อไป 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกันประกำศ ณ วันที่ 18 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2556
ลงชื่อ  นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 

 -  ประกำศเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  เรื่อง  ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี      
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำ
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้มีมติเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๕๙) เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย     
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๓      
ข้อ ๑๗(๔)  เมื่อครำวประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง   
วันที่  ๑๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๖  และนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงได้อนุมัติ
ร่ำงแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  ของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
เรียบร้อยแล้ว  

 
 

/อำศัย..... 



๔ 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมข้อ  ๑๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย      
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘  จึงประกำศใช้
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงต่อไป          
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๘  เดือนพฤศจิกำยน      
พ.ศ.๒๕๕๖  ลงชื่อ  นำยบุญธรรม   รุ่งเรือง  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำฯ  
 
ที่ประชุม     - รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำฯ     ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
    ปำกน  ำฉวำง  สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๑  ครั งที่  ๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๙   
    พฤศจิกำยน  ๒๕๕๖  ที่ผ่ำนมำ  ยังไม่แล้วเสร็จขอพิจำรณำในกำรประชุมครั งต่อไป 
         
มตทิี่ประชุม -  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  เพื่อน้าไปปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนในเขตพื นที่เทศบาลที่ได้รับเสียหายจากเกิดอุทกภัยเม่ือระหว่างวันที่  ๒๐-๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ระเบียบวำระที่ 3   เรื่อง กำรพิจำรณำขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปี -
ประธำนสภำฯ     งบประมำณ  ๒๕๕๗  เพ่ือน ำไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื นที่เทศบำล 

ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัยระหว่ำงวันที่ ๒๒-๒๖  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๖  
กระผมขอเชิญนำยกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงชี แจงรำยละเอียดตำมญัตตินี   

                           
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และผู้มีเกียรต ิ
นำยกเทศมนตรีฯ  ที่เคำรพทุกท่ำน  กระผมนำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
    สืบเนื่องกรณีเกิดประสบอุทกภัยน  ำท่วมในเขตพื นที่ในระหว่ำงวันที่  ๒๐-๒๖ 

พฤศจิกำยน  ๒๕๕๖  ที่ผ่ำนมำท ำให้ถนนหลำยสำยที่ถูกน  ำท่วมกัดเซำะเสียหำย 
เป็นหลุมเป็นบ่อน  ำท่วมขังผิวจรำจรขรุขระ  อำจจะได้รับควำมเดือดร้อนและ 
อุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถยนต์-รถจักรยำนยนต์บนท้องถนนได้  โดยทำงเทศบำลฯ     
จะละเลยไม่ได้ประกอบกับช่วงนี ใกล้จะถึงปีใหม่  กระผมได้สั่งกำรให้กองช่ำง      
ลงไปส ำรวจสภำพถนนที่จะปรับปรุงซ่อมแซมที่ได้รับรำยงำนควำมเสียหำย       
จำกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทั งเขต  ๑  และเขต  ๒  และบัดนี เทศ-
บัญญัติ 
 

/งบประมำณ.... 
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งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗  ยังไม่ได้ประกำศใช้ 
โดยเฉพำะงบกลำงประเภทเงินส ำรองยังเบิกจ่ำยไม่ได้  ดังนั น  เพ่ือแก้ไข        
ควำมเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทำงสัญจรบนท้องถนนจึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗  เพ่ือน ำไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพ่ือ
กำรลงทุนหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)  ประเภท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่อสภำเทศบำลต ำบล -
ปำกน  ำฉวำงในที่ประชุมวันนี  
 จำกกำรตรวจสอบสถำนะกำรคลังของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ณ วันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ ปรำกฏว่ำเงินสะสมคงเหลือ ๓,๑๔๓,๑๙๒.๖๓บำท    
หักเงินฝำกสมทบทุน ก.ส.ท.  ๔๔๗,๗๐๐.๖๗  บำท  คงเหลือยอดเงินสะสม  
๒,๖๙๕,๔๙๑.๙๖  บำท  หักกันเงินตำมระเบียบฯ  เป็นค่ำใช้จ่ำยประจ ำดังนี  

  -  เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ (๒๙๘,๐๐๐×๓)    จ ำนวนเงิน ๘๙๔,๐๐๐  บำท 
  -  เงนิเดือนฝ่ำยกำรเมือง (๑๙๙,๐๐๐×๓)  จ ำนวนเงิน  ๕๙๗,๐๐๐  บำท 
  -  ค่ำใช้สอยและวัสดุ (๓๐๐,๐๐๐×๓)      จ ำนวนเงิน  ๙๐๐,๐๐๐  บำท 
  -  ค่ำสำธำรณูปโภค (๖๐,๐๐๐×๓)         จ ำนวนเงิน  ๑๘๐,๐๐๐  บำท 
  -  ค่ำตอบแทน (๑๐,๐๐๐×๓)              จ ำนวนเงิน    ๓๐,๐๐๐  บำท 
  -  เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (๑๑๑,๐๐๐×๓)  จ ำนวนเงิน  ๓๓๓,๐๐๐  บำท 
                        รวมกันไว้ตำมระเบียบ  ๒,๙๓๔,๐๐๐  บำท 
                       รวมยอดเงินสะสมคงเหลือ(ติดลบ) ๒๓๘,๕๐๘.๐๔ บำท 

    มำเพ่ือโปรดพิจำรณำเพ่ือขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๗ 
ต่อสภำฯ  ภำยในวงเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บำท  ให้เป็นไปตำมระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำ- 
เงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๘  เงินสะสมข้อ  ๘๙  ระบุว่ำ  องค์กรปกครอง- 
ส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยขำดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น  
(รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน) ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  
 (๑)  ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง- 
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูน 
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำม- 
เดือดร้อนของประชำชน  ทั งนี ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน- 
ท้องถิ่น  หรือตำมกฎหมำยที่ก ำหนด 

ข้อ  ๙๑  ภำยใต้บังคับข้อ  ๘๙  ในกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ น    
ให้ผู้บริหำรท้องถิ่น  อนุมัติ ให้จ่ ำยขำดเงินสะสมได้ตำมจ ำเป็นในขณะนั น           
โดยให้ค ำนึงถึงฐำนะกำรเงิน  กำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น  และ 

ประกำศจังหวัดนครศรีธรรมรำช  เรื่อง  ประกำศเขตกำรให้ควำม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อ ำเภอฉวำง)  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกำยน  
๒๕๕๖  ส ำหรับคนทีไ่ด้รับควำมเสียหำยจำกกรณีที่ถูกประสบอุทกภัยน  ำท่วม 
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ในพื นที่ที่ทำงกองช่ำงลงไปส ำรวจสภำพพื นที่  ที่ต้องน ำเงินสะสมไปปรับปรุง 
    ซ่อมแซมมีจ ำนวนทั งสิ น  ๒๒  สำยดังนี  
    1.  ถนนด ำ – หนองหำนถำด  หมู่ที่  3  ต ำบลฉวำง  กว้ำง 3.00   เมตร      

ยำว  630  เมตร  
         -  ใช้หินผุถมหลุมบ่อ  จ ำนวน  20  ลูกบำศก์เมตร 

2.  ถนนสำยทุ่งพลี หมู่ที่  3  ต ำบลฉวำง – เขตนำกะชะ  กว้ำง  4.00  เมตร  
ยำว  800  เมตร 

        - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 320 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ    
    จ ำนวน  ๘๐  ลูกบำศก์เมตร 

3.  ถนนสำยหัวสะพำนพุทธฯ – ท่ำทรำย  หมู่ที่  4  ต ำบลฉวำง   
กว้ำง  4.00  เมตร  ยำว   1,320  เมตร  

         -  ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 340 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ   
จ ำนวน  80  ลูกบำศก์เมตร 
4.  ถนนสำยถนนด ำ – โคกโป่ง 1  หมู่ที่  5  ต ำบลฉวำง  กว้ำง  4.00  เมตร  
ยำว  235  เมตร   

         -  ใช้หินผุถมหลุมบ่อ  จ ำนวน  12  ลูกบำศก์เมตร 
5.  ถนนสำยถนนด ำ – โคกโป่ง 2  หมู่ที่  5  ต ำบลฉวำง  กว้ำง  3.00  เมตร  
ยำว  490  เมตร   

         -  ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 540 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ  24  ลูกบำศก์เมตร 
6.  ถนนสำมแยกบ้ำนนำยมะยัง  หมู่ที่  6 –  แยกไปเขต ต.  ไสหร้ำ   
กว้ำง  4.00  เมตร  ยำว  240  เมตร  

         - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 320 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ   
จ ำนวน  16  ลูกบำศก์เมตร 
7.  ถนนป้ำย ว. – บ้ำนนำยปรำณี  เสนำรัตน์  หมู่ที่  6  กว้ำง  4.00  เมตร   
ยำว  4.00  เมตร 

         - ใช้หินผุถมหลุมบ่อ  จ ำนวน  16  ลูกบำศก์เมตร 
8.  ถนนสำยท่ำทรำย – ทุ่งใหญ่  หมู่ที่  7  กว้ำง  5.00  เมตร   
ยำว  4,200  เมตร 

         - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 1,750 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ   
จ ำนวน  72  ลูกบำศก์เมตร 
9.  ถนนสำยสวนนำยลอย - วังพอ  หมู่ที่  7  กว้ำง  4.00  เมตร   
ยำว  3,100  เมตร 

         - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 880 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ   
จ ำนวน  80  ลูกบำศก์เมตร 
10. ถนนสำยแหลมยูง –  ควนเถี๊ยะ  หมู่ที่  7  กว้ำง  4.00 เมตร   
ยำว  1,970  เมตร 
 

/- ปรับแต่ง….. 
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          - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 1,400 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ   
จ ำนวน  108  ลูกบำศก์เมตร 
11. ถนนสำยทุ่งกรวด –  ควนเถี๊ยะ  หมู่ที่  7  กว้ำง  4.00 เมตร   
ยำว  120  เมตร 

          - ใช้หินผุถมหลุมบ่อ  จ ำนวน  12  ลูกบำศก์เมตร 
12. ถนนสำยคอกช้ำง – คอกหมู  หมู่ที่  8  กว้ำง  4.00  เมตร   
ยำว  1,580  เมตร 

          - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 1,040 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ   
จ ำนวน  48  ลูกบำศก์เมตร 
13. ถนนสำยศำลำแดง – สนำมฟุตบอล  หมู่ที่  8  กว้ำง  4.00  เมตร  
ยำว  320  เมตร 

          - ใช้หินผุถมหลุมบ่อ  จ ำนวน  16  ลูกบำศก์เมตร 
14. ถนนหนองไซ  หมู่ที่  8  กว้ำง  4.00  เมตร  ยำว  1,150  เมตร 

          - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 640 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ   
จ ำนวน  40  ลูกบำศก์เมตร 
15. ถนนด ำ –  บ้ำนนำยสมชำย  รัตนอุดม  หมู่ที่  8  กว้ำง  3.00  เมตร   
ยำว  1,000  เมตร 

         - ใช้หินผุถมหลุมบ่อ  จ ำนวน  24  ลูกบำศก์เมตร 
16. ถนนสำยโรงถ่ำน – ปำกหนองหำด  หมู่ที่  8  กว้ำง  4.00  เมตร   
ยำว  1,000  เมตร 

          - ใช้หินผุถมหลุมบ่อ  จ ำนวน  28  ลูกบำศก์เมตร 
17. ถนนสำยทุ่งกรวด –  ควนสูง  หมู่ที่ 8  กว้ำง  4.00  เมตร   
ยำว  1,100  เมตร 

          - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 320 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ   
จ ำนวน  24  ลูกบำศก์เมตร 
18. ถนนสำยทุ่งกรวด –  ทุ่งคำด  หมู่ที่  8  กว้ำง  3.00  เมตร   
ยำว  1,800  เมตร 

          - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 360 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ   
จ ำนวน  24  ลูกบำศก์เมตร 
19. ถนนสำยไสเทียม  หมู่ที่  8  กว้ำง  4.00  เมตร  ยำว  2,400  เมตร 

          - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 1,200 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ   
จ ำนวน  104 ลูกบำศก์เมตร 
20. ถนนสำยบ้ำนนำยสมพงษ์ บุญมำก  หมู่ที่  6 – เขต ทต. จันดี   
กว้ำง  4.00  เมตร  ยำว  1,160 เมตร 

          - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 880 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อ   
จ ำนวน  72 ลูกบำศก์เมตร 
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21. ถนนสำยบ้ำนนำยชะลอ  หมู่ที่ 4  กว้ำง  4.00  เมตร  ยำว  300  เมตร 

          - ใช้หินผุถมหลุมบ่อ  จ ำนวน  16  ลูกบำศก์เมตร 
22. ถนนสำยควนสูง – ควนมดคัน หมู่ที่ 8 กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,000 เมตร 
และ กว้ำง 4.00 เมตร ยำว  380  เมตร  

          - ปรับแต่งผิวจรำจรเดิม 2,800 ตำรำงเมตร ใช้หินผุถมหลุมบ่อและปรับปรุง 
ผิวจรำจร จ ำนวน  230 ลูกบำศก์เมตร และ วำงท่อ คสล.มอก.ชั น 3  
ขนำด Ø  0.60 x 1.00 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน 

          - รวมใช้หินผุถมหลุมบ่อและปรับปรุงผิวจรำจร จ ำนวน 1,๑๔๖ ลูกบำศก์เมตร  
และวำงท่อ คสล.มอก.ชั น 3  
ขนำด Ø  0.60 x 1.00 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน ตำมข้อก ำหนดของเทศบำลต ำบล 
ปำกน  ำฉวำง 

          - ใช้งบประมำณรวม 400,000 บำท 
     ดังนั น  จึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๗   
  วงเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บำท  ในที่ประชุมสภำนี   ขอขอบคุณครับ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ตำมท่ี นำยกเทศมนตรีปำกน  ำฉวำง  ได้เสนอขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
ประธำนสภำฯ ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๗  เป็นวงเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บำท  เพ่ือน ำไปซ่อมแซม 
 หรือปรับปรุงถนนที่เสียหำยจ ำนวน  ๒๒  เส้นทำงนั น  มีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล-

ปำกน  ำฉวำงจะขอเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญ 
  ถ้ำไม่มีกระผมขอมติในที่ประชุมสภำว่ำอนุมัติให้จ่ำยขำดสะสมประจ ำปี

งบประมำณ  ๒๕๕๗  จ ำนวนวงเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บำท ตำมที่เสนอหรือไม่      
โปรดยกมือ 

     
มติที่ประชุม -  อนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๗  จ ำนวนวงเงิน 
 ๔๐๐,๐๐๐บำท   

ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นชอบ  ๙ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง  ๒ เสียง  
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร         - ครบัขอบคุณเพ่ือนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงที่อนุมัติให้จ่ำยขำด 
ประธำนสภำฯ               เงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๗  ภำยในวงเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บำท     

ขั นตอนต่อไปแจ้งให้กองช่ำงท ำบันทึกขออนุมัติจัดจ้ำง  เสนอต่อนำยกเทศมนตรี
ต ำบลปำกน  ำฉวำงเพ่ือแจ้งให้งำนพัสดุ  กองคลัง  ด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงต่อไป 

 

 

 

/ระเบียบ..... 



๙ 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในระเบียบวำระที่  ๔  เรื่อง  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้เทศบำลต ำบล- 
ประธำนสภำฯ   ปำกน  ำฉวำงเข้ำเป็นสมำชิกของสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทยนี   

ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ขอเชิญนครับ  
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง   -  เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลและผู้ทรงเกียรติที่เคำรพ 
นำยกเทศมนตรีฯ ทุกท่ำน กระผมขอขอบคุณที่เพ่ือนสมำชิกสภำเทศบำล ที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

ให้เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่ง
ประเทศไทยนะครับ ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรสมัครเป็นสมำชิกสมำคมสันนิบำตเทศบำล
แห่งประเทศไทยก่อนวันที่  ๒๐  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือน ำเข้ำประชุมสันนิบำต
เทศบำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช  โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมดจ ำนวน  ๓  ท่ำน  
คือ  ประธำนสภำ  นำยกเทศมนตรี  และปลัดเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  โดย   
กำรสมัครเป็นสมำชิกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑.  ส่งเสริมควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเทศบำลและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ 
๒. ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรเมืองท้องถิ่นของเทศบำล 
๓. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดบริกำรสำธำรณะ   

ของเทศบำล  กำรฝึกอบรม  กำรประชุม/สัมมนำงำนวิชำกำร 
๔. ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองร่วมกับรัฐบำล  รัฐสภำและ

องค์กรทำงกำรเมืองในระดับชำติ ในเรื่องเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยกำรออก-
กฎหมำย  ระเบียบต่ำง ๆ  ว่ำด้ วยกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. ได้ร่วมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเทศบำลในประเทศไทยกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสมำคม องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นในต่ำงประเทศ 
และเนื่องจำกจะเข้ำสู่อำเซียนและในกำรสมัครเป็นสมำชิกของสมำคมนั น   
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่ำบ ำรุงสมำคม พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๔ (๒)  สภำองค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่นได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรเข้ำเป็นสมำชิกของสมำคม  ส ำหรับขั นตอน
กำรสมัครเป็นสมำชิกของสมำคมสั นนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย          
ตำมข้อบังคับสมำคมสันนิบำตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่  ๘) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๕  และข้อ ๑๖ 

๑.  เสนอที่ประชุมสภำเพ่ือขอควำมเห็นชอบในกำรเข้ำเป็นสมำชิกของสมำคม
สันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 

๒. ยื่นใบสมัครต่อเลขำธิกำรสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 
 

/๓. เมื่อสมำคม.... 
 



๑๐ 
 

๓. เมื่ อสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่ งประเทศไทยตอบรับ เป็นสมำชิ ก           
ช ำระค่ำธรรมเนียมจ ำนวน  ๑,๐๐๐  บำท 

๔. ตั งงบประมำณช ำระค่ำบ ำรุงให้แก่สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
เป็นรำยปีโดยพิจำรณำจำกรำยรับจริงประจ ำปีที่ผ่ำนมำ  ยกเว้น  เงินกู้       
เงินจ่ำยขำด  และเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละเศษ
หนึ่งส่วนหกของงบประมำณรำยรับดังกล่ำว  ทั งนี ไม่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท  
หำกท่ำนใดมีข้อสงสัยประกำรใดให้สอบถำมได้กับหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล-
ปำกน  ำฉวำงขอเชิญ 

   
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  -  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อสอบถำมขอเชิญครับ   หำกไม่มีข้อสอบถำมดังนั น   
ประธำนสภำฯ   กระผมขอมติที่ประชุมว่ำ  เห็นชอบให้เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเข้ำเป็นสมำชิก 
    ของสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย  โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมำคมสนันิบำต 
 เทศบำลแห่งประเทศไทย   

ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นชอบ ๙ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง ๒ เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในญัตติอ่ืนๆ นี  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้น ำเสนอปัญหำควำมต้องกำร   
ประธำนสภำฯ ในเรื่องต่ำงๆ หรือมีข้อสอบถำม ก็ขอเชิญครับ  
 
นำยธรำพงษ์ โสมล  -  เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรีและผู้ทรงเกี ยรติ         
รองนำยกเทศมนตรีฯ  ที่เคำรพรักทุกท่ำนกระผมรองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงได้รับมอบหมำย 
    จำกนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงให้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรศึกษำ 

ในเขตพื นที่ที่รับผิดชอบคือ  โรงเรียนปฐมจ ำนวน  ๑  แห่ง และโรงเรียนปฐม 
ร่วมกับมัธยมต้นจ ำนวน  ๑  แห่ง  ในงำนด้ำนกำรศึกษำช่วงนี  มีกิจกรรมที่ก ำลัง- 
ด ำเนินกำรดังนี  

    ๑.  กำรจัดงำนวันเด็กในวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้ำนปำกน  ำโดยทำง 
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำได้สนับสนุนในกำรจัดงำนส่วนหนึ่ง  หำกท่ำนสมำชิกสภำ -
    เทศบำลท่ำนใดมีควำมประสงค์ร่วมมอบของขวัญให้กบัเด็กนักเรียนได้ก่อนวันงำน  

๓  วันและติดต่อประสำนงำนกับนักวิชำกำรศึกษำครับ 
 
 

/๒.  กำรฝึก..... 



๑๑ 
 

    ๒.  กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของผู้บริหำร  
สมำชิกสภำเทศบำล  พนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบล- 
ปำกน  ำฉวำงในวันที่  ๒๕-๒๖  ธันวำคม  ๒๕๕๖  ณ  เทศบำลเมืองสิงหนคร 
อ ำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลำ  หำกท่ำนใดจะเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว 
ให้ลงชื่อกับเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงครับ 
๓.  กำรเข้ำร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยพระรำชทำนในวันที่  ๒๗-๒๘  ธันวำคม  ๒๕๕๖   
ณ  เทศบำลเมืองสิงหนคร  อ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ  และติดต่อประสำนงำน 
กับนักวิชำกำรศึกษำครับ 

 
นำยธวัช  ร ำเพย   - เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรี   หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
รองนำยกเทศมนตรีฯ  และผู้ทรงเกียรติที่เคำรพรักทุกท่ำน  

 
     ข่ำวดีที่จะพูดในที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ทำงเทศบำล 

ต ำบลปำกน  ำฉวำงได้งบแปรญัตติจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัด
นครศรีธรรมรำชในเขตที่รับผิดชอบ  คือ   

๑.  ถนนลำดยำงแอลฟัลต์ติกสำยหัวสะพำนพุทธด ำเนิน  หมู่ที่  ๔ – เขต
หมู่ที่  ๒  ต ำบลนำกะชะ 

๒.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยแหลมยูงเดิม–หัวสะพำนกลำงทุ่งนำ 
ควนเถีย๊ะ 

 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์  -  เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้ทรงเกียรติ       
สมำชิกสภำเทศบำล  กระผมนำยสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 ขอแจ้งเรื่อง                   

๑.  กำรร้องทุกข์ของชำวบ้ำนหมู่ ๓ และหมู่  ๔  เนื่องจำกท่อระบำยน  ำอุดตันและ 
มีขนำดเล็กท ำให้กำรระบำยน  ำไม่ทันเกิดปัญหำอุทกภัยน  ำท่วมหำกมีปริมำณฝน- 
ตกหนักหรือน  ำป่ำไหลหลำกท ำให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนจึงขอให้ 
ทำงเทศบำลหำทำงช่วยเหลือ  
๒.  ขอเชิญร่วมกำรแข่งขันกีฬำ  ฟุตบอลนัดเปิดสนำมและงำนเลี ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
อสม. ประจ ำปี  ๒๕๕๗  ขอเรียนเชิญครับ 

 
นำยสมชำย  ลิ่มพันธ์  - เรียนประธำนสภำ   สมำชิกสภำเทศบำล   คณะผู้บริหำร   และผู้ทรงเกียรติ        
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีฯ กระผมที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง ขอแจ้งเรื่อง 

๑.  กำรร้องทุกข์ของชำวบ้ำนหมู่ ๓ และหมู่  ๔  เนื่องจำกทอ่ระบำยน  ำอุดตันและ 
มีขนำดเล็กท ำให้กำรระบำยน  ำไม่ทันเกิดปัญหำอุทกภัยน  ำท่วมตำมท่ี 
นำยสุขทวี  จินดำรักษ์ แจ้งนั นกระผมก็ได้รับแจ้งเช่นกัน  ดังนั นขอให้ท ำหนังสือ 
มำขอควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือกับเทศบำลปำกน  ำฉวำงเพ่ือทำงเทศบำลจะได้ 
ด ำเนินกำรหำทำงช่วยเหลือต่อไป   
 
 

/๒.กำร..... 



๑๒ 
 
๒.  กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่  ๒๕๕๗   
๓.  กำรบุกรุกพื นที่และกำรทิ งขยะไม่ถูกท่ี 

 
นำงจริยำ สุภำคม  -  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่น และผู้มี เกียรติ        
สมำชิกสภำเทศบำล                 ทีเ่คำรพทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง    
    เขต 1 เนื่องจำกดิฉันไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม แต่ได้รับแจ้งทำงโทรศัพท์เมื่อเช้ำนี  

ซ่ึงดิฉันอยู่ท่ีจังหวดัสรุำษฎร์ธำนีจงึได้เดินทำงมำต้องขออภยัหำกแต่งชุดไม่สภุำพ 
ในกำรเข้ำร่วมประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงในครั งนี  
 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำฯ             ถ้ำไม่มีกระผมขอให้ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้ชี แจงในที่ประชุมครับ ขอเชิญท่ำน

นำยกเทศมนตรีชี แจงครับ 
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  -  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ 
นำยกเทศมนตรีฯ  ทุกท่ำน กระผมมีควำมตั งใจและดีใจที่เพ่ือนสมำชิกสภำเทศบำลได้ให้ควำมไว้วำงใจ

และร่วมบริหำรงำนเพ่ือพ่ีน้องประชำชนปำกน  ำฉวำงให้อยู่ดี  มีสุขและกระผม
จะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำร 

 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  -  ขอขอบคุณครับ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำฯ   ถ้ำไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมครับ 
 
ปิดกำรประชุมเวลำ  1๑.๓0 น. 
  

ลงชื่อ     สหัส อินทรสุวรรณ ์     จดรายงานการประชุม 
             ( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง              

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่   ๑๙    เดือน  ธันวาคม  .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.    2557   

เม่ือวันที ่  31   เดือน    มกราคม     .พ.ศ.       25576   .เวลา   10.00  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน า้ฉวาง 

(ลงชื่อ)             วิวัฒน์ สุคนธจร   
   (.......นำยววิัฒน์ สุคนธจร.........) 

                                     ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 
 


