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-สำเนำรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
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วันที่ ๑0 มกราคม 2557
เวลา 15.๐0 น.
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เริ่มประชุมเวลำ 15.00 น.
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ เลขำนุกำรสภำ ฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนคณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
วันนีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ
สมั ย ที่ ๑ ครั งที่ ๑
255๗
1๑ ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุมในโอกำสนีขอเชิญท่ำนประธำนสภำ
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ

ครับเชิญนำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ทำหน้ำทีจ่ ุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย

นำยสหัส อินทรสุวรรณ์
เลขำนุกำรสภำ ฯ

- อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำงสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตำมที่สภำเทศบำล ตำบลปำกนำฉวำง ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุม
สำมัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงครังแรก ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน ๒๕๕6
โดยกำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ให้มีระยะเวลำตังแต่
วันที่ 6 มกรำคม ถึง 4 กุมภำพันธ์ ๒๕๕7 มีกำหนด 30 วัน นัน ฉะนัน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุม
สำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตังแต่วันที่ 6 มกรำคม - 4 กุมภำพันธ์
๒๕๕7 มีกำหนด 30 วัน จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน ณ วันที่ ๒
มกรำคม ๒๕๕๗ ลงชื่อนำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำ

1.1 กำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2556 ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบขอเชิญครับ
/นำยสหัสฯ.....
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นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ เลขำนุกำรสภำ ฯ

-

สรุปกำรรำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำงในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ตำมที่ผู้บริหำรแจ้งรำยงำน
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำได้รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นจำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 30 (5) โดยติดตำมจำก
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2556-2558) มีรำยละเอียดดังนี
โครงกำรตำมแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2556 รวมจำนวน 70 โครงกำร
- โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ รวมจำนวน
32 โครงกำร
ดังนัน โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 45.71
จำกข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯโดยให้ปรับปรุงกำรดำเนินงำน
โครงกำรต่ำงๆ ให้จัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจเป็นรำยโครงกำรด้วยเพื่อจะได้
นำมำแก้ไขปรับปรุงในกำรดำเนินงำนโครงกำรในปีต่อไป

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- ขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

ที่ประชุม

- รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยที่ 1
ประธำนสภำฯ
ครังที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2556 กระผมขอให้
เพื่อนสมำชิกเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงทุกท่ำนได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
สภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยที่ 1 ครังที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29
พฤศจิ กำยน 2556 ที่ผ่ ำนมำ ขอให้ ตรวจสอบว่ำจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุ ม
ข้อควำมใดบ้ำง ขอเชิญครับ
- ครับ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง สมัยที่ 1 ครังที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน
2556 หรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม -

รั บรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยที่ 1 ครังที่ 2
ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2556
- เห็นชอบ
...10.... เสียง
- ไม่เห็นชอบ ............. เสียง
- งดออกเสียง ......1.... เสียง
/นำยวิวัฒน์ฯ.....
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 3

ส่วนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยที่ 2
ครังที่ 1 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ วันที่ 16 ธันวำคม 2556 ทำงเลขำนุกำรสภำฯ
แจ้งว่ำยังไม่แล้วเสร็จครับ
รับทรำบ
เรื่องการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เพื่อด้าเนินการโดยการขุดลอกแหล่งน้าภายในเขตเทศบาลต้าบลปากน้าฉวางและ
ซ่อมแซมถนนลาดยางหัวสะพานด่านฝ้าย-ควนสูง หมู่ที่ ๘ ต้าบลฉวาง
อันเกิดจากภัยพิบัติ(อุทกภัย)

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อดำเนินกำรโดยกำรขุดลอกแหล่งนำภำยใน
เขตเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงและซ่อมแซมถนนลำดยำงหัวสะพำน
ด่ำนฝ้ำย-ควนสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลฉวำง อันเกิดจำกภัยพิบัติ(อุทกภัย)
กระผมขอเชิญนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำงชีแจงรำยละเอียด
ตำมญัตตินี

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง หัวหน้ำส่วน
รำชกำรและผู้มเี กียรติที่เคำรพทุกท่ำน สืบเนื่องจำกกรณีเกิดประสบอุทกภัย
นำท่วมในเขตพืนที่เทศบำลตำบลปำกนำฉวำงระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๖
พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ ที่ผ่ำนมำ ได้มีหนังสือจำกผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๓ เมื่อวันที่
๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๖ , สมำชิกสภำเทศบำลเขต ๒ เมื่อวันที่ ๑๑
ธันวำคม ๒๕๕๖ และสมำชิกสภำเทศบำลเขต ๑ และ เขต ๒
เมือ่ วันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๕๗ แจ้งเรื่องขอควำมช่วยเหลือขุดลอกแหล่งนำ
ในเขตเทศบำลและซ่อมแซมถนนลำดยำงบำงสำย ซึ่งกระผมเองได้สั่งกำรให้
กองช่ำงลงไปสำรวจตรวจสอบพบว่ำ แหล่งนำที่เป็นคู หนอง คลอง บึง
มีซำกไม้ วัชพืช เศษหิน เศษดิน และโคลนตม ถูกทับทมอย่ำงต่อเนื่อง
ทุกครังหลังเกิดประสบอุทกภัยส่งผลให้แหล่งนำมีสภำพตืนเขิน เป็นเหตุ
กำรระบำยของนำลงสู่ที่ลุ่มต่ำอย่ำงล้ำช้ำ ทำให้พืนที่เกษตรกรรม
และบ้ำนเรือนอำศัยที่อยู่ใกล้เคียงแหล่งนำ ถูกนำท่วมขังและมีกลิ่นเหม็น
ได้รับควำมเดือดร้อน และถนนลำดยำงสำยหัวสะพำนด่ำนฝ้ำย-ควนสูง
หมู่ที่ ๘ ตำบลฉวำง ได้ถูกกระแสนำกัดเซำะผิวจรำจรตลอดเส้นทำง
ทำให้เกิดหลุมบ่อขรุขระ ประชำชนสัญจรขับขี่รถยนต์-รถจักรยำนยนต์ไปมำ
ไม่สะดวกอำจจะก่ออุบัติเหตุขึนได้ และบัดนีเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ ยังไม่ประกำศใช้โดยเฉพำะงบกลำง
ประเภทเงินสำรวจจ่ำยยังเบิกจ่ำยไม่ได้ ดังนัน ยังอยู่ในห้วงประกำศภัยพิบัติ
/กรณีที่ถูกประสบภัย....
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-

กรณีที่ถูกประสบภัยนำท่วมของจังหวัดนครศรีธรรมรำชและแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของเจ้ำของพืนที่ขอควำมช่วยเหลือ จึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในที่ประชุมสภำนี
จำกกำรตรวจสอบสถำนกำรณ์คลังของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
ณ วันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๕๗ ปรำกฏว่ำเงินสะสมคงเหลือ
๑,๘๓๘,๙๕๕.๙๖ บำท โดยให้คำนึงฐำนะกำรคลังของเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำงด้วยและวงเงินที่ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๒,๐๐๐ บำท
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘
เงินสะสม ข้อ ๘๙ ระบุว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยขำดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น (รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน)
ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี
(๑) ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำร
ที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำร
ที่จัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทังนีต้องเป็นไปตำม
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมกฎหมำยที่กำหนด
ข้อ ๙๑ ภำยใต้บังคับข้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินสำธำรณภัยเกิดขึน
ให้ผู้บริหำรท้องถิ่น อนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมได้ตำมควำมจำเป็น
ในขณะนัน โดยให้คำนึงฐำนะกำรเงิน กำรคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ตำมประกำศจังหวัดนครศรีธรรมรำช เรื่อง ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อำเภอฉวำง) ลงวันที่ ๒๖
พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ สำหรับโครงกำรที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรเกิด
ประสบอุทกภัยที่ผ่ำนมำในพืนที่ที่ทำงกองช่ำงสำรวจประมำณกำรแล้ว
ที่ต้องนำเงินสะสมไปพัฒนำและบำรุงรักษำมีจำนวน ๒ โครงกำร คือ
๑. โครงการขุดลอกแหล่งน้าภายในเขตเทศบาลต้าบล
ปากน้าฉวาง โดยมีรายละเอียดดังนี
ขุดลอกหนองนำ บริเวณเลียบทำงรถไฟ หมู่ที่ ๓ โดยทำกำร
ถำกถำงและล้มต้นไม้ ประมำณ ๔,๘๐๐ ตำรำงเมตร พร้อมขุดลอก
หนองนำกว้ำง ๓ เมตร ลึกจำกเดิม ๑.๕ เมตร ยำว ๔๐๐ เมตร
และ กว้ำง ๔ เมตร ลึกจำกเดิม ๒ เมตร ยำว ๒๒๐ เมตร หรือ
ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ๓,๕๖๐ ลูกบำศก์เมตร

/- ขุดลอก…..

6

-

-

-

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

ขุดลอกเหมืองนำ บริเวณบ้ำนนำยปรีชำ ทิศศรี หมู่ที่ ๖
โดยทำกำรถำกถำงและล้มต้นไม้ ประมำณ ๑๖๐ ตำรำงเมตร พร้อม
ขุดลอกเหมืองนำกว้ำง ๑ เมตร ลึกจำกเดิม ๑ เมตร ยำว ๘๐ เมตร
หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ๘๐ ลูกบำศก์เมตร
ขุดลอกเหมืองนำ บริเวณใกล้วัดควนสูง หมู่ที่ ๘ โดยทำกำร
ถำกถำงและล้มต้นไม้ประมำณ ๑,๘๐๐ ตำรำงเมตร พร้อมขุดลอกเหมืองนำกว้ำง ๒.๕ เมตร ลึกจำกเดิม ๑.๕ เมตร ยำว ๕๐ เมตร และ
กว้ำง ๓.๕ เมตร ลึกจำกเดิม ๒ เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร หรือปริมำตร
ดินขุดไม่น้อยกว่ำ ๑,๕๘๕.๕ ลูกบำศก์เมตร
ขุดลอกคลองช้ำง หมู่ที่ ๗ โดยทำกำรถำกถำงและล้มต้นไม้
ประมำณ ๑,๐๕๐ ตำรำงเมตร พร้อมขุดลอกคลองกว้ำง ๔ เมตร
ลึกจำกเดิม ๒ เมตร ยำว ๒๐๐ เมตรและกว้ำง ๓ เมตร ลึกจำกเดิม
๑.๕ เมตร ยำว ๑๕๐ เมตร หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ๒,๒๗๕
ลูกบำศก์เมตร ทำกำรรือผนังกันนำเก่ำออก และวำงท่อระบำยนำ
คสล.มอก. ชัน ๓ ขนำด Ø ๑.๒๐ เมตร พร้อมยำแนว จำนวน ๖ ท่อน
งบประมำณ ๓๑๒,๐๐๐ บำท
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้ำ ๖๓
และ ๖๕
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหัวสะพาน
ด่านฝ้าย-ควนสูง หมู่ที่ ๘
- โดยทำกำรรือผิวจรำจรที่ชำรุดออกจำนวน ๔๙๐ ตำรำงเมตรและทำ
กำรซ่อมผิวจรำจรใหม่ แบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชัน (Double Surface
Treatment) จำนวน ๔๙๐ ตำรำงเมตร งบประมำณ ๘๐,๐๐๐ บำท
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้ำ ๕๐
รวมจำนวน ๒ โครงกำรใช้งบประมำณเป็นเงิน ๓๙๒,๐๐๐ บำท
ดังนัน กระผมจึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๒,๐๐๐ บำท
- ตำมที่นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง ได้ขอเสนอขออนุมัติ
จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน
๓๙๒,๐๐๐ บำท เพื่อนำไปขุดลอกแหล่งนำในเขตพืนที่ จำนวน ๑
โครงกำร และซ่อมแซมถนนลำดยำงจำนวน ๑ โครงกำร มีสมำชิกสภำเทศบำลจะเสนอควำมคิดเห็นอะไรบ้ำงเพรำะผมคิดว่ำทุกท่ำนคงทรำบเพื่อ
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎร ถ้ำไม่มีใครเสนอกระผมขอมติ

/ที่ประชุม.....
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ที่ประชุมว่ำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗
เป็นจำนวนเงิน ๓๙๒,๐๐๐ บำท ตำมที่เสนอหรือไม่ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- อนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นจำนวนเงิน ๓๙๒,๐๐๐ บำท ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ
..10.. เสียง
ไม่เห็นชอบ .......... เสียง
งดออกเสียง .....๑..... เสียง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- ขอบคุณครับที่เพื่อนสมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงที่อนุมัติ
ให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน
๓๙๒,๐๐๐ บำท ขันตอนต่อไปแจ้งให้กองช่ำงทำบันทึกขออนุมัติจัดจ้ำง
เสนอต่อนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง เพื่อแจ้งให้งำนพัสดุ กองคลัง
ดำเนินกำรจัดซือจัดจ้ำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
ในพืนที่ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การส่งมอบรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในเขตเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง จ้านวน 1 รายการ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง กำรส่งมอบรถบริกำรทำงกำรแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
เพื่อใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในเขตพืนที่เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
จึงขอเชิญนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง และปลัดเทศบำล ชีแจง

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง หัวหน้ำส่วน
รำชกำร และผู้มเี กียรติที่เคำรพทุกท่ำน ด้วยปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้สนับสนุนรถบริกำรฉุกเฉิน
(EMS) ให้แก่เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เพื่อใช้งำนด้ำนบริกำรผู้เจ็บป่วย
ในพืนทีเ่ ทศบำลตำบลปำกนำฉวำงจำนวน ๑ คัน รถฉุกเฉินดังกล่ำวเป็นโครงกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช กับสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำช และเทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดให้มีระบบกำรเข้ำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุและนำส่งโรงพยำบำลที่เหมำะสมโดยเร็ว และเพื่อให้ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมรำชร่วมกันพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีควำมพร้อมใน
กำรช่วยเหลือดูแลรักษำพยำบำลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทังในภำวะปกติได้อย่ำงประสำน
สอดคล้องกับกำรจัดกำรภัยพิบัติโดยรวม
/ดังนัน..
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ดังนันกระผมจึงแจ้งที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
ทรำบ เนื่องจำกสภำพพืนที่ในเขตพืนที่ของเรำกว้ำง จึงขอแจ้งให้สมำชิกสภำฯ ช่วย
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพืนที่ทรำบ ว่ำเทศบำลมีรถฉุกเฉินเพียงพอและมี
ควำมพร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในเขตพืนที่เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- ขอบคุณครับตำมที่นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำงชีแจงเรื่อง
กำรส่งมอบรถบริกำรฉุกเฉิน(EMS) เพื่อให้เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
นำมำใช้บริกำรประชำชนในพืนที่ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทรำบในควำมพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือประชำชน

ที่ประชุม

- รับทรำบกำรส่งมอบรถบริกำรฉุกเฉิน(EMS) เพื่อใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชน

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- ต่อไประเบียบวำระที่ ๕ เรื่องกำรพิจำรณำกำหนดสมัยประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องการพิจารณาก้าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ. 2557 และ
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2558

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำล

เรื่องกำรพิจำรณำกำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 และสมัย
ประชุมสำมัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 ในญัตตินีขอเชิญท่ำนปลัดเทศบำล
ชีแจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
- ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มำตรำ 24 กำหนดไว้ว่ำ ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย
สมัยประชุมสำมัญครังแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจำปีให้สภำเทศบำล
กำหนดสมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้ำจะขยำย
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 11 (3) กำหนดไว้ว่ำ “สำหรับเทศบำล ให้
สภำเทศบำลกำหนดว่ำกำรประชุมสมัยสำมัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนันจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนันมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญ
ประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน” ข้อ 21 กำหนดไว้ว่ำ
“กำรประชุมสมัยสำมัญประจำปีระยะเวลำและวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญ
ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนัน วันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจำปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำ
ท้องถิ่นนำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำควำมใน
ข้อ 11 มำบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติแล้วให้ทำเป็นประกำศของสภำ
ท้องถิ่น พร้อมทังปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
/นำยวิวัฒน์.....

นำยสง่ำชัย หนูเนียม
ปลัดเทศบำล
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำล

- ขอขอบคุณท่ำนปลัดเทศบำลครับสำหรับในลำดับต่อไปขอให้สมำชิกเทศบำล
ได้กำหนดวันประชุมสมัยสำมัญประจำปี พ.ศ. 2557 ขอเรียนเชิญครับ
เชิญคุณสุขทวี จินดำรักษ์ ครับ

นำยสุขทวี จินดำรักษ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล และหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำฯ ขอเสนอ
กำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 สมัย ดังนีครับ
1. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 เริ่มตังแต่วันที่ 6 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 4
กุมภำพันธ์ 2557 มีกำหนด 30 วัน
2. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 เริ่มตังแต่วันที่ 1 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 30
เมษำยน 2557 มีกำหนด 30 วัน
3. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 เริ่มตังแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2557 ถึงวันที่ 30
สิงหำคม 2557 มีกำหนด 30 วัน
4. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 เริ่มตังแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 30
ธันวำคม 2557 มีกำหนด 30 วัน

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำล -

มีใครจะเสนอแตกต่ำงจำกนี บ้ำงครับ
เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็ นชอบกำหนดวันประชุมสมัยสำมัญ
ประจำปี พ.ศ. 2557 ตำมที่คุณสุขทวี จินดำรักษ์ เสนอโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม -

เห็นชอบ …………๑๐…… เสียง
ไม่เห็นชอบ ……………….. เสียง
งดออกเสียง ………๑….... เสียง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำล

- ลำดับต่อไปขอให้สมำชิกเทศบำลได้เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสำมัญ
สมัยแรกประจำปี 2558 ขอเชิญคุณสุขทวี จินดำรักษ์ ครับ

นำยสุขทวี จินดำรักษ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล และหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผม นำยสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำฯ ขอเสนอ
กำรกำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรกประจำปี 2558 เริ่มตังแต่วันที่ 1
กุมภำพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2558 มีกำหนด 28 วัน ครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำล -

มีใครจะเสนอแตกต่ำงจำกนี บ้ำงครับ
เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็ นชอบกำหนดวันประชุมสมัยสำมัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 ตำมทีค่ ุณสุขทวี จินดำรักษ์ เสนอโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม -

เห็นชอบ …………๑๐…… เสียง
ไม่เห็นชอบ ……………….. เสียง
งดออกเสียง ………๑….... เสียง
/-เป็นอันว่ำ...
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำล

เป็นอันว่ำสภำฯเห็นชอบกำหนดวันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ ประจำปี พ.ศ.
2557 และสมัยประชุมสำมัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังนี
1. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 เริ่มตังแต่วันที่ 6 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 4
กุมภำพันธ์ 2557 มีกำหนด 30 วัน
2. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 เริ่มตังแต่วันที่ 1 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 30
เมษำยน 2557 มีกำหนด 30 วัน
3. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 เริ่มตังแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2557 ถึงวันที่ 30
สิงหำคม 2557 มีกำหนด 30 วัน
4. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 เริ่มตังแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 30
ธันวำคม 2557 มีกำหนด 30 วัน
๕. สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 เริ่มตังแต่
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2558 มีกำหนด 28 วัน

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี)
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

-

ในญัตติอื่นๆ นี ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้นำเสนอปัญหำควำมต้องกำร
ในเรื่องต่ำงๆ หรือมีข้อสอบถำม ก็ขอเชิญครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ
ทุกท่ำน ขอแจ้ง
เรื่องที่ ๑ กำรไปร่วมแข่งเรือได้รับสองรำงวัลคือ รำงวัลที่ ๔
และรำงวัลที่ ๒ ถือว่ำเป็นกำรร่วมด้วยช่วยกันของกำรมีส่วนร่วม
เรื่องที่ ๒ นำยสมชำย ลิ่มพันธ์ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีตำบล
ปำกนำฉวำงได้ยื่นหนังสือลำออกจำกตำแหน่งตังแต่วันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๖
ทังนีตำแหน่งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำงได้ว่ำงเนื่องจำกเข้ำสมัคร
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรนครศรีธรรมรำช เขตเลือกตังที่ ๖ ทังนีได้มีผลตังแต่
วันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปครับ ฉะนันขอแจ้งต่อสมำชิกสภำทุกท่ำน
เพื่อทรำบนำยสมชำย ลิ่มพันธ์ได้ลำด้วยเหตุผลส่วนตัวไม่ได้มีกำรยุยงใด ๆ ทังสิน
และขอทำควำมเข้ำใจกับสมำชิกสภำทุกท่ำนว่ำนำยสมชำย ลิ่มพันธ์ เป็นที่ปรึกษำ
ที่ดี เป็นเพื่อนร่วมงำนที่ดี

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ

ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ

นำยธีรยุทธ น้อย
รองประธำนสภำฯ

- เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ
ทุกท่ำน ขอแจ้ง ๓ เรื่องครับ คือ
/1) เรื่องกำรทิงขยะ...
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๑) เรื่องกำรทิงขยะที่สะพำนแม่นำตำปีและลุ่มบ่อข้ำงบ้ำน
นำยเสถียร ลิ่มพันธ์
๒) เรื่องกำรเบื่อปลำในแม่นำตำปี
๓) เรื่องกำรขอปรับลดค่ำนำประปำที่ทำงเทศบำลรับผิดชอบ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ
นำยดำรงศักดิ์ สวนจันทร์
สมำชิกสภำฯ เขต ๒

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ เลขำนุกำรสภำ ฯ

ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ
-เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ
ทุกท่ำน กระผมขอสอบถำมเรื่องกำรนำประปำจำกวัดควนสูงมำสู่ถนน
สะพำนด่ำนฝ้ำยที่ได้ดำเนินกำรมำแล้วนันและจะมีกำรดำเนินกำรต่อไปอย่ำงไรครับ
ขอเรียนถำมครับ
ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ
เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ
ทุกท่ำนครับ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทรำบครับ หำกประชุมสภำเสร็จแล้วขอเรียนเชิญ
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนไปลงชื่อในกำรทำบัตรสมำชิกสภำที่ห้องกิจกำรสภำครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ

ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ
ทุกท่ำนครับ ต้องกรำบขอบพระคุณเพื่อนสมำชิกทุกท่ำนที่ได้นำเสนอปัญหำของ
พี่น้องประชำชนต่อคณะผู้บริหำรและสภำแห่งนี ถือว่ำเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์
เริ่มจำกสมำชิกสภำนำยธีรยุทธ น้อย สืบเนื่องจำกก่อนหน้ำนีมีพี่น้องหมู่ที่ ๗
และหมู่ที่ ๘ แถวโคกไม้แดงได้มีกำรร้องเรียนเรื่องกำรทิงขยะ และ ทำงเทศบำล
ได้จัดทำป้ำยและได้นำไปปักไว้ในที่ชำวบ้ำนเดือดร้อนครับ ส่วนเรื่องกำรเบื่อปลำ
เบื่อกุ้ง นันตอนนีได้ให้ทำงสำนักปลัดดูในระเบียบเรื่องข้อกฎหมำยอยู่ว่ำ ห้วย
หนอง คลอง บึงในส่วนที่เทศบำลได้ดูแลนันหำกมีข้อกฎหมำยรองรับเรำต้อง
ดำเนินสักวิธีหนึ่งนะครับ เพรำะถือว่ำไม่สมควรอย่ำงยิ่งถือว่ำเป็นกำรเอำเปรียบ
ในกำรที่จะหำปลำเพื่อประทังชีพ สำหรับเรื่องภัยแล้งก็วำงแผนในระยะอันใกล้
เนื่องจำกว่ำใกล้จะถึงฤดูภัยแล้งแล้ว ส่วนเรื่องประปำในหมู่ที่ ๘ ไปจนถึงสะพำน
ด่ำนฝ้ำย เทศบำลได้มีกำรฝังท่อไปเรียบร้อยแล้ว ระบบประปำก็รอแต่ไฟฟ้ำและก็
ทำระบบให้นำสะอำดและตรงนีคิดว่ำเรำคืบหน้ำไปแล้ว ๖๕ เปอร์เซ็นต์
/แล้วรอแต่งบประมำณ.....
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แล้วรอแต่งบประมำณเทศบัญญัติให้ผ่ำนและก็สำมำรถดำเนินกำรหำผู้ประกอบกำร
ถำมว่ำทำไมผมไม่นำเงินสะสมไปใช้ก็อย่ำงที่เรียนนะครับว่ำได้คำนึงถึงสถำนะ
กำรคลังและคำนึงถึงควำมจำเป็นเร่งด่วนคิดว่ำพี่น้องในโซนควนสูงบริเวณสะพำน
ด่ำนฝ้ำยมีควำมเดือดร้อนแต่ยังไม่ถึงกับขำดแคลนนำและกระผมคิดว่ำคงได้ใช้ทัน
ก่อนเมษำยนอย่ำงแน่นอน สำหรับกำรปรับลดค่ำนำประปำดำเนินกำรแล้วขอบคุณ
มำกครับ
นำยสุนันท์ บุญมำก
สมำชิกสภำฯ เขต ๒

- เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ
ทุกท่ำน กระผมมีข้อสงสัยเรื่องประปำในหมู่ที่ ๘ นันทำไมถึงต้องทำอีกทรำบข่ำว
ว่ำเป็นของจังหวัดคืออยำกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในส่วนนีอำจช่วยเหลือได้
โดยไม่ต้องสร้ำงเพิ่มเติมอีก

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ

ขอขอบคุณ คุณสุนันท์ บุญมำกครับขอให้นำหัวข้อของคุณสุนันท์ไปประชุม
กับหมู่บ้ำนแล้วค่อยมำเสนอต่อคณะผู้บริหำร ใครมีอะไรอีกหรือเปล่ำครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ
ทุกท่ำนครับ เพื่อให้เข้ำใจตรงกันนะครับขออนุญำตชีแจงในเรื่องประปำนะครับ
สืบเนื่องจำกแทงค์นำประปำที่วัดควนสูงนันมีจำนวนทังหมด 2 ลูก คือ
แทงค์ประปำตัวแรกเป็นของหมู่บ้ำน แทงค์นำประปำตัวที่สองเป็นของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ได้โอนให้กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลฉวำงซึ่งได้ยกฐำนะเป็นเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำงซึ่งใช้ปล่อยนำให้กับพี่น้องโซนชุมชนบ้ำนควนสูงไปจนถึง
สะพำนด่ำนฝ้ำยประมำณ ๓๐-๔๐ ครัวเรือนและเบืองต้นเมื่อปลำยปีที่แล้ว
ได้งบประมำณส่วนหนึ่งในกำรวำงท่อและมำจนถึงบัดนีก็คงต้องสนับสนุน
งบประมำณเพิ่มเติมในเรื่องของไฟฟ้ำและระบบบำบัดนำให้สะอำดและอีกอย่ำง
ขอชื่นชมคุณเชี่ ยวชำญ ชำตะรักษ์ ที่แสดงควำมกล้ำได้เสนอของบประมำณทำ
ถนนสำยหัวสำยหนำมหมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง - หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง และอีกสำย
จะได้ทำถนนลำดยำงสำยทุ่งกรวด-ทุ่งคำดหมู่ที่ ๘ ตำบลฉวำง ครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ

ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ
หำกไม่มีผมขอปิดกำรประชุมครับ และในโอกำสปีใหม่ผมก็ในนำมประธำนสภำ
หรือว่ำตัวแทนสภำขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมและผู้ทุกท่ำนที่อยู่ในตำบลฉวำงและ
อยู่ในประเทศไทยทุกท่ำนสมหวังทุกประกำรขอบคุณครับ

/ปิดกำรประชุม…..
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ปิดกำรประชุมเวลำ 16.๓0 น.
ลงชื่อ

สหัส อินทรสุวรรณ์
จดรายงานการประชุม
( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลปากนาฉวาง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม .พ.ศ. 2557
ลงชื่อ

สุนันท์ บุญมำก
( นำยสุนันท์ บุญมำก )

ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สุขทวี จินดำรักษ์
( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ )

กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สมศักดิ์ โสมล
( นำยสมศักดิ์ โสมล )

กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

รายการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ
สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ .พ.ศ. 2557 .เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
(ลงชื่อ)

วิวัฒน์ สุคนธจร
(นำยวิวัฒน์ สุคนธจร)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

