
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั งที่  2  ประจ้าปี  ๒๕๕๗   

วันที ่ ๑7  กุมภาพันธ์  2557 
เวลา 10.๐0 น. 

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

 
ผู้มาประชุม 

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

4. นำงจริยำ    สุภำคม   สมำชิกสภำเทศบำล 
5. นำยวิจิตร    ชลวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

      6. นำยวัชรินทร์    สุพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นำยสุขทวี    จินดำรักษ์          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. นำยธวัช  ร ำเพย   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 

4. นำยมณฑล  เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 5. นำยบัณฑิต  โกด ี  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      6. นำงพรทิพย์  สิงหพันธ์      หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

7. นำยจักรวสุ    ภูวสุสมบัติ    บุคลำกร 
8. นำงกัณญำภัคดิ ์ รักษำยศ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลำ   10.00 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนคณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร  
เลขำนุกำรสภำ ฯ               และผู้ทรงเกียรติทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ  
สมัยที่   1  ครั งที่   2                     255๗                     
               12 ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุมในโอกำสนี ขอเชิญท่ำนประธำนสภำ
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำฯ   ท ำหน้ำทีจุ่ดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
นำยกเทศมนตรีฯ  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำฯ     สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่ 1  ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2557 เมื่อวันที่ 31   

มกรำคม 2557 และกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง   
สมัยประชุมวิสำมัญ  สมัยที่  1  ครั งที่  1  ประจ ำปี  2557  เมื่อวันที่   
10  กุมภำพันธ์  2557  กระผมขอให้เพ่ือนสมำชิกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ทุกท่ำนได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง   
สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่  1  ครั งที่  2  ประจ ำปี  2557  ที่ผ่ำนมำ   
ขอให้ตรวจสอบว่ำจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมข้อควำมใดบ้ำง  ของเชิญครับ 
-  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
ปำกน  ำฉวำง  สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่  1  ครั งที่  2  ประจ ำปี  2557   
เมื่อวันที่  31  มกรำคม  2557  หรือไม่  ขอเชิญครับ  ถ้ำไม่มีกระผมขอมติ 
ที่ประชุมนะครับ 
 

มตทิี่ประชุม   - รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ 
  สมัยที่ 1  ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2557 เมื่อวันที่ 31  มกรำคม 2557 

- เห็นชอบ ....10.... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ......-...... เสียง 
- งดออกเสียง .....2..... เสียง 
 

/นำยวิวัฒน์.....   
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    กระผมขอให้เพ่ือนสมำชิกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกท่ำนได้ 
ประธำนสภำฯ     ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  สมัยประชุมวิสำมัญ  

สมัยที่  1  ครั งที่  1  ประจ ำปี  2557  เมื่อวันที่  10  กุมภำพันธ์  2557   
ที่ผ่ำนมำ  ขอให้ตรวจสอบว่ำจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมข้อควำมใดบ้ำง   
ขอเชิญครับ 

    -   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
    ปากน  าฉวาง  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๗   

เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  หรือไม่  ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอมติ 
ที่ประชุมนะครับ 

         
มตทิี่ประชุม   - รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมวิสามัญ   
    สมัยที่  ๑  ครั งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  

- เห็นชอบ ....11.... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ......-...... เสียง 
- งดออกเสียง .....1..... เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.  2557  วาระท่ี  2  และวาระท่ี  3 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  สืบเนื่องจำกกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำย   
ประธำนสภำฯ   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2557  ได้มีกำรรับร่ำงไปแล้วในกำรประชุมสภำ 
    เทศบำล  เมื่อวันที่  10  กุมภำพันธ์  2557  ซึ่งวันนี จะพิจำรณำในวำระที่  2  

และวำระที่  3  ดังนั น  กระผมจึงขอเชิญท่ำนประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ 
รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรแปรญัตติต่อสภำ  ขอเชิญครับ 
 

นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ  คณะผู้บริหำร  ตำมท่ีสภำเทศบำล  
ประธำนคณะกรรมกำร             ต ำบลปำกน  ำฉวำง  ได้แต่งตั งคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ   
แปรญัตติฯ   เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2557  นั น  กระผม 

นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์  ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ  ขอรำยงำน 
กำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2557  ซึ่งคณะกรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่เมื่อวันที่  10 – 12  กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2557  เพ่ือขอรับค ำร้องแปรญัตติตำมวันเวลำที่ก ำหนดแล้ว  ปรำกฏว่ำ 
ไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ท่ำนใดขอยื่นค ำแปรญัตติ   
ประกอบคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ  ได้ประชุมพิจำรณำเสนอค ำแปรญัตติ 
 
 

/ร่ำง….. 
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ร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2557   
เมื่อวันที่  13  กุมภำพันธ์  2557  สรุปว่ำยืนยันร่ำงเทศบัญญัติฯ  เดิม   
จึงส่งให้ประธำนสภำและสมำชิกสภำ  เพ่ือพิจำรณำญัตติร่ำงเทศบัญญัติ   
เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2557  วำระท่ี  2   
และวำระที่  3  ในกำรประชุมสภำสมัยประชุมวิสำมัญ  สมัยที่  1  ครั งที่  2   
ประจ ำปีพุทธศักรำช  2557  ในวันจันทร์ที่  17  กุมภำพันธ์  2557   
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและ 
ด ำเนินกำรประชุมต่อไป 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ในเมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติรำยงำนว่ำระหว่ำงวันที่  10-12  กุมภำพันธ์  
ประธำนสภำฯ   2557  ไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดขอยื่นค ำแปรญัตติ  และคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
    ในกำรประชุมเมื่อวันที่  13  กุมภำพันธ์  2557  มีมติให้คงไว้ซึ่งร่ำงเดิม 
     ดังนั นวำระท่ี  2  นี   กระผมขอมติที่ประชุมว่ำ  สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบ 
    คงไว้ซึ่ง  ร่ำงเทศบัญญัติฯ  เดิม  ให้ผ่ำนวำระท่ี  2  โปรดยกมือครับ 
 
มตทิี่ประชุม    -  เห็นชอบ ....11.... เสียง 

- ไม่เห็นชอบ ......-...... เสียง 
- งดออกเสียง .....1..... เสียง 

 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ในกำรประชุมวำระที่  3  ซึ่งไม่มีกำรอภิปรำย  มีกำรลงมติอย่ำงเดียว   
ประธำนสภำฯ  กระผมจึงขอมติที่ประชุม  สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ   

เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2557  โปรดยกมือครับ 
 

มติทีป่ระชุม    -  เห็นชอบ ..11.. เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ .....-.... เสียง 
 -  งดออกเสียง ....๑... เสียง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  เป็นอันว่ำร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณ 
ประธำนสภำฯ   พ.ศ.2557  ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลเป็นที่เรียบร้อย  ขึ นตอนต่อไป 

กระผมจะได้ส่งร่ำงเทศบัญญัติฯ  นี ไปยังนำยอ ำเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
พิจำรณำต่อไป 

 
 
 

/ระเบียบ…. 
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ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในญัตติอ่ืนๆ นี  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้น ำเสนอปัญหำควำมต้องกำร   
ประธำนสภำฯ ในเรื่องต่ำงๆ หรือมีข้อสอบถำม ก็ขอเชิญครับ  
 
นำยสุขทวี  จินดำรักษ์            -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี  จินดำรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล

ต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต  1  ขอแจ้งเรื่องปัญหำกำรขำดแคลนน  ำในพื นที่เทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำง  เขตที่  1  โดยเฉพำะประชำชนที่อยู่บริเวณสำยควนตก   
หมู่ที่  7  ต ำบลฉวำง  ได้รับควำมเดือดร้อนมำก  เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ 
ไม่มีบ่อน  ำส ำรอง  ส่วนหมู่ที่  3, 4, 5  ต ำบลฉวำง  ส่วนใหญ่มีบ่อน  ำส ำรองจึง
ขอให้ผู้บริหำรช่วยแก้ไขปัญหำขำดแคลนน  ำให้กับประชำชนที่อำศัยอยู่บริเวณ 
สำยควนตก  หมู่ที่  7  ดังกล่ำว 
 

นำยธีรยุทธ  น้อย  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน  กระผมขอแจ้งเรื่องขอขยำยติดตั งไฟฟ้ำสำธำรณะ 

ตำมเสำ  หมู่ที่  3 (บ้ำนทุ่งพลี)  ต ำบลฉวำง  เพ่ือขอติดตั งไฟฟ้ำตำมเสำต่ำง ๆ   
บนถนนสำยหลักของหมู่ที่  3  ต ำบลฉวำง  จึงขอให้ผู้บริหำรช่วยด ำเนินกำรให้ด้วย 
และ  เรื่องปัญหำน  ำท่วมขังบริเวณบ้ำนนำยน้อย หงส์ทอง  หมู่ที่  3  (บ้ำนทุ่งพลี)  
ต ำบลฉวำง  เนื่องจำกมีน  ำท่วมขังบริเวณดังกล่ำวจึงขอให้ผู้บริหำรช่วยแก้ไขปัญหำ
ให้ด้วย 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนแจ้งที่ประชุมอีกบ้ำงครับ  เมื่อไม่มีขอเชิญ   
ประธำนสภำฯ ผู้บริหำรชี แจงตำมท่ีสมำชิกสภำเทศบำลแจ้งเรื่องดังกล่ำว 
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  -  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ 
นำยกเทศมนตรีฯ  ทุกท่ำน กระผมขอชี แจง 

1. เรื่องน  ำประปำ  ซึ่งขณะนี เข้ำสู่ภำวะภัยแล้ง  โดยเฉพำะประชำชนที่อยู่บริเวณ
ควนตก  หมู่ที่  7  ต ำบลฉวำง  ได้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยแล้งมำกเนื่องจำก
น  ำประปำไหลไม่เต็มท่อ  และได้ประสำนกับกองช่ำงแล้วเพ่ือช่วยแก้ปัญหำเรื่อง
ดังกล่ำว  และได้สั่งคนขับรถน  ำให้ควำมช่วยเหลือในเบื องต้นแล้ว  ซึ่งขณะนี ได้ส่งน  ำ
ตำมบ้ำนเรือนประชำชนที่เดือดร้อนอยู่ส่วนประชำชนหมู่ที่  4  ต ำบลฉวำง  ใกล้จะ
ได้ใช้น  ำประปำตัวใหมแ่ล้วประชำชนจะได้น  ำประปำเพ่ิมขึ น 

 2. เรื่อง  กำรติดตั งไฟฟ้ำตำมเสำบริเวณถนนหมู่ที่  3  ต ำบลฉวำง  ขณะนี ได้ให้
เจ้ำหน้ำที่เอำรถกระเช้ำไฟฟ้ำทยอยไปติดตั งตำมเสำไฟฟ้ำบ้ำงแล้ว 

 
/3.  เรื่อง..... 
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3.  เรื่อง  น  ำท่วมขังบริเวณดังกล่ำว  ได้ประสำนทำงหลวงชนบทแล้วแต่ทำงหลวง- 
ชนบทยังไม่ได้ตอบกลับแต่ก็ได้ติดตำมเรื่องอยู่ 

  
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำฯ             หำกไม่มีผมขอปิดกำรประชุมครับ  
 
 
ปิดกำรประชุมเวลำ  11.00 น. 
 
  

ลงชื่อ     สหัส อินทรสุวรรณ ์     จดรายงานการประชุม 
             ( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง           
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่   18   เดือน   กุมภาพันธ์    .พ.ศ. 2557 

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมำก      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            ( นำยสุนันท์ บุญมำก )   
 

ลงชื่อ                  -            กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ( นำยสมศักดิ์  โสมล ) 
 
 

รายการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย  สามัญ          . 
สมัยที่  2          ครั งที ่     1 ประจ้าปี พ.ศ.    2557   

เม่ือวันที ่   21      เดือน     เมษายน      .พ.ศ.       2557   .เวลา    09.30  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง 

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

                                     ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 
 


