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-สำเนำรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจ้าปี ๒๕๕9
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นำยวิวัฒน์
2. นำยสหัส
3. นำยสุขทวี
4. นำยวัชรินทร์
5. นำยวิจิตร
6. นำยธีรยุทธ
7. นำยสุนันท์
8. นำยเชี่ยวชำญ
9. นำยดำรงศักดิ์
10. นำยสมศักดิ์
11. นำยถำวร

สุคนธจร
อินทรสุวรรณ์
จินดำรักษ์
สุพรรณ
ชลวิจิตร
น้อย
บุญมำก
ชำตะรักษ์
สวนจันทร์
โสมล
ปรีชำรัตน์

ประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

ผู้ไม่มาประชุม
1. นำงจริยำ

สุภำคม

สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำยบุญธรรม
2. นำยธรำพงษ์
3. นำยธวัช
4. นำยบัณฑิต
5. นำยมณฑล
6. นำยสง่ำชัย
7. นำยจักรวสุ

รุ่งเรือง
โสมล
รำเพย
โกดี
เทวฤทธิ์
หนูเนียม
ภูวสุสมบัติ

นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
รองนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
รองนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ปลัดเทศบำล
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล

สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
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สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
นำยสุขทวี จินดำรักษ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ และท่ำนสมำชิก
สภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน วันนีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจำปีพุทธศักรำช
2559 ขณะนีมีสมำชิกสภำฯ มำลงชื่อจำนวน 11 ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุม
ก่อนกำรประชุม กระผมขออ่ำนประกำศอำเภอฉวำง เรื่อง เรียกประชุมสภำ
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังนี
ตำมทีน่ ำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง ขอเปิดประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิ ส ำมั ญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ตั งแต่ วัน ที่
16 มิถุนำยน 2559 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อให้พิจำรณำโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 และเรื่องอื่นๆ ต่อสภำ
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง นัน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติสภำเทศบำล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และข้อ 36 (2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับคำสั่งจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ที่ 2906/2558 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2558 เรื่อง กำรมอบ
อำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช มอบอำนำจให้
นำยอำเภอเรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลสมัยวิสำมัญและอนุญำตขยำยเวลำ
สมัยประชุมสมัยวิสำมัญและสมัยสำมัญ จึงประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 มีกำหนดไม่เกิน
15 วั น นั บตังแต่วั นที่ 16 มิถุน ำยน 2559 เป็น ต้นไป จึ งประกำศให้ ทรำบ
โดยทั่วกัน ประกำศ ณ วันที่ 9 มิถุนำยน 2559 ลงชื่อ นำยสมพงษ์ มำกมณี
นำยอำเภอฉวำง และในลำดับต่อไปขอเชิญท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้จุดธูปเทียน
บูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ครับเชิญนำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ทำหน้ำทีจ่ ุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย

นำยสุขทวี จินดำรักษ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ

ในโอกำสนีขอเชิญท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุมต่อไป
/ระเบียบ....
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

1.1 เรื่องสุขภำพ กระผมขอควำมร่วมมือทุกท่ำนในกำรลด ละ เลิก กำรสูบบุหรี่
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนีครับ

ที่ประชุม

- รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

2.1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2559
ตำมทีไ่ ด้แจกสำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุม
สำมัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2559 ให้ท่ำน
สมำชิกไปแล้วนัน ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้ำง
ขอเชิญเสนอครับ ขอเชิญคุณธรำพงษ์ โสมล ครับ

นำยธรำพงษ์ โสมล
รองนำยกเทศมนตรีฯ

- เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง หัวหน้ำส่วน
รำชกำรและผู้มเี กียรติทุกท่ำนครับ กระผมขอตัดข้อควำมในหน้ำที่ 12 บรรทัดที่ 5
นับจำกข้ำงล่ำง ให้ตัดประโยคที่ว่ำ “ช่วงนีภำรกิจเยอะครับ” ขอบคุณครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้ำงอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี
กระผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบรับรองรำยงำน กำรประชุมสภำ
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2559 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม -

รับรอง
10
ไม่รับรอง
- งดออกเสียง 1

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

เป็นอันว่ำที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน
2559 ด้วยคะแนน 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่า ยประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 เพื่อเป็นค่าซ่อมบ้ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ้านวน
1 รายการ และขอโอนไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซือครุภัณฑ์ จ้านวน
3 รายการ

เสียง
เสียง
เสียง

/นำยวิวัฒน์...
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

ระเบียบวำระที่ 3 เรื่อง กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ เป็ น ค่ ำ ซ่ อ มบ ำรุ ง รั ก ษำโครงสร้ ำ งของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ จำนวน 1 รำยกำร และขอโอนไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ใน
กำรจัดซือครุภัณฑ์ จำนวน 3 รำยกำร ญัตตินีขอเชิญนำยกชีแจงครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง หัวหน้ำส่วน
รำชกำรและผู้ มี เกียรติ ทุก ท่ำนครับ กระผมขอเสนอญัต ติเรื่อง กำรพิจำรณำขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีหลักกำร
และเหตุผล ดังนี
หลักการ
กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
เหตุผล
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที่ตังรำยจ่ำยไว้บำง
รำยกำรเฉพำะงบลงทุน ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เรือ เป็นต้น ไม่พอจ่ำยจึงขอ
โอนเพิ่ม 1 รำยกำร และขอโอนไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่งบลงทุน จำนวน 3
รำยกำร โดยขอโอนลด ดังนี
สำนักปลัดเทศบำล
1. หมวดเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ตังไว้ 2,159,540 บำท
คงเหลือปัจจุบัน 675,524.47 บำท ขอโอนลด 154,000.00 บำท
กองคลัง
1. หมวดเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ตังไว้ 937,580 บำท
คงเหลือปัจจุบัน 425,863.88 บำท ขอโอนลด 100,000.00 บำท
รวมโอนลด 254,000.00 บำท และขอโอนเพิ่ ม และโอนไปตั งจ่ ำ ย
รำยกำรใหม่ ดังนี
สำนักปลัดเทศบำล
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1. โอนเพิ่มงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทค่ำบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ ซ่ อ มแซม บ ำรุ ง รั ก ษำโครงสร้ ำ งของครุ ภั ณ ฑ์ ข นำดใหญ่ เช่ น
เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมแซมบำรุงปกติหรือซ่อมกลำง
ฯลฯ เป็ น เงิ น 40,000 บำท งบประมำณคงเหลื อ ก่ อ นโอน 32,510 บำท
งบประมำณทังสินหลังโอน 72,510.00 บำท
เหตุผลขอโอนเพื่อซ่อมแซมให้มีสภำพที่ใช้กำรได้
2. โอนไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่ รำยกำรจัดซือโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับควำมละเอียด
จอภำพ 1366 × 768 พิกเซล ขนำด 32 นิว งบประมำณ 9,000 บำท (ตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2558) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.25592561) หน้ำ 71
/เหตุผล...

-5-

เหตุผลเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนหน้ำที่รำชกำร เนื่องจำกกระทรวงมหำดไทย
กำชับให้มีโทรทัศน์เพื่อดูช่องสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมมหำดไทย (Mahadthai
Channel) และข่ำวสำรอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งเดิมเรำมีเครื่องเก่ำอยู่ที่ห้อง อปพร. 1 เครื่อง
แต่ เ นื่ อ งจำกเครื่ อ งเก่ ำ ไม่ ส ำมำรถใช้ ก ำรได้ ถึ ง แม้ จ ะซ่ อ มแซมได้ แต่ ก็ ไม่ มี
ประสิทธิภำพ ไม่คุ้มค่ำ
3. โอนไปตังจ่ ำยเป็น รำยกำรใหม่ งบลงทุ นครุภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภัณ ฑ์
สำนักงำน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์สำนักงำน รำยกำรจัดซือพัดลม
อุ ต สำหกรรม ขนำด 22 นิ ว ชนิ ด ตั งพื น จ ำนวน 2 ตั ว ๆ ละ 2,990 บำท
งบประมำณ 5,980 บำท (รำคำตำมท้องตลำด นอกเหนือบัญชี รำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ปี 2558) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 71
เหตุผลเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนหน้ำที่รำชกำร เนื่องจำกเมื่อมีกิจกรรมขึนใน
ท้องที่เทศบำลต ำบลปำกนำฉวำง พัดลมเป็นสิ่ ง จำเป็น เทศบำลหำกมีกิจกรรม
จะต้องไปยืมจำกหน่วยงำนอื่น เช่น วัดปำกนำ จึงเห็นสมควรที่เทศบำลจะซือไว้
อย่ำงน้อย 2 ตัวเป็นเบืองต้น เพื่อที่จะได้ใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ของพี่น้องในพืนที่
ซึ่งพี่น้องสำมำรถมำยืมได้ รวมทังสำมำรถใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในยำมปกติ
- แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายลลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
1. โอนไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ ง รำยกำรจัดซือเรือไฟเบอร์กลำส แบบท้องแบนหัว แหลม
ขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5.20 เมตร ขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.20 เมตร
ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 0.40 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ชนิดหนีบท้ำยเรือ ขนำด
40 แรงม้ ำ อุ ป กรณ์ เ สริ ม (แป้ น ท้ ำ ยเรื อ , ห่ ว งสแตนเลสหั ว เรื อ และไม้ พ ำย)
งบประมำณ 199,020 บำท (รำคำตำมท้องตลำด นอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ปี 2558) ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 71
เหตุ ผ ลที่ ขอโอนจั ด ซือเรือ ไฟเบอร์ก ลำส แบบท้ องแบนหั ว แหลมครั งนี
เนื่องจำกเดิมเทศบำลมีเรือท้องแบนอยู่ 1 ลำ ปัจจุบันสภำพไม่ดีเท่ำที่ควร แต่ยัง
สำมำรถใช้กำรได้ และทำงท่ำนธีรยุทธ น้อย สมำชิกสภำเทศบำลได้มำหำรือและ
เห็นว่ำมีควำมจำเป็น ประกอบกับ ในเขตเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เป็นพืนที่ลุ่ม
ช่ ว งฤดู น ำหลำก ระหว่ ำ งเดื อ นตุ ล ำคม-มกรำคม เกิ ด อุ ท กภั ย บ่ อ ยครั ง ท ำให้
ประชำชนได้ รั บ ควำมเดื อดร้ อ นด้ ำนขนย้ ำยทรั พ ย์ สิ น ล่ ำ ช้ ำ มี ย ำนพำหนะที่ จ ะ
ช่วยเหลือไม่เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์และนอกเหนือจำกกำรใช้งำนดังกล่ำว
แล้ ว ยั ง จ ำเป็ น ต้อ งใช้ป ฏิ บัติ ห น้ ำที่ ใ นกำรจั ดงำนประเพณี ล ำกพระทำงนำและ
แข่งขันเรือยำวในกำรแข่งขันเรือยำวช่วงเทศกำลวันออกพรรษำของทุกปีอีกด้วย
จึงจำเป็นต้องจัดซือเรือไฟเบอร์กลำส เพิ่มอีก 1 ลำ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ ำด้ว ยวิธี กำรงบประมำณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27
ระบุว่ำ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่
ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็น
อำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น
/จึงเรียนมำ....
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จึงเรียนมำเพื่อขออนุมัติ โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 ตำมที่เสนอครับ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงไร ขอเชิญครับ
ถ้ำหำกไม่มี ขอมติที่ประชุมอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2559 เพื่ อ เป็ น ค่ ำ ซ่ อ มบ ำรุ ง รั ก ษำโครงสร้ ำ งของครุ ภั ณ ฑ์
ขนำดใหญ่ จำนวน 1 รำยกำร และขอโอนไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ในกำรจัดซือ
ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รำยกำร ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำงเสนอ
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม
-

อนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ตำมเสนอ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเสนอปัญหำของพี่น้องประชำชน หรือข้อเสนอแนะต่ำงๆ
ได้ครับ ขอเชิญ คุณธีรยุทธ น้อย ครับ

นำยธีรยุทธ น้อย สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ทุกท่ำน กระผมนำยธีรยุทธ น้อย สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เขตที่ 1
กระผมอยำกให้ฝ่ำยบริหำร ซ่อมถมหลุมบ่อถนนสำยแหลมยูง-วังม่วง เป็นหลุมเป็น
บ่อเยอะ และอยำกเสนอให้ติดกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกวัดปำกนำและปำกทำง
เข้ำวัดปำกนำ ขอบคุณครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ขอบคุณคุณธีรยุทธ น้อย ครับ ต่อไปขอเชิญคุณดำรงศักดิ์ สวนจันทร์ ครับ

นำยดำรงศักดิ์ สวนจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ทุกท่ำน กระผมนำยดำรงศักดิ์ สวนจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
เขตที่ 2 เนื่ อ งจำกกระผมได้ ขั บ รถไปที่ ห มู่ ที่ 2 ต ำบลนำกะชะ ผ่ ำ นโรงเรี ย น
บ้ำนคลองรอ ผ่ำนบริเวณที่ก่อสร้ำงบล็อกเหลี่ยม มีกำรทรุดตัวอยู่ จึงใคร่ขอถำมว่ำ
ได้ดำเนินกำรแก้ไขซ่อมแซมแล้วหรือยังครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ขอบคุณคุณดำรงศักดิ์ สวนจันทร์ ครับ ต่อไปขอเชิญคุณสมศักดิ์ โสมล ครับ

/นำยสมศักดิ์…
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นำยสมศักดิ์ โสมล สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ทุกท่ำน กระผมนำยสมศักดิ์ โสมล สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เขตที่ 2
กระผมขอสอบถำมคณะผู้ บริห ำรเกี่ยวกั บประปำควนสู งว่ำ ทำไมนำไม่ไหลครั บ
ขอบคุณมำกครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ขอบคุณคุณสมศักดิ์ โสมล ครับ มีสมำชิกท่ำนใดจะนำเสนออีกบ้ำงครับ
ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มี กระผมขอเชิญท่ำนผู้บริหำรชีแจงครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง หัวหน้ำส่วน
รำชกำรและผู้มีเกียรติทุกท่ำนครับ ก่อนที่จะตอบข้อซักถำมของเพื่อนสมำชิกเมื่อ
สักครู่ กระผมขออนุญำตรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรประชุมครังที่แล้ว เรื่องแรก
คือเรื่องนำประปำ อย่ำงของท่ำน สท.ถำวร ปรีชำรัตน์ ของหมู่ที่ 6 ผมเองและท่ำน
ปลัดและคณะกรรมกำรแผนระดับตำบลได้บรรจุเข้ำแผน 3 ปี ในเรื่องที่จะอุดหนุน
ท่ อ เมน ไม่ ว่ ำ จะเป็ น หมู่ ที่ 7 ชุ ม ชนบ้ ำ นควนเถี๊ ย ะ ชุ ม ชนปำกน ำใต้ ซึ่ ง ม.7
ในหมู่บ้ำนเขำมีงบประมำณจำกจังหวัด จำกอำเภอ มำทำประปำก็เป็นสิ่งที่ดีแต่
ยังขำดเรื่องของท่อ ฉะนันเรำก็ใส่ในแผนของเทศบำลไว้แล้ว ของหมู่ที่ 6 ก็เช่นกัน
ฉะนั นจึ ง ขอฝำกเรี ย นท่ ำ น สท.ถำวร ปรี ช ำรั ตน์ ว่ ำ ของพี่ น้ อ งหมู่ ที่ 6 ในกรณี
หมู่บ้ำนจะดำเนินกำรเรื่องประปำ ทำงเทศบำลได้เข้ำแผนที่จะอุดหนุนในเรื่องท่อไว้
ให้เรียบร้อยแล้ว ของปำกนำใต้ก็เช่นกัน เพรำะฉะนันเมื่ออยู่ในแผนแล้ว ถ้ำเกิดมี
ควำมจำเป็นจริงๆ ก็สำมำรถที่จะโอนตังจ่ำยหรือหำวิธีกำรเพื่อแก้ปัญหำให้กับพี่น้อง
ประชำชนในพืนที่ให้ประสบผลสำเร็จ มีรอยยิมมำกที่สุด ของ สท.สุขทวี จินดำรักษ์
หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้ำนหนองบัว ที่มีกำรชำรุด ต้องขอขอบคุณ ถือว่ำให้เรำเป็นหูตำ
สับปะรด พยำยำมประสำนโทรหำเจ้ำหน้ำที่ หรือคณะผู้บริหำรเพื่อควำมรวดเร็ว
เพรำะบำงครังพี่น้องชะล่ำใจ คิดว่ำนำไม่ไหล สั กพักเดี๋ยวก็คงจะไหล ไม่เหมือน
ไฟฟ้ ำ ของกำรไฟฟ้ ำ นะครั บ ขอเรี ย นด้ ว ยควำมเคำรพ อย่ ำ งไรไม่ ต้ อ งเกรงใจ
ช่ว ยส่ ง ข่ำ วให้ รู้ จะได้ ประสำนช่ ำ ง ประสำนผู้ ด ำเนิ นกำรแก้ไ ขได้ อ ย่ำ งรวดเร็ ว
อย่ ำ งของท่ ำ น สท.วิ จิ ต ร ชลวิ จิ ต ร ก็ เ ช่ น กั น พี่ น้ อ งแหลมยู ง คำบเกี่ ย วหมู่ ที่ 8
บ้ำนหัวสำยหนำม ถือว่ำได้ข้อสรุปแล้ว แต่วันนีเข้ำสภำไม่ทัน ในโอกำสต่อไปจะได้
ขอให้ ส ภำแห่ งนีมีมติอีกครังหนึ่ง คือว่ำได้ทดสอบแล้ ว นำประปำที่บ้ำนทุ่งกรวด
นำถือว่ำมีประสิทธิภำพอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สมบูรณ์ ดังนันจะต้องเจำะบ่อบำดำล
เพิ่มอีกที่โรงงำนนำยำงเดิมใกล้ๆ บ้ำนท่ำนรองธวัช เพรำะว่ำลู กเก่ำที่อยู่ที่โรงงำน
หมดสภำพ ใช้กำรไม่ได้ เพรำะฉะนันเมื่อเจำะบ่อบำดำลแล้ว ตอนนีถังเก็บนำมีอยู่
2 ใบก็ ป ระมำณ 5,000 ลิ ต ร แล้ ว งบประมำณปี 2558 ซึ่ ง ตอนนี ทำง
สำนักปลัดเทศบำลและกองช่ำงได้สั่งซือเพิ่มไปแล้วอีก 2 ใบ ซึ่งอยู่ในงบประมำณ
อยู่ แล้ ว รวมเป็น 4 ใบ 10,000 ลิ ตร เมื่อเจำะบ่อบำดำลเสร็จ สูบนำขึนใส่ ถัง
4 ใบ รวม 10,000 ลิ ตร พี่น้ องแหลมยูงคิด ว่ำปัญหำน่ำจะต้องเบำบำงลง
และผมได้กำชับท่ำนปลัดและผอ.กองช่ำงไปแล้วว่ำให้ดำเนินกำรให้เสร็จในเร็ววัน
ก่อนวันที่ 30 กันยำยน 2559 นี เพรำะเรื่องนำเป็นเรื่องสำคัญกว่ำถนน ส่วนเรื่อง
ของท่ำน สท.สุนันท์ บุญมำก เรื่องของไฟฟ้ำก็ได้ให้เจ้ำหน้ำที่ทยอยซ่อมแซมไปแล้ว
/บำงส่วน...
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บำงส่วน ของท่ำน สท.ดำรงศักดิ์ สวนจันทร์ หมู่ที่ 6 ที่ให้ซ่อมแซมหลุมบ่อ ตอนนีก็
ก ำลั ง ด ำเนิ น กำร เพี่ อ ให้ ภ ำพรวมทั งหมดเป็ น เนื องำนเดี ย วกั น ก่ อ น แล้ ว จะได้
ซ่อมแซมในเร็ววัน
สื บ เนื่ อ งไปเลยนะครั บ เมื่อ สั กครู่ของท่ ำน สท.ธีร ยุทธ น้ อย เรื่อ งถมหลุ มบ่ อ
ถนนสำยแหลมยูง-วังม่วง ได้เชิญท่ำนปลัดและผอ.กองช่ำงมำหำรือกัน ตอนนีก็ได้
สั่งซือยำงมะตอยที่เป็นถุง ถุงละ 40 กิโลกรัม แล้วเรำก็มีเครื่องตบที่เทศบำลได้ ซือ
ไว้แล้ว ตรงไหนชำรุดให้เจ้ำหน้ำที่นำยำงมะตอยนีไปจัดกำร คิดว่ำคงเร็ววันสำหรับ
เรื่ อ งหลุ ม บ่ อ ที่ เ ป็ น ถนนลำดยำง ส่ ว นเรื่ อ งกล้ อ งวงจรปิ ด ที่ สี่ แ ยกวั ด ปำกน ำ
กระผมก็เห็นด้วย เรื่องควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดทังเรื่องอุบัติเหตุ
ซึ่งจำกกำรตรวจสอบเรำได้เข้ำแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองช่ำงเป็นผู้รับผิดชอบ
ในเมื่ออยู่ในแผนแล้วก็ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร ในโอกำสต่อไปจะได้ดำเนินกำรตำมที่
ท่ำน สท.ธีรยุทธ น้อย เสนอครับ ส่วนของท่ำน สท.สมศักดิ์ โสมล ที่ถำมเมื่อสักครู่
เรื่องประปำควนสูง ก็ให้ผู้บริหำรและผมเองได้ไปค้นคว้ ำหำควำมจริงว่ำมันติดขัด
ตรงไหนในระบบ อันดับแรกให้นำไหลก่อน เมื่อไหลแล้วให้นำสะอำด ถำมว่ำทำไม
นำไม่ไหล ตอนนีก็ไหลแล้วครับ แต่เรื่องระบบมิเตอร์ยังไม่สมบูรณ์ คิดว่ำในสองสำม
วันนีจะออกหนังสือแจ้งพี่น้องทุกครัวเรือนว่ำผู้ใดประสงค์ใช้นำจะต้องติดมิเตอร์
ให้ถูกต้องเสร็จจะได้ซ่อมแซมให้มีประสิทธิภำพอย่ำงยิ่งยวด คิดว่ำน่ำจะสมบูรณ์ใน
เร็ววันนีครับ ผมก็เร่งทำงเจ้ำหน้ำที่กองช่ำงอยู่ครับ สำหรับบล็อกที่ทรุดตัว หมู่ที่ 4
บ้ ำ นคลองรอรอยต่ อ นำกะชะ ตรงนั นเดิ ม เรำได้ ซ่ อ มแซมและผมมั่ น ใจว่ ำ ได้
มำตรฐำนทุ ก อย่ ำ งสำมำรถตรวจสอบได้ ส่ ว นที่ ท รุ ด ผมมั่ น ใจว่ ำ เป็ น เพรำะ
รถบรรทุ กแบกน ำหนั ก และวิ่ง หลำยเที่ ย ว ครั งก่ อ นเกิ ดเหตุก ำรณ์ ค รังหนึ่ง แล้ ว
ด้ ว ยควำมไม่ รั บ ผิ ด ชอบผมก็ สั่ ง ปิ ด ห้ ำ มวิ่ ง ก็ ซ่ อ มไปครั งหนึ่ ง แล้ ว และได้ รั บ
กำรประสำนงำนจำก สท.สุขทวี จินดำรักษ์ เลขำนุกำรสภำแห่งนีว่ำ ทำงพี่ น้อง
ตำบลนำกะชะและผู้ประกอบกำรที่ใช้รถบรรทุกได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทำง สท.สุขทวี แจ้งว่ำกำรซ่อมแซมอยู่ในเกณฑ์ดี ครับนี่ก็คือเรื่องที่ได้ตอบข้อ
สงสัยเพื่อนสมำชิกและผู้ที่เข้ำร่วมประชุม และก็มีเรื่องที่จะประชำสัมพันธ์นะครับ
เรื่องแรกคือเรื่องกิ จกรรมวันเข้ำพรรษำ ปีนีตรงกับวันที่ 20 กรกฎำคม 2559
ปีนี ผมได้คุยกับคณะผู้ บริห ำรว่ำ น่ำจะทำให้ ดีกว่ำปีก่อน ที่ขับรถแห่ และมีพี่น้อง
ชำวบ้ ำนร่ว มทำบุญแล้ ว นำไปให้ กับวัด 2 วัดในพืนที่ ปีนีผมคิดว่ำสภำแห่ งนีคง
จะต้องมีบทบำทและขออนุญำตท่ำนประธำนสภำได้ให้เพื่อ นสมำชิกได้พูดคุยกัน
นอกรอบว่ำกิจกรรมแห่เทียนวันเข้ำพรรษำในปีนีต้องดีกว่ำในปีก่อนๆ ส่วนรูปแบบ
จะเป็ น อย่ ำ งไรเรำก็ ต้ อ งมำคุ ย กั น เพื่ อ ให้ ท้ อ งถิ่ น ของเรำท ำนุ บ ำรุ ง ซึ่ ง
พระพุทธศำสนำ วัดต้องอยู่คู่กับเรำ โรงเรียนก็เช่นกัน สำหรับเรื่องต่อไปคือเรื่อง
กำรบันทึกเทปถวำยพระพรสมเด็จพระรำชินีเนื่องในวันแม่แห่งชำติ ซึ่งเรำทำเป็น
ประจำทุกปี ให้เจ้ำหน้ำที่สำรวจและสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ได้ อีกเรื่องหนึ่งคือ
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำงได้เปิดโรงเรียนพลเมืองปำกนำฉวำง ร่ว มกับสถำบัน
พระปกเกล้ำและมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช ซึ่งเรำเปิดมำได้ 8 สัปดำห์
แล้ ว ในวั นอำทิ ตย์เ วลำบ่ ำยโมงถึง สี่ โ มงเย็ น ในห้ องนีก็มีนั กเรี ยนอยู่ ห ลำยท่ำ น
ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี ค รั บ แจ้ ง เพื่ อ ทรำบ และอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ กำรทอดผ้ ำ ป่ ำ วั ด ปำกน ำ
ก็ร่วมด้วยช่วยกัน ต้องพยุง ต้องอยู่ วัดก็ต้องอยู่กับพวกเรำ ก็ขอประชำสัมพันธ์ให้
/ทรำบโดย...
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ทรำบโดยทั่วกันอีกครังหนึ่ง เรื่องสุดท้ำยขอกรำบอภัยเนื่องจำกคุณมนตรี หนูเนตร
หรื อ น้ ำ เอี ย ดที่ ป ระจ ำรถขยะ ตอนนี ป่ ว ยมำประวั น 3 – 4 วั น แล้ ว ผมโทร
ไปสอบถำมเมื่อเช้ำนีปรำกฏว่ำอำกำรยังไม่ดีขึน ยังเก็บขยะไม่ได้ ผมก็ได้แก้ปัญหำ
เบื องต้ น โดยให้ คุณ สมพร เตโช กับ เจ้ำหน้ ำที่อีก 2 คนไปเก็บขยะที่ส ำคัญก่อ น
เบืองต้น ก็ต้องกรำบขออภัยและแจ้งผ่ำนเพื่อนสมำชิกไปด้วย ขอบคุณมำกครับ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ก็ได้ทรำบข้อมูลที่ถำมมำ รวมทังควำมคืบหน้ำ
กำรพัฒนำตำบลของเรำ เมื่อสักครู่ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้พูดเกี่ยวกับวัดที่เรำจะ
ทอดทิงไม่ได้ โรงเรียนก็ทอดทิงไม่ได้ กระผมไปเจอมำจึงขอเสนอให้ เทศบำลไป
เปลี่ยนธงตรงที่ป้ำยวัดปำกนำด้วยนะครับ อันหนึ่งมีเถำวัลย์ขึน อีกอันหนึ่งชำรุด
ขอฝำกคณะผู้บริหำรในโอกำสนีด้วยนะครับ ขอบคุณครับ สำหรับกำรประชุมสภำ
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
ในวันนี ทังหมด 5 ระเบียบวำระ ก็ได้เสร็จสินไปด้วยดี ขอขอบคุณเพื่อนสมำชิกสภำ
คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอเลิกประชุมครับ

เลิกประชุมเวลำ 14.20 น.

ลงชื่อ

สุขทวี จินดารักษ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายสุขทวี จินดารักษ์ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลปากนาฉวาง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ลงชื่อ

สุนันท์ บุญมำก
( นำยสุนันท์ บุญมำก )

ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สุขทวี จินดำรักษ์
( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ )

กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สมศักดิ์ โสมล
( นำยสมศักดิ์ โสมล )

กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ
สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม
.พ.ศ. 2559 .เวลา 13.30
น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากนา้ ฉวาง
(ลงชื่อ)

วิวัฒน์ สุคนธจร
( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร )
ประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

.

