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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ครั งที่  1  ประจ้าปี  ๒๕๕9 
วันที่ 29 ธันวาคม  2559 

เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

---------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายวิวัฒน ์   สุคนธจร       ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
      2. นายสหัส      อินทรสุวรรณ์      รองประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

3. นางจริยา    สุภาคม   สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นายวัชรินทร์    สุพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายวิจิตร    ชลวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายธีรยุทธ  น้อย          สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุนันท์    บุญมาก   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายเชี่ยวชาญ   ชาตะรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายด้ารงศักดิ์  สวนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายถาวร    ปรีชารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล (เข้าร่วมประชุมตั งแตร่ะเบยีบวาระที่ 3) 

   
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายสุขทวี    จินดารักษ์               สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล (ลา) 

2. นายสมศักดิ์    โสมล         สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายบุญธรรม   รุ่งเรือง   นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 2. นายธราพงษ ์ โสมล   รองนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 3. นายธวชั  ร้าเพย   รองนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 4. นายมณฑล   เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
      5. นายสง่าชัย    หนูเนียม       ปลัดเทศบาล 

6. นายจักรวส ุ ภูวสุสมบัต ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  เรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ฯ             และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้า

ฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 1 ประจ้าปีพุทธศักราช  2559 ขณะนี มี
สมาชิกสภาฯ มาลงชื่อจ้านวน 9 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนการประชุม 
กระผมขออ่านประกาศสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ดังนี   

     ตามท่ีสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้มีมติก้าหนดสมัยประชุม       
    และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ในการประชุมสภา
    เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 
    ๑7 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 โดยก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าป ี         
    พ.ศ.๒๕๕9 ให้มีระยะเวลาตั งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม ๒๕๕9 มีก้าหนด 30 วัน 
    นั น 
     ฉะนั น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
    พ.ศ. ๒496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต้าบล
    ปากน ้าฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ตั งแต่วันที่      
    1 - 30 ธันวาคม ๒๕๕9 มีก้าหนด 30 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 ลงชื่อ นายวิวัฒน์ สุคนธจร 
    ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง และในล้าดับต่อไปขอเชิญนายบุญธรรม  
    รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง ท้าหน้าทีจุ่ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
    ขอเชิญครับ  
 

นายบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
นายกเทศมนตรีฯ  
 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  ครับ เนื่องด้วยวันนี นายสุขทวี จินดารักษ์ เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลปากน ้า 
ประธานสภาเทศบาล ฯ             ฉวางได้ลากิจส่วนตัวไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรค 2 ระบุว่าในการประชุมสภา 
    ท้องถิ่นครั งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
    ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
    หรือขา้ราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
    หน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั นโดยให้น้าความในข้อ 13 
    และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท้า
    ด้วยวิธีการยกมือ   
           /เพราะฉะนั น... 
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        เพราะฉะนั น ขอเชิญสมาชิกสภาแห่งนี ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้เป็นผู้ด้ารง
    ต้าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และมีผู้รับรองจ้านวน 2 คนครับ โดยให้มา
    ท้าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวดังกล่าว ขอเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
    ชื่อครับ เชิญคุณเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ ครับ 
 

นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์  - เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงเกียรติที่ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม             

นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางขอเสนอให้       
นายสุนันท์ บุญมาก เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางชั่วคราวครับ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล -  มีผู้รับรอง.....2...........คน คือ 
  1. นายวัชรินทร์ สุพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  2. นายสหัส อินทรสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอผู้อ่ืนอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล -  มีไหมครับ 
 - เมื่อไม่มี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554ข้อ 14 ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น          
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั งเพียงต้าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั น
ได้รับเลือก เพราะฉะนั น ในการเสนอชื่อครั งนี มีการเสนอชื่อเพียงท่านเดียว                        
ก็ถือว่า ได้รับเลือกให้เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งเลขานุการเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง
ชั่วคราว และขอเชิญนายสุนันท์ บุญมาก มาท้าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราว ครับ 

 
มติที่ประชุม   นายสุนันท์ บุญมาก ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร - ล้าดับต่อไปกระผมจะด้าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 กระผมขอฝากเพ่ือนสมาชิกสภาช่วยเตือนลูกหลานในพื นที่ว่าไปไหนมาไหน     
ประธานสภาเทศบาลฯ            ให้มีความปลอดภัยนะครับ 
 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
           /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

ตามท่ีได้แจกส้าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุม 
วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2559 ให้ท่านสมาชิกไปแล้วนั น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงบ้าง ขอเชิญเสนอครับ เชิญคุณจริยา สุภาคม ครับ 
 

นางจริยา สุภาคม  -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง หัวหน้า             
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ส่วนราชการ และผู้มเีกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางจริยา สุภาคม สมาชิกสภาเทศบาล
    ต้าบลปากน ้าฉวาง ดิฉันขอแก้ไขในรายงานการประชุมหน้าที่ 7 จากค้าว่า           
    “ทั งหมู่ท่ี 7 และหมู่ที่ 8” เป็น “ทั งเขต 1 และเขต 2” ค่ะ และจากค้าว่า         
    “แต่ถ้าใช้รถเกลี่ย” เป็น “แต่ถ้าใช้รถเกรด” และเพ่ิมค้าว่า “คว่้า” หลังค้าว่า  
    “หลังเต่า” เป็น “หลังเต่าคว่้า” ค่ะ และจากค้าว่า “เอาเงินไปโป๊ะ” แก้ไขเป็น   
    “น้าเงินงบประมาณไปใช้” ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     - สมาชิกท่านอื่นมีใครจะเสนออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี กระผมขอมตินะครับ สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเหน็ชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง        
    สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่            
    25 พฤศจิกายน 2559 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  รับรอง  7 เสียง 
    -  ไม่รับรอง - เสียง 

- งดออกเสียง 2 เสียง 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่             

25 พฤศจิกายน 2559 ด้วยคะแนน 7 เสียง 

 **หลังการลงมติในระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว   
นายถาวร ปรีชารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุม** 

 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภาเทศบาลของ

นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง ประจ้าปี 2559  
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  ระเบียบวาระท่ี  ๓  นี  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง  
    ประจ้าปี 2559 ขอเชิญครับ 
 
           /นายบุญธรรม.... 
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นายบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรีฯ   ราชการและผู้มเีกียรตทิุกท่านครับ ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติ 
    เทศบาล พ.ศ. ๒496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท้า
    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ้า
    ทุกปี โดยให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส้านักงานเทศบาลด้วย นั น   

     เพ่ือปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กระผม           
    นายบุญธรรม รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง ตลอดทั งผู้บริหารได ้
    บริหารงานเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
    ต้าบลปากน ้าฉวาง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 กระผมและคณะผู้บริหาร 
    ได้บริหารงานด้วยความมุ่งมั่น และตั งใจจริง เพ่ือน้าความเจริญมาสู่ท้องถิ่นใน    
    ทุกๆ ด้าน และเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น         
    โดยได้ยึดถือหลัก “ธรรมาภิบาล” อันได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม         
    หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า
    เป็นแนวทางในการบริหารงาน  ตามกรอบอ้านาจหน้าที่ของเทศบาลต้าบลซ่ึง 
    บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  
    พ.ศ.๒๕52 พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎกระทรวง  ระเบียบ ประกาศ 
    ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   ดังนั น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา

 เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ประจ้าปี พ.ศ. 2559 เฉพาะส่วนที่เป็นโครงการหรือ
 กิจกรรมที่ส้าคัญ ซึ่งรายละเอียดทั งหมดอยู่ในรูปเล่มที่ได้ให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
 และผู้เข้าร่วมประชุมไปแล้วนั น ดังนั นเนื่องจากกระผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา
 เมื่อวานนี  จึงขออนุญาตท่านประธานสภาได้ให้คุณมณฑล เทวฤทธิ์ ที่ปรึกษา
 นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง ได้อ่านทุกด้านในเล่มนี  เพ่ือแถลงให้สภาได้รับ
 ทราบ ซึ่งหากมีอะไรจะเสริมเติมเต็ม กระผมจะได้น้าเรียนหลังจากท่านที่ปรึกษาฯ    
 ได้อ่านเรียบร้อยแล้วครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอเชิญคุณมณฑล เทวฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายมณฑล เทวฤทธิ์          - เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง หัวหน้าส่วน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ราชการและผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระผมขออ่านรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
    นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ประจ้าปี พ.ศ. 2559  
    เฉพาะส่วนที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส้าคัญ โดยแบ่งเป็นด้าน ๆ ดังนี   คือ 

    1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
     โครงสร้างพื นฐาน  ถือเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้ารงชีวิตของประชาชน  
    โดยเฉพาะด้านคมนาคม , ด้านสาธารณูปโภค , สาธารณูปการ ฯลฯ เทศบาลต้าบล
    ปากน ้าฉวางได้ด้าเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน ดังนี  
           /1) โครงการ... 
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      1) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวนนายลอย - วังพอ หมู่ที่ 7 ต้าบลฉวาง 

    อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      2) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมศักดิ์ โสมล –     

    บ้านนายพ่วง สวนจันทร์ หมู่ที่ 8 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      3) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคอกช้าง หมู่ที่ 8 ต้าบลฉวาง 

    อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      4) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกเกาะลางสาด –      

    คอกช้าง หมู่ที่ 8 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      5) โครงการปรับปรุงถนนสายควนสูง – ควนมดคัน หมู่ที่ 8 ต้าบลฉวาง อ้าเภอ

    ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      6) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านนางหลี – บ้านนางนิตย์ หงษ์ทอง หมู่ที่ 3 

    ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
      7) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านนางหลี – บ้านนางนิตย์ หงษ์ทอง หมู่ที่ 3 

    ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อจากท่ีปรับปรุงเดิม) 
      8) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดวังม่วง – บ้านแหลมยูง     

    หมู่ที่ 7 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      9) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัด

    นครศรีธรรมราช 
      10) โครงการเทพื นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ต้าบลฉวาง  

    อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      11) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดวังม่วง –      

    บ้านแหลมยูง หมู่ที่ 5 , 7 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช       
    (งบเงินอุดหนุน) 

      12) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
    รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกรวด ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัด 
    นครศรีธรรมราช (งบเงินอุดหนุน) 

      13) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน 
    แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านคอกช้าง ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช (งบเงินอุดหนุน) 

      14) โครงการบริหารจัดการก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนของเทศบาลต้าบล 
    ปากน ้าฉวาง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบเงินอุดหนุน) 

 
 
          /๒.ด้านการศึกษา.... 
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    2. ด้านการศึกษา 
       การให้การศึกษากับเยาวชนและผู้สนใจที่จะใฝ่หาความรู้  ถือเป็นสิ่งที่ส้าคัญ              
    อีกประการหนึ่ง ที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุดหน้า  ดังนั นการสนับสนุนให้ 
    เยาวชนลูกหลาน  ชาวต้าบลฉวาง ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ    
    สูงที่สุด  ถือเป็นภาระอันส้าคัญที่จะละเลยมิได้ รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาของ
    เทศบาลทั งในด้านกายภาพ อันได้แก่ การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม และ
    การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้ความสามารถเพ่ิมขึ นในการปฏิบัติ 
    หน้าที่ เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางจึงได้ด้าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี  
       1) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก 
    เล็กเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

       2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2559 

       3) โครงการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก 
    
    3. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
       ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  ล้วนเป็นสิ่ งบ่งบอก           
    ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของบรรพบุรุษของแต่ละชุมชน ในขณะที่กระแส
    ความเจริญทางด้านวัตถุนิยมก้าลังแพร่ขยายบ่อนท้าลายสิ่งดีงามเหล่านี อย่างรวดเร็ว  
    ดังนั นจึงจ้าเป็นต้อง  หาแนวทางในการอนุรักษ์และด้ารงไว้  ซึ่งสิ่งดีงามเหล่านี       
    เพ่ืออนุชนรุ่นหลังต่อไป เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางจึงได้จัดท้าโครงการดังต่อไปนี  

       1) โครงการจัดงานรดน ้าผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 2559  

       2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ้าปี 2559 
 

    4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ครบถ้วนสามารถ 
    ด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เทศบาลต้าบลปากน ้า
    ฉวางจึงได้ด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่  เด็ก สตรี คนชรา 
    และผู้ด้อยโอกาส รวมทั งร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
    และช่วยเหลือด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความปลอดภัยในชีวิตและ
    ทรัพย์สิน ดังนี  
       1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ้าปีงบประมาณ        
    พ.ศ.2559 

       2) โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน (กิจกรรมชวนน้อง   
    เข้าวัด พัฒนาสิ่งแวดล้อม) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

       3) การจัดตั งโรงเรียนพลเมืองปากน ้าฉวาง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       4) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและแกนน้า 
   
           /5) โครงการ.... 
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       5) โครงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล 
    ต้าบลปากน ้าฉวาง “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่ 
    ประจ้าปี พ.ศ.2559” 
       6) โครงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต้าบล
    ปากน ้าฉวาง “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์     
    ประจ้าปี 2559” 
   
    5. ด้านกีฬาและสาธารณสุข 
        การเล่นกีฬา  นอกจากจะท้าให้ผู้ที่เล่นมีสุขภาพอนามัยที่ดีแล้ว ยังก่อให้เกิด 
    ความรัก ความสามัคคี  ความมีน ้าใจเป็นนักกีฬาเกิดขึ นกับหมู่คณะอีกด้วย       
    การสนับสนุนให้ประชาชน มีโอกาสในการเล่นกีฬาย่อมท้าประชาชนมีสุขภาพ 
    ร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นการสร้างพลังให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่ง 
    เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางจึงไดด้้าเนินงานในด้านกีฬาและสาธารณสุข ดังนี   

       1) โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง “ปากน ้าฉวางเกมส์”  
    ครั งที่ 3 ประจ้าปี 2559 

       2) โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 

     6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการดูแลและรักษา
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเรา ซึ่งปัจจุบันได้ถูกท้าลาย     
    ลงไปมากและส่งผลกระทบต่างๆ ทั งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะปัญหา      
    ขยะมลูฝอยที่ก้าลังเป็นปัญหาส้าคัญทั งในระดับชุมชนและระดับชาติ เทศบาลต้าบล
    ปากน ้าฉวางจึงไดด้้าเนินงานในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี  
       1) โครงการบริหารจัดการก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
       2) กิจกรรม “รักษ์น ้า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน”  
        3) โครงการบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์และร่วมถวายพระพรเนื่องใน         
    มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ              
    12 สิงหามหาราชินี    
 

    7. ด้านการบริหารจัดการ 
       การบริหารงานจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  ถือเป็นหัวใจหลักของการน้าองค์กร
    ไปสู่ความส้าเร็จและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตาม 
    เป้าหมาย ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณและระบบ         
    การบริหารงานที่ดี ซึ่งได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมใน
    การปฏิบัติงานและมีศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  
    รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้มี           
    ความทันสมัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ และยั งส่งเสริม         
    การพัฒนาตนเองให้ยึดมั่นในความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ  ขยัน อดทน 
    มีระเบียบวินัย และรู้จักประหยัด 
           /ส้าหรับ.... 
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     ส้าหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรนั น เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้ส่งเสริม   
    ให้บุคลากรในสังกัดได้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ       
    เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ โดยน้าความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานในหน้าที่ให้เกิด
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั งการเข้าร่วมกิจกรรมที่ภาคส่วนต่างๆ    
    จัดขึ นด้วย เช่น กิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช กิจกรรมวันท้องถิ่น
    ไทย กิจกรรมจิบน ้าชายามเช้าสังสรรค์ชาวฉวาง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
    เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กร เป็นต้น จึงรายงานมา   
    เพ่ือโปรดทราบ ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีไดร้ายงาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรี

 ต้าบลปากน ้าฉวาง ประจ้าปี 2559  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายซักถามบ้าง
 ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
 นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ประจ้าปี พ.ศ. 2559 ของ
 นายบุญธรรม รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง แล้วครับ  

   
มติที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร -   สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะน้าเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชาชน ขอเชิญครับ เชิญคุณสุนันท์ บุญมาก ครับ 
 
นายสุนันท์ บุญมาก  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายสุนันท์ บุญมาก สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอื่น

กระผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาที่ให้เกียรติกระผมมาท้าหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวในวันนี ครับ กระผมขอชื่นชมคณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภา และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางที่ได้ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีครับ ส้าหรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนนั น ก็มีเรื่องถนนตั งแต่บ้านนางประนอม สวนจันทร์ ไปจนถึงรอยต่อ
เทศบาลต้าบลจันดี น ้าท่วมที่ผ่านมาท้าให้เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ท้าให้การสัญจรไป
มาไม่สะดวก กระผมอยากให้คณะผู้บริหารเข้าไปด้าเนินการแก้ไข อย่างน้อยก็ได้
บรรเทาไปก่อน และหมู่ที่ 8 โดยเฉพาะหัวสะพานด่านฝ้าย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
เยอะ ฝนตกชุกท้าให้หลุมบ่อกว้างขึ น ผมขอแนะน้าว่าถ้าไม่ได้ลาดยางจริงๆ ก็ให้เอา
หินคลุกไปถม เพราะมันจะเป็นเนื อเดียวกันกับถนนที่สร้างมาครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณสุนันท์ บุญมาก ครับ ต่อไปขอเชิญคุณวิจิตร ชลวิจิตร ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
           /นายวิจิตร... 



10 

 

นายวิจิตร ชลวิจิตร  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายวิจิตร ชลวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องมาจาก
    ถนนหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด-หนองไม้แก่น ช่วงที่เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
    เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ บางช่วงถนนก้าลังจะขาดแล้ว ด้วยความเห็นใจพ่ีน้องที่ท้ามา
    หากิน บางครั งอาจท้าให้รถตกถนน เกิดอันตรายต่อผู้คนและทรัพย์สิน ผมใคร่ขอ
    ความกรุณาจากคณะผู้บริหารรบกวนดูแลด้วยครับ ถ้าเร่งรีบได้ก็ดีนะครับ        
    ขอบคุณมากครับ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณวิจิตร ชลวิจิตร ครับ ต่อไปขอเชิญคุณสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายสหัส อินทรสุวรรณ์  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
รองประธานสภาเทศบาลฯ ส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายสหัส อินทรสุวรรณ์ รองประธานสภาเทศบาล 
    ต้าบลปากน ้าฉวาง สืบเนื่องจากเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางก้าหนดจัดงานวันเด็ก
    แห่งชาติ ประจ้าปี 2560 ขึ นในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดควนสูง 
    จึงขอความร่วมมือเพ่ือนสมาชิกสภาได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนทราบโดย
    ทั่วกัน และขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่ง 
    กิจกรรมจะเริ่มตั งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ครับ ขอบคุณมากครับ  
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ ต่อไปขอเชิญคุณธราพงษ์ โสมล ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายธราพงษ์ โสมล          - เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง หัวหน้าส่วน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ราชการและผู้มเีกียรติทุกท่านครับ กระผมนายธราพงษ์ โสมล รองนายกเทศมนตรี
    ต้าบลปากน ้าฉวาง ทางคณะผู้บริหารมีเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องวันเด็ก ตามที่
    ท่านรองประธานสภาเทศบาลได้น้าเรียนไปครั งหนึ่งแล้ว กระผมขอย ้าอีกครั งหนึ่ง
    ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมงานวันเด็ก 
    แห่งชาติประจ้าปี 2560 ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่สอง    
    เดือนมกราคมของทุกปี ที่ผ่านมาเราจะจัดกันในวันศุกร์ แต่ด้วยระเบียบข้อบังคับ
    ทางราชการ วันเด็กต้องจัดตรงกับวันเด็ก ก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกันที่โรงเรียน
    วัดควนสูง เพราะเราจะจัดหมุนเวียนกันระหว่างโรงเรียนบ้านปากน ้ากับโรงเรียน   
    วัดควนสูง กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมมี 2 โรงเรียนกับ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ
    โรงเรียนบ้านปากน ้า โรงเรียนวัดควนสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปากน ้าฉวาง และ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนสูง ซึ่งทางเทศบาลได้ประสานทางโรงเรียนเป็นที่ 
    เรียบร้อยแล้ว และผู้อุปการคุณก็ได้สนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่อง อีกเรื่องคือ     
    ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้พี่น้องประชาชนในเขตต้าบลฉวางได้ไปสักการะ   
    พระบรมศพ ได้เดินทางไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา วันนี ก็ได้กลับ
    มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการได้รับรายงาน ของเราไปได้เป็นระเบียบดีครับ 
    และอีกเรื่องคือวันนี เป็นวันเปิดงานปีใหม่ ทางอ้าเภอได้เรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
           /และประชาชน.... 
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    และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิดเวลา 19.00 น. ณ สนามที่ว่าการอ้าเภอฉวาง 
    สุดท้ายนี เนื่องในโอกาสขึ นปีใหม่ กระผมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ    
    นะครับ ขอบคุณมากครับ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณธราพงษ์ โสมล ครับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต้าบล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ปากน ้าฉวาง ชี แจงครับ 
 
นายบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรีฯ   ราชการและผู้มเีกียรติทุกท่านครับ ส้าหรับทีท่่าน สท.สุนันท์ บุญมาก ได้น้าเรียน
    เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนั น กระผมและคณะผู้บริหารตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า
    จะต้องซ่อมแซมนะครับ และนับว่าเป็นข่าวดีนะครับ งบภัยพิบัติของอ้าเภอทาง 
    เทศบาลได้เสนอไป 2 สาย คือสายคอกช้างกับควนเถี๊ยะ สายบ้านนายลอย วังพอ 
    เรารายงานอ้าเภอไป คิดว่าทางอ้าเภอจะมาด้าเนินการตามระเบียบขั นตอน       
    ส่วนตรงไหนที่เราไดป้ระชุมสภาคราวที่แล้ว ก็ต้องรอไปตามขั นตอนนั น ส่วนจุดไหน
    ที่ไม่ไหวจริงๆ ต้องใช้รถของเทศบาลไปซื อหินมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ    
    พ่ีน้องประชาชน แต่ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าต้องเป็นหลังปีใหม่ ส้าหรับอีกเรื่อง
    หนึ่งของท่าน สท.วิจิตร ชลวิจติร ผมเองก็นึกสภาพออกว่าถนนลาดยาง พอเป็น 
    หลุมใหญ่ ถ้ารถจักรยานยนต์ตกไปจะเกิดอันตราย เช่นเดียวกับถนนสายแหลมยูง-
    วังม่วง เราก็ต้องแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ล่าสุดได้ใช้คอนกรีตผสมหินไปหยอด       
    ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ผมให้ความมั่นใจกับท่าน สท.วิจิตรว่า พรุ่งนี       
    ให้เป็นของขวัญปีใหม่เล็กๆ น้อยๆ ให้กับพ่ีน้องในพื นที่ ยางมะตอยมีอยู่ 7 – 8 ถุง 
    คิดว่าคงจะพอ มอบให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นแม่ทัพ เพราะอยู่หลังบ้านท่าน  
    ที่ปรึกษาฯ ด้าเนินการกับลูกจ้างของเทศบาล ภายในพรุ่งนี บ่ายสองต้องเสร็จ  
    ขอบคุณครับ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ส้าหรับการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้า 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2559 ในวันนี  ทั งหมด            
    4 ระเบียบวาระ ก็ได้เสร็จสิ นไปด้วยดี ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร 
    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเลิกประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.10 น. 
  

ลงชื่อ       สุนันท์ บุญมาก     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นายสุนันท์ บุญมาก ) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง (ชั่วคราว)          
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่   17   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2560 

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมาก      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสุนันท์ บุญมาก )   
 

ลงชื่อ        สุขทวี จินดารักษ์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายสุขทวี จินดารักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายสมศักดิ์  โสมล ) 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ       . 
สมัย    แรก    ครั งที ่    1  ประจ้าปี พ.ศ.    2560 

เม่ือวันที ่    24      เดือน    กุมภาพนัธ์   .พ.ศ.     2560     .เวลา 13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง 

(ลงชื่อ)         วิวัฒน์ สุคนธจร       
    ( นายวิวัฒน์ สุคนธจร ) 

                                     ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 
 


