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-สำเนำรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ประจ้าปี ๒๕๕9
วันที่ 29 กรกฎาคม 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 (ลำ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำยบุญธรรม
2. นำยธรำพงษ์
3. นำยธวัช
4. นำยมณฑล
5. นำยสง่ำชัย
6. นำงพรทิพย์
7. นำยสุธิระ
8. นำยภคนนท์
9. นำยจักรวสุ

รุ่งเรือง
โสมล
รำเพย
เทวฤทธิ์
หนูเนียม
สิงหพันธ์
ชูมณี
ทรงศรี
ภูวสุสมบัติ

นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
รองนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
รองนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ปลัดเทศบำล
หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
สมำชิก อปพร.ทต.ปำกนำฉวำง
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล

สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล

/เริ่มประชุม.....
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
นำยสุขทวี จินดำรักษ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ และท่ำนสมำชิก
สภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน วันนีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ประจำปีพุทธศักรำช
2559 ขณะนีมีสมำชิกสภำฯ มำลงชื่อจำนวน 11 ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุม
ก่อนกำรประชุม กระผมขออ่ำนประกำศอำเภอฉวำง เรื่อง เรียกประชุมสภำ
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังนี
ตำมทีน่ ำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง ขอเปิดประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิ ส ำมั ญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ตั งแต่ วัน ที่
16 กรกฎำคม 2559 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อให้พิจำรณำโอน
เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ไปตังจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จำนวน
2 โครงกำร และเรื่องอื่นๆ ต่อสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง นัน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล
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 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 มีกำหนดไม่เกิน
15 วัน นับตังแต่วันที่ 16 กรกฎำคม 2559 เป็นต้นไป จึงประกำศให้ทรำบโดย
ทั่วกัน ประกำศ ณ วันที่ 8 กรกฎำคม 2559 ลงชื่อ นำยสมพงษ์ มำกมณี
นำยอำเภอฉวำง และในลำดับต่อไปขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียน
บูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ครับเชิญนำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ทำหน้ำทีจ่ ุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย

นำยสุขทวี จินดำรักษ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ

ในโอกำสนีขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯ ได้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุมต่อไป
/ระเบียบ....
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

1.1 แจ้งขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ช่วยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
ในพืนที่ร่วมประดับธงตรำสัญลักษณ์เนื่องในวันแม่แห่งชำติ

ที่ประชุม

- รับทรำบ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

1.2 เรื่องกำรใช้สิทธิ์ออกเสียงประชำมติ ช่วยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
ในพืนที่ทรำบด้วย

ที่ประชุม

- รับทรำบ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

1.3 เรื่องที่ 3 นี ขอเชิญท่ำนรองประธำนสภำเทศบำลครับ ขอเชิญ
คุณสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ

นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ รองประธำนสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และ
ผู้มีเกียรติทุกท่ำน กระผมนำยสหัส อินทรสุวรรณ์ รองประธำนสภำเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง สืบเนื่องจำกเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง โดยท่ำนนำยกบุญธรรม
รุ่งเรือง ได้ประสำนงำนกับทำงเสถียรธรรมสถำนได้นำพระพุทธชยันตีองค์ดำ
นำลันทำ มำให้พี่น้องได้สักกำรบูชำ ซึ่งทำงเสถียรธรรมสถำนได้ขอบคุณท่ำนนำยก
บุญธรรม รุ่งเรือง และคณะเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง โดยได้มอบพระพุทธชยันตี
องค์ดำ นำลันทำ จำนวน 5 ชุด ในกำรนีจึงขออนุญำตท่ำนประธำนสภำเรียนเชิญ
ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้มอบพระดั งกล่ำวให้แก่คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล
หัวหน้ำส่วนรำชกำร และสมำชิก อปพร.เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ขอบคุณครับ

--

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง ได้มอบพระพุทธชยันตี
องค์ดำ นำลันทำ ให้แก่คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล หัว หน้ำส่วนรำชกำร
และสมำชิก อปพร.เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง--

ที่ประชุม

- รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

2.1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
ตำมทีไ่ ด้แจกสำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุม
วิสำมัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 ให้ท่ำน
สมำชิกไปแล้วนัน ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้ำง
ขอเชิญเสนอครับ
/นำยวิวัฒน์...
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- เมื่อไม่มี กระผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบรับรองรำยงำน
กำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1
ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม -

รับรอง
10
ไม่รับรอง
- งดออกเสียง 1

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

เป็นอันว่ำที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน
2559 ด้วยคะแนน 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ องขอความเห็น ชอบยินยอมรั บดูแลเรื่ องการจัดการหลังก่อสร้ า งศูน ย์ก้า จัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร บริ เวณทุ่งโคกแม่ค าด 1 หมู่ที่ 8 ต.ฉวาง อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องขอควำมเห็นชอบยินยอมรับดูแลเรื่องกำรจัดกำรหลัง
ก่อสร้ำงศูนย์กำจัดขยะมูล ฝอยแบบครบวงจร บริเวณทุ่งโคกแม่คำด 1 หมู่ที่ 8
ต.ฉวำง อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช ญัตตินีขอเชิญนำยกชีแจงครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน สืบเนื่องจำกหำกย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว วันที่ 5 มิถุนำยน 2557
ที่ ไ ด้ สั่ ง ปิ ด บ่ อ ขยะเป็ น กำรชั่ ว ครำว ทุ ก ฝ่ ำ ยได้ ร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น ท ำ ร่ ว มกั น
ประสำนงำนกับส่วนรำชกำรต่ำงๆ เพื่อแก้ปัญหำที่มีมำช้ำนำน นั่นคือปัญหำของ
บ่ อ ขยะ ที่ ตั งอยู่ ที่ ทุ่ ง โคกแม่ ค ำด หมู่ ที่ 8 ต ำบลฉวำง อ ำเภอฉวำง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมรำช ซึ่งอยู่ในพืนที่ของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ซึ่งเป็นอำนำจหน้ำที่
ของเทศบำล ตำม พ.ร.บ.เทศบำล ที่ จ ะต้ อ งดู แ ลรั ก ษำแก้ ไ ขปั ญ หำและต้ อ ง
ดำเนินกำรเพื่อให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน นับตังแต่ 2 ปีที่ผ่ำนมำจนถึงวันนี ก็ได้มี
กำรประสำนงำนแก้ไขปัญหำไปหลำยอย่ำงตำมที่ได้เรียนไว้เบืองต้น และได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกส่วนรำชกำร นั่นคือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และสำนักงำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม ซึ่งสังกัดกระทรวง
ทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกรัฐ บำล
ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมรำช ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมรำชได้มอบหมำยให้ สำนักงำน
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช เป็ น เจ้ ำ ข อง
งบประมำณและเป็นผู้กำกับดูแล เนื่องจำกเรื่องขยะเป็นวำระแห่งชำติ ที่กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้ำภำพ และที่สำคัญที่ดินที่เป็นบ่อขยะ

เสียง
เสียง
เสียง

/บ้ำนทุ่งคำด....
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บ้ำนทุ่งคำด หมู่ที่ 8 เป็นที่สำธำรณประโยชน์ ซึ่งก็อยู่กับกรมป่ำไม้เดิม และปัจจุบั น
ขึ นอยู่ กั บ ส ำนั ก งำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพรำะฉะนั น
กำรประสำนงำนค่อยข้ำงสะดวก เพรำะถือว่ำสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นแม่งำน เป็นเจ้ำภำพในเรื่องของกำรแก้ปัญหำขยะ และเป็นเจ้ำของ
ที่ดินที่ดูแลบำรุงรักษำอยู่ด้วย อีกส่วนหนึ่งเทศบำลก็ได้ร่วมดูแลรักษำอยู่กับอำเภอ
ด้วย หลังจำกนันรัฐบำลกลำงได้ให้งบประมำณผ่ำนสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช เพื่ อ ก่ อ สร้ ำ งโรงคั ด แยกขยะ เป็ น
งบประมำณทังสิน 34,475,000.- บำท ซึ่งเป็นงบประมำณประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2559 ซึ่งงบประมำณดังกล่ำวนี รำยละเอียดมีกำรปรับปรุงพืนที่และก่อสร้ำง
อำคำรโรงเรือน และมีเครื่องจักรที่จะต้องนำมำวำงไว้บริเวณอำคำร มีระบบไฟฟ้ำ
และระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ พร้อมทังยำนพำหนะที่ใช้ในกิจกำร เช่น รถหกล้อ
115 แรงม้ำ 1 คัน รถหน้ำตักหลังขุด 1 คัน เป็นต้น เพรำะฉะนันงบประมำณ
ดังกล่ำวทุกอย่ำงเบ็ดเสร็จ ไม่ว่ำจะเป็นครุภัณฑ์หรือสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ งบประมำณ
ที่ โ อนไปยั ง ส ำนั ก งำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ไ ม่ ผ่ ำ นท้ อ งถิ่ น
เนื่องจำกเป็นเรื่องของระเบียบว่ำด้วยงบประมำณ แต่ก็ถือว่ำกำรแก้ไขปัญหำใน
พืนที่ใ ห้ กั บพี่ น้ องประชำชนก็สั มฤทธิ์ ผ ล ดัง นัน เมื่อ วั นที่ 28 เมษำยน 2559
ที่ ผ่ ำ นมำผู้ รั บ จ้ ำ งก็ ไ ด้ เ ซ็ น สั ญ ญำกั น ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช ซึ่ ง ผู้ รั บ จ้ ำ งใน
กำรก่ อ สร้ ำ งในครั งนี ก็ คื อ บริ ษั ท ปภพ จ ำกั ด ซึ่ ง เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชำญในเรื่ อ งนี
เพรำะฉะนันงำนเรื่องก่อสร้ำงโรงคัดแยกขยะ เรื่องกำรกำจัดขยะมูลฝอย เป็นเรื่องที่
จังหวัดนครศรีธรรมรำชเป็นคู่สัญญำและท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ได้ ม อบอ ำนำจให้ ส ำนั ก งำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จั ง หวั ด
นครศรีธรรมรำชเป็นผู้กำกับดูแล แต่สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จั ง หวั ดนครศรี ธ รรมรำช ภำยใต้ ก ำรก ำกั บดู แ ลของจั งหวั ด นครศรีธ รรมรำชไม่
สำมำรถบริห ำรจัดกำรเองได้เป็นเพียงแค่จัดสรรงบประมำณ ลงมำสู่ พืนที่ให้กับ
พี่น้องประชำชน เพรำะฉะนันเจ้ำบ้ำนก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่น จะต้องบริหำร
จัดกำรดูแลตำมระบบระเบียบของรำชกำร ดังนัน ก็ถือว่ำเป็นเรื่องที่เ หมำะสมและ
ถู ก ต้ อ ง และทำงส ำนั ก งำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
นครศรีธรรมรำช ได้ประสำนมำยังเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ว่ำให้นำเรื่องดังกล่ำว
เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำเทศบำลเพื่อขอมติในกำรรับโอนทรัพย์สินทุกประกำร
ไม่ ว่ ำ จะเป็ น ไฟฟ้ ำ เครื่ อ งจั ก ร ยำนพำหนะ ทรั พ ย์ สิ น ทุ ก อย่ ำ งในงบประมำณ
34,475,000.- บำท ที่ได้รับกำรจัดสรรทุกอย่ำงที่เป็นทรัพย์สินครุภัณฑ์ต้องได้รับ
ควำมเห็ นชอบจำกสภำว่ำจะรับโอนหรือไม่ อย่ำงไร เพื่อให้ ส อดคล้ องกับทุกสิ่ ง
ทุกอย่ำงที่เรำได้ดำเนินมำตังแต่ต้น และปัจจุบันนี ตลอดทังอนำคต เพื่อไปสู่กำรคัด
แยกขยะ สำหรับกำรคัดแยกขยะ เพื่อให้เพื่อนสมำชิกได้เห็นภำพ เมื่อสิ่งเหล่ำนีได้
ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็จ สั ญญำจะไปครบวันที่ 26 ธันวำคม 2559 ที่จะถึงนี นั่นคือ
สั ญ ญำกำรก่ อ สร้ ำ งที่ จ ะแล้ ว เสร็ จ ดั ง นั น ส ำนั ก งำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมบอกว่ำขอให้ทำงเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงมีมติรับบริหำรจัดกำรตำม
วำระที่กระผมนำเสนอไปแล้วข้ำงต้น เพรำะฉะนันต่อไปจะมีกำรคัดแยกขยะ ถ้ำพูด
ง่ำยๆ ให้เห็นภำพให้หลับตำนึกถึงโรงสีข้ำว เครื่องสีข้ำว ที่ชำวบ้ำนนำเมล็ด
/ข้ำวเปลือก....
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ข้ำวเปลือกไปสีที่โรงสี ออกเป็นแกลบ เป็นรำ เป็นข้ำวสำร เพรำะฉะนั นข้ำวสำรของ
โรงคัดแยกขยะคือพลำสติก แกลบ รำ ก็อำจเป็นดิน หรือเป็นอย่ำงอื่น ที่สำมำรถ
ดัดแปลงทำเป็นปุ๋ยได้ สุดท้ำยขยะก็ยังต้องเหลืออีก ยังไงก็ไม่หมด ขยะที่เหลือก็คือ
ขยะที่เรำไม่สำมำรถกำจัดได้ เช่น หลอดไฟฟ้ำ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้ำ เป็นต้น
ซึ่งเขำเรียกว่ำของเสียอันตรำย ซึ่งก็เป็นขยะเช่นกัน เพรำะฉะนัน นับจำกนีเป็นต้น
ไปทังประเทศโดยภำพรวมตำมคำสั่งรัฐบำล ต้องมีกำรปลูกจิตสำนึกในกำรคัดแยก
ตังแต่ต้นทำง เพื่อให้ขยะไปสู่บ่อขยะน้อยที่สุด แม้กระทั่งวัตถุมีพิษ ของเสียอันตรำย
เรำก็ต้องมีกำรเก็บรักษำ แต่เรำไม่ส ำมำรถทำลำยได้ในพืนที่ของเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง แต่ต้องมีที่จัดเก็บและต้องบอกพี่น้องประชำชนในพืนที่หรือบุคคลและ
หน่วยงำนที่นำขยะมำทิงในบ่อขยะของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ว่ำกำกของเสีย
อันตรำย วัตถุมีพิษต้องแยกจัดเป็นหมวดหมู่ และกองไว้เพื่อนำไปกำจัดต่อที่อื่น
จะต้องส่งไปกำจัดซึ่งในประเทศไทยมีไม่ถึง 5 แห่ง ดังนัน เทศบำลตำบลปำกนำ
ฉวำงจึงจะต้องมีที่พักเก็บของเสียอันตรำยแยกต่ำงหำกออกไป ชำวบ้ำนก็จะได้มีที่
เก็บ มีที่ทิงเป็นที่เป็นทำงแยกเป็นหมวดหมู่ เรื่องนีเป็นเรื่องส ำคัญ เพรำะฉะนัน
จะต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกทุกคนทุกฝ่ำย สำหรับสิ่งที่เกิดประโยชน์และพี่น้อง
ประชำชนในพืนที่เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง จะได้รับมีหลำยประกำร เช่น เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรบริห ำรจัดกำร เนื่องจำกส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้ อม เขำไม่มีบุ คลำกร เพี ยงแค่เป็น กำรสนับสนุ น งบประมำณให้ เ ท่ำนั น
ทรั พ ย์ สิ น ก็โ อนมำให้ เรำ เหมื อนกั บที่ เรำรับโอนเครื่ องจักรหรือ ครุ ภัณฑ์ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เพรำะฉะนันสิ่งที่เรำจะได้รับประโยชน์มีนำนัปกำร และ
ที่เป็ นของเสริมให้กับพืนที่ของเรำ เช่น ยำนพำหนะรถหกล้ อ รถหน้ำตักหลั งขุด
เป็นต้น เพรำะฉะนันในวำระนีกระผมก็ขอให้เพื่อนสมำชิ กทังหลำยได้โปรดให้ควำม
เห็นชอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงไร
ขอเชิญครับ ถ้ำหำกไม่มี ขอมติที่ประชุม เห็นชอบยินยอมรับดูแลเรื่องกำรจัดกำร
หลังก่อสร้ำงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร บริเวณทุ่งโคกแม่คำด 1 หมู่ที่ 8
ต.ฉวำง อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
เสนอ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ยินยอมรับดูแลเรื่องกำรจัดกำรหลังก่อสร้ำงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
บริเวณทุ่งโคกแม่คำด 1 หมู่ที่ 8 ต.ฉวำง อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช ตำมเสนอ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง

-
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อ ง การพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ
รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อไปตังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน 2 โครงการ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ระเบียบวำระที่ 4 เรื่อง กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 เพื่อโอนไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ หมวดค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จำนวน 2 โครงกำร ของกองช่ำง ญัตติ
นี ขอเชิญนำยกชีแจง

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

-

-

เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน ผู้บริหำรได้เสนอญัตติกำรพิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพื่อโอนไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จำนวน 2 โครงกำร
โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี
หลักการ
กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
เหตุผล
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งตังจ่ำยไว้บำงรำยกำร
ยังไม่มี หรือตังจ่ำยไว้แล้วบำงรำยกำรมีเงินงบประมำณเหลือจ่ำย ที่จะขอโอนไป
ตั งจ่ ำ ยเป็ น รำยกำรใหม่ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ นกำรแก้ ไ ขปั ญ หำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนโดยเฉพำะโครงสร้ำงพืนฐำน เช่น ประปำหมู่บ้ำน
ถนนที่เป็นสำยหลัก อำคำรสำนักงำน พืนคอนกรีต เป็นต้น ซึ่งเป็นงบรำยจ่ำยเพื่อ
กำรลงทุน จำนวน 2 โครงกำร โดยขอโอนลดโอนไปตังจ่ำย ดังนี
สำนักปลัดเทศบำล
- ขอโอนลดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) เงินเดือนพนักงำนเทศบำลสำนักปลัดเทศบำล
ตังไว้ 2,159,540 บำท คงเหลือปัจจุบันก่อนโอน 379,394.47 บำท ขอโอนลด
90,000 บำท
ขอโอนลดงบกลำง ประเภทเงินสำรองจ่ำย ซึ่งตังไว้เป็นค่ำใช้จ่ำยไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำหรือกรณีจำเป็นได้ตำมเหมำะสม เป็นเงิน 350,000 บำท
คงเหลือปัจจุบันก่อนโอน 345,671 บำท ขอโอนลด 300,000 บำท
กองคลัง
ขอโอนลดรายจ่ายประจ้า
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) เงินเดือนพนักงำนเทศบำลกองคลัง ตังไว้ 937,580 บำท
คงเหลือปัจจุบันก่อนโอน 193,633.88 บำท ขอโอนลด 45,000 บำท
กองช่ำง
ขอโอนลดรายจ่ายประจ้า
หมวดเงินเดือนฝ่ำยประจำ
เงินเดือนพนักงำนเทศบำลกองช่ำง ตังไว้ 660,300 บำท คงเหลือปัจจุบัน
ก่อนโอน 189,700.66 บำท ขอโอนลด 45,000 บำท
/หมวดค่ำตอบแทน...
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หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภทวัสดุไฟฟ้ำวิทยุ ตังไว้ 100,000 บำท คงเหลือปัจจุบันก่อนโอน
56,125 บำท ขอโอนลด 20,000 บำท
ประเภทวัสดุก่อสร้ำง ตังไว้ 200,000 บำท คงเหลือปัจจุบันก่อนโอน
69,421 บำท ขอโอนลด 45,000 บำท
ขอโอนลดรายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยคอกช้ำง หมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง
อำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยกำรปูผิวจรำจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.03 เมตร ยำว 370 เมตร หรือพืนที่ล ำดยำง
ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ตำรำงเมตร งบประมำณ 500,000 บำท ตำมรำยละเอียด
และแบบแปลนของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง คงเหลือปัจจุบันก่อนโอน 51,000
บำท ขอโอนลด 51,000 บำท
โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยจำกบ้ำนนำยสมศักดิ์
โสมล – บ้ำนนำยพ่วง สวนจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง อำเภอฉวำง โดยทำกำรปูผิว
จรำจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนำดกว้ำง 4 เมตร หนำ 0.03 เมตร ยำว 220
เมตร หรือพืนที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 880 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียดและแบบ
แปลนของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ 420,000 บำท คงเหลือ
ปัจจุบันก่อนโอน 46,000 บำท ขอโอนลด 46,000 บำท
โครงกำรบุกเบิกจำกบ้ำนนำงแอบ - หำญหลง หมู่ที่ 7 ตำบลฉวำง อำเภอ
ฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยทำกำรบุกเบิกถนนขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว
580 เมตร และใช้หินผุทำผิวจรำจร หนำ 0.10 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่ำ
2,000 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียดและแบบแปลนของเทศบำลตำบลปำกนำ
ฉวำง งบประมำณ 99,000 บำท คงเหลือปัจจุบันก่อนโอน 9,000 บำท
ขอโอนลด 9,000 บำท
โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. บ้ำนนำงหลี – บ้ำนนำงนิตย์ หงษ์ทอง หมู่ที่
3 ตำบลฉวำง อำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยทำกำรปูทับผิวจรำจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำเฉลี่ย
0.03 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 400 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียดและแบบ
แปลนของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ 100,000 บำท คงเหลือ
ปัจจุบันก่อนโอน 19,000 บำท ขอโอนลด 19,000 บำท
รวมขอโอนลด 670,000 บำท และขอโอนไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรขึนใหม่
ดังนี
กองช่ำง
ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. โอนเพิ่มงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
1.1 โครงกำรปรับปรุงถนนและแอสฟัล ท์ติกคอนกรีต สำยวังม่ว ง-แหลมยู ง
หมู่ที่ 7 ตำบลฉวำง อำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยทำกำรปูทับด้วย
/แอสฟัลท์ติก....
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แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 70 เมตร หนำ 0.05 เมตร
หรื อพืนที่ล ำดยำงไม่น้อยกว่ำ 560 ตำรำงเมตร งบประมำณ 170,000 บำท
ตำมรำยละเอียดและแบบแปลนเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ปรำกฏในแผนงำนเคหะ
และชุ ม ชน งำนไฟฟ้ ำ ถนน งบลงทุ น หมวดค่ ำ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง ประเภท
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค (ปรำกฏในแผนพัฒ นำสำมปี พ.ศ. 2559-2561
ข้อ 36 หน้ำ 46)
เหตุผลที่จะขอโอนงบประมำณครังนี เพื่อปรับปรุงถนนให้มีคุณภำพดีขึน มี
ควำมสะดวกและปลอดภัยในกำรขับขี่รถยนต์และจักรยำนยนต์ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
1.2 โครงกำรเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง
อำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยทำกำรเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดกว้ำง 24.00 เมตร ยำว 26.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพืนที่ คสล.
ไม่น้อยกว่ำ 864 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียดและแบบแปลนเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง ตังไว้ 500,000 บำท ปรำกฏตำมแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำ
ถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้ำ 66
เหตุผลที่ขอโอนงบประมำณครังนี เพื่อเป็นลำนคอนกรีตสำหรับรองรับขยะ
มูลฝอย ที่เป็นของเสียอันตรำยจำกชุมชน เช่น หลอดไฟฟ้ำ แบตเตอรี่ ถ่ำนไฟฉำย
และภำชนะบรรจุสำรเคมีต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงำนรำชกำรที่รับผิดชอบนำไป
ทำลำยและกำจัดต่อไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ ำด้ว ยวิธี กำรงบประมำณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27
ระบุว่ำ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิ นและสิ่งก่อสร้ำงที่
ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็น
อำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น จึงเรียนมำเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสภำตำมที่เสนอ
ขอบคุณครับ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงไร ขอเชิญครับ เชิญคุณถำวร ปรีชำรัตน์
ครับ

นำยถำวร ปรีชำรัตน์ สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน กระผม นำยถำวร ปรีชำรัตน์ สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
ขอสอบถำมคณะผู้บริหำรว่ำตำมโครงกำรศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ทำไมต้องนำงบประมำณของเทศบำล ส่ ว นหนึ่งไปเทพืนคอนกรีตไว้รองรับขยะ
ซึ่งในโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรไม่มีในส่วนของพืนที่
รองรับขยะหรือครับ ขอบคุณครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ขอบคุณคุณถำวร ปรีชำรัตน์ ครับ สมำชิกท่ำนอื่นมีอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญ
ผู้บริหำรชีแจงครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

-

เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน สำหรับข้อสงสัยและคำถำมเมื่อสั กครู่เป็นคำถำมที่ถูกต้องครับ ในเมื่อ
มีโรงคัดแยกใหญ่โต งบประมำณ 34 ล้ำนเศษแล้ว ทำไมจะต้องใช้งบประมำณของ
เทศบำลอีก ผมต้องขอกรำบเรียนเพื่อนสมำชิกสภำเทศบำลแห่งนีครับว่ำ ในอนำคต
/อันใกล้นี...
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อันใกล้นี จะต้องมีกำรต่อยอดแม้กระทั่งถนนทำงเข้ำ รถเข้ำไปต้องสะอำด ออกมำ
ต้องสะอำด ในอนำคตอันใกล้ต้องมีกำรเสริมเติมเต็มขึนไปเรื่อยๆ แต่สำหรับเรื่องนี
จะไปสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บวำระที่ 6 แต่ ว่ ำ กำรจั ด ล ำดั บ วำระไม่ ส ำมำรถที่ จ ะ
สอดคล้องกันได้กับวำระที่ 4 ต้องกรำบขออภัยครับ แต่ขออนุญำตนำเรียนเพื่อได้
เห็นภำพว่ำ เรื่องระเบียบวำระที่ 6 เป็นเรื่องบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือที่ต้องขอ
มติสภำ เนื่องจำกว่ำในจังหวัดนครศรีธรรมรำชกำรกำจัดของเสียอันตรำยเป็นหน้ำที่
ขององค์ กรบริ ห ำรส่ ว นจัง หวั ดนครศรี ธ รรมรำช ที่ ต้อ งรั บผิ ดชอบทังจัง หวั ด ซึ่ ง
จังหวัดแบ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ กลุ่มที่ 5 มีเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงเป็นผู้บริหำร
จัดกำร ในโซน 5 นีมีอำเภอพิปูน อำเภอช้ำงกลำง อำเภอฉวำง อำเภอทุ่งใหญ่ และ
อำเภอถำพรรณรำ ตำมโรดแมปตำมมติกรรมกำรของระดับจังหวัด 5 อำเภอนีต้อง
นำขยะมำจัดกำรที่เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง แต่ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหำรว่ำจะ
รับเพิ่มอะไร อย่ำงไร เพรำะต้องดูศักยภำพในกำรบริหำรด้วย มิใช่ว่ำ 5 อำเภอแล้ว
จะต้องมำทิงที่นี่ ทังหมด แต่เรำต้องทดสอบก่อนว่ำโรงคัดแยกขยะแยกได้วันละ
เท่ำไหร่ ถ้ำเรำเปิดรับทัง 5 อำเภอทีเดียวเรำทำไม่ได้ เกินศักยภำพ ต่อไปต้องมี
กำรระดมควำมคิด ระดมงบประมำณ หรือไปหำงบประมำณจำกส่วนกลำงในกำรที่
จะขยำยปริมำณ เพรำะฉะนันไม่ใช่ว่ ำโซน 5 เรำรั บผิ ดชอบ 5 อ ำเภอ แล้ ว เรำ
จะต้องรับขยะทังหมด ตรงนีไม่ได้ มันจะกลำยเป็นดินพอกหำงหมู อย่ำงไรก็ตำมใน
เบืองต้นในปีนี เรำก็รับได้แต่ของพันธมิตรที่เรำทิงอยู่ทุกวัน ของรำยอื่นเรำก็ต้อง
ดูก่อนว่ำมันจะมีปัญหำอะไรหรือไม่ อย่ำงไร ขอบคุณมำกครับ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ครับ ถ้ำหำกไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม
อนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 เพื่อโอน
ไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง ค่ำที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้ำง จำนวน 2 โครงกำร ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำงเสนอ
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 เพื่อโอน
ไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง ค่ ำ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้ำง จำนวน 2 โครงกำร ตำมเสนอ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง

-

/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ขอความเห็นชอบระเบียบเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ว่าด้วยการให้บริการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล และก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการก้าจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง พ.ศ. 2559

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องขอควำมเห็นชอบระเบียบเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
ว่ ำ ด้ ว ยกำรให้ บ ริ ก ำรก ำจั ด ขยะมู ล ฝอย และสิ่ ง ปฏิ กู ล และก ำหนดอั ต รำ
ค่ำธรรมเนียมในกำรกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง พ.ศ. 2559
ญัตตินีขอเชิญนำยกชีแจงครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

-

เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน ตำมที่เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้ออกประกำศ เรื่อง ห้ำมมิให้ผู้ใดทิง
สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยลงบนที่ ส ำธำรณะ เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ำยน 2557 และได้
ดำเนินกำรตำมขันตอนต่ำงๆ เพื่อแก้ไขปัญหำขยะให้ประสบผลสำเร็จ โดยประสำน
ควำมร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หำร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี
ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยร่วมงบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำขยะ
มูลฝอยร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2557 และทำบันทึกข้อตกลงต่อเนื่องใน
ปีงบประมำณ 2559 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2558
- จัดทำโครงกำรเสนอ เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 เพื่อขอสนับสนุน
งบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณดังกล่ำวและเพื่อ
รองรับขยะใหม่ที่เข้ำมำทุกวัน ซึ่งเกินศักยภำพของเทศบำลที่จะกระทำได้
- เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรกำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสม จำนวน 75,000 ตัน จำนวน
10,570,000 บำท เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2558 ซึง่ ดำเนินกำรใกล้จะแล้วเสร็จ
- เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงกำรก่อสร้ำง
ศูนย์จำกัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจำกขยะมูลฝอยชุมชน โซนพืนที่อำเภอฉวำง
งบประมำณ 34,405,000 บำท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2558 กำลังจะเริ่ม
ดำเนินกำร
เหตุผลที่ต้องดำเนินกำรร่ำงระเบียบเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ว่ำด้วย
กำรให้บริกำรกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
ในกำรกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559
สืบเนื่องจำก เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
กันจัดทำบริกำรสำธำรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงำนโครงกำร
บริหำรจัดกำรกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่
15 กันยำยน 2558 โดยทำควำมตกลงร่วมกัน จำนวน 7 แห่งดังนี
1) เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
2) เทศบำลตำบลจันดี
3) เทศบำลตำบลฉวำง
/4) เทศบำล....
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-

4) เทศบำลตำบลไม้เรียง
5) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำแว
6) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไสหร้ำ
7) โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชฉวำง
บันทึกข้อตกลงดังกล่ำวกำหนดระยะเวลำดำเนินกำร ตังแต่เดือนตุลำคม พ.ศ.
2558 ถึงเดือน กันยำยน พ.ศ. 2559 ซึ่งใกล้ถึงกำหนดระยะเวลำ และประกอบ
กับเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ต้องเตรียมดำเนินกำรเพื่อรองรับโครงกำรก่อสร้ำง
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมรองรับกำรท่องเที่ยวกิจกรรมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรจำกขยะมูลฝอยชุมชน โซนพืนที่อำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ซึ่งใน
รำยละเอียดโครงกำรมีกำรก่อสร้ำงอำคำรเครื่องชั่งพร้อมติดตังเครื่องชั่ง ขณะนีอยู่
ระหว่ำงดำเนินกำรเมื่อโครงกำรดังกล่ำวดำเนินกำรแล้วเสร็จ ขยะมูลฝอยที่นำมำทิง
ทีน่ ี่ต้องนำขึนตำชั่ง
ดังนัน เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง จึงต้องเตรียมควำมพร้อมรองรับโดยได้ขอ
ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลจำกหน่วยงำนพืนที่ใกล้เคียงที่มีกำรนำขยะมูลฝอยขึนตำชั่ง
จำนวน 3 หน่วยงำน ได้รำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำดังนี
- เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช บริหำรจัดกำรกำจัดขยะมูลฝอยเอง โดยนำ
ขยะขึนตำชั่ง กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรกำจัดขยะมูลฝอย กิโลกรัมละ
25 สตำงค์ (คิดเป็นตันละ 250 บำท)
เทศบำลเมืองปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช บริหำรจัดกำรกำจัดขยะ
มูลฝอยเอง โดยนำขยะขึนตำชั่ง กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรกำจัดขยะมูลฝอย
กิโลกรัมละ 50 สตำงค์ (คิดเป็นตันละ 500 บำท)
เทศบำลตำบลบ้ำนส้อง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี บริหำรจัดกำรโดยหน่วยงำนอื่น
เป็นผู้ดำเนินกำร นำขยะมูลฝอยขึนตำชั่ง คิดเป็นตันละ 450 บำท
ข้อมูลอื่นประกอบในกำรคิดอัตรำค่ำบริกำรกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีข้อมูล
พืนฐำนประกอบกำรคำนวณ ได้แก่ ค่ำจ้ำงบุคลำกร ค่ำเชือเพลิงและนำมันหล่อลื่น
ค่ำซ่อมบำรุง ค่ำสำรเคมี ค่ำดินกลมทับขยะมูลฝอย ค่ำนำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำใช้จ่ำยของเครื่องจักร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ประกอบ โดยมีตำรำงกำรคำนวณของ
กองช่ำง ตำมเอกสำรทีไ่ ด้แจกให้เพื่อนสมำชิกไปแล้วนัน
และมีระเบียบ พ.ร.บ. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ในกำรบริหำรจัดกำรกำจัดขยะมูลฝอย
1) พ.ร.บ.เทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มำตรำ 48 เตรส นำยกเทศมนตรีมีอำนำจหน้ำที่ (4) วำงระเบียบ
เพื่อให้งำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมำตรำ 50 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้องทำในเขต
เทศบำล (3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทัง
กำรกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 3 กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
หมวด ๓ กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
/มำตรำ 18....
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มำตรำ ๑๘ กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
อำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถิ่นนันในกรณีที่มีเหตุอันสมควร รำชกำรส่วนท้องถิ่น
อำจมอบให้บุคคลใดดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแทนภำยใต้กำรควบคุมดูแลของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นหรืออำจอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตำมมำตรำ ๑๙ ก็ได้
มำตรำ ๑๙ ห้ำมมิให้ผู้ใดดำเนินกิจกำรรับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ดังนัน ตำมข้อมูลที่ต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้นซึ่งเทศบำลได้สืบค้นเพื่อนำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรบริหำร
จัดกำรกำจัดขยะมูลฝอยและกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรกำจัดขยะมูลฝอย
พ.ศ. ............... ตำมคำสั่งที่ 241/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2559 ซึ่งได้มีมติ
เห็นชอบร่ำงระเบียบดังกล่ำว เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2559 และประกำศใช้เป็น
ระเบียบเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ว่ำด้วยกำรให้บริกำรกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกลู และกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 ตำมที่ได้แจกให้เพื่อน
สมำชิกสภำเทศบำลไปแล้วนัน
จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจำรณำเพื่อให้ควำมเห็นชอบในกำรออกระเบียบเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง ว่ำด้วยกำรให้บริกำรกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล และกำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
พ.ศ. 2559 ขอบคุณครับ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงไร
ขอเชิญครับ ถ้ำหำกไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบระเบียบเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง ว่ำด้วยกำรให้บริกำรกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล และกำหนด
อั ต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรก ำจั ด ขยะมู ล ฝอยของเทศบำลต ำบลปำกน ำฉวำง
พ.ศ. 2559 ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำงเสนอ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบระเบียบเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ว่ำด้วยกำรให้บริกำรกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล และกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง พ.ศ. 2559 ตำมเสนอ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง

-

/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดท้าบริการสาธารณะ
เรื่องการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องขอควำมเห็นชอบร่ำงบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกัน
จัดทำบริกำรสำธำรณะเรื่องกำรบริหำรจัดกำรของเสียอันตรำยจำกชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ญัตตินีขอเชิญนำยกชีแจงครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

-

เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน ในระเบียบวำระที่ 6 นี ด้ว ยจังหวัดได้มอบหมำยให้ องค์กำรบริห ำร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำชเป็นเจ้ำภำพรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรของเสีย
อันตรำยจำกชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครศรี ธ รรมรำช ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง นำยกเทศมนตรี ต ำบลปำกน ำฉวำง ลงวั น ที่
29 เมษำยน 2559 ลงนำมโดยนำยสนั่น ศิลำรัตน์ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปฏิบั ติห น้ำที่นำยกองค์กำรบริห ำรส่ วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช และได้แนบร่ำง
บั น ทึ กข้ อ ตกลงร่ ว มกั น จัด ท ำบริ ก ำรสำธำรณะ เรื่ องกำรบริ ห ำรจั ด กำรของเสี ย
อั น ตรำยจำกชุ ม ชนจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช ซึ่ ง เพื่ อ นสมำชิ ก ได้ รั บ เอกสำรไป
เรียบร้อยแล้วนัน ถำมว่ำทำไมหนังสือมำตังแต่เดือนเมษำยนแล้วทำไมเพิ่งเข้ำสภำ
เพรำะก่อนหน้ำนีก็มีกำรประชุมสภำกันหลำยครังแล้ว เนื่องจำกต้องดูทิศทำงเรื่อง
ขยะมูลฝอยว่ำจะไปในทิศทำงไหน มีกำรประชุมในระดับจังหวัดขึนหลำยครัง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็เช่นกันก็ยังไม่ได้เข้ำสภำ เพิ่งมีมติเป็นทำงกำร เมื่อวันที่
26 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งผมได้ไปประชุมที่ศำลำกลำง ก็ได้มีมติเป็นที่ตกผลึกแล้วว่ำ องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรของเสีย
อันตรำยจำกชุมชน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในกลุ่มนันๆ จะต้อง
เก็บรวบรวมของเสียอันตรำยเหล่ำนีกองไว้ เพรำะฉะนันในโซน 5 ที่เทศบำลตำบล
ปำกน ำฉวำงรั บ ผิ ด ชอบต้ อ งมี ส ถำนที่ ร องรั บ รวบรวมของเสี ย เหล่ ำ นี แล้ ว
ประชำสัมพันธ์ให้พี่น้องประชำชนในพืนที่รับทรำบว่ำต่อไปให้แยกขยะ เช่น โทรทัศน์
วิทยุ หลอดนีออนไว้ แล้วพอถึงเวลำเอำมำทิงที่บ่อ ขยะของเทศบำลตำบลปำกนำ
ฉวำง มี ที่ ร องรั บ ให้ แ ล้ ว ไม่ ต้ อ งขึ นตำชั่ ง แล้ ว พอได้ ร ะยะหนึ่ ง องค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำชต้องมำเก็บขนไป เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกสุขลักษณะวิธี
เพรำะถ้ ำ ต่ ำ งท้ อ งถิ่ น ต่ ำ งองค์ ก ร ต่ ำ งคนต่ ำ งท ำแล้ ว เขำไปทิ งที่ ส ระบุ รี ห รื อ ที่
ฉะเชิง เทรำ ก็เ ป็น ไปไม่ ได้เ พรำะต้น ทุนมั นมี นี่ คือ ที่มำที่ไ ป เพรำะฉะนันเรื่ องนี
ผมเห็นว่ำเหมำะสมที่จะให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นเจ้ำภำพ
ในกำรรั บ ก ำจั ด ของเสี ย อั น ตรำย และที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด เทศบำลต ำบลปำกน ำฉวำง
ต้อ งเป็ น ผู้ เตรี ย มสถำนที่ แ ละประชำสั ม พั น ธ์ ให้ พี่ น้ อ งประชำชนได้ รวบรวมไว้ ที่
ครั วเรือนก่อนนำส่ง แล้ วต่อไปอำจจะเป็นว่ำ 10 วัน เรำให้ รถเทศบำลไปเก็บที่
พี่น้ องครั งหนึ่งตำมจุดต่ำงๆ ที่กำหนดในอนำคตอันใกล้ เพรำะฉะนัน ในวำระนี
กระผมก็ขอให้เพื่อนสมำชิกทังหลำยได้โปรดให้ควำมเห็นชอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
/นำยวิวัฒน์...
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงไร
ขอเชิญครับ ถ้ำหำกไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่ำงบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกัน
จัดทำบริกำรสำธำรณะเรื่องกำรบริหำรจัดกำรของเสียอันตรำยจำกชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำงเสนอ โปรดยกมือ
ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่ำงบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกันจัดทำบริกำรสำธำรณะเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรของเสียอันตรำยจำกชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช ตำมเสนอ
เห็นชอบ
10 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเสนอปัญหำของพี่น้องประชำชน หรือข้อเสนอแนะต่ำงๆ
ได้ครับ ส่วนของผม ขอฝำกท่ำนปลัด ครำวต่อไปให้จัดโต๊ะอีก 1 โต๊ะและขอให้เอำ
ผ้ำคลุมโต๊ะให้ท่ำนปลัดด้วยครับ ต่อไปขอเชิญ คุณธีรยุทธ น้อย ครับ

นำยธีรยุทธ น้อย สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน กระผม นำยธีรยุทธ น้อย สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง มีเรื่อง
ชำวบ้ำนฝำกมำ เรื่องนำประปำครับ เดือนนีนำแดงทังเดือนเลย ซักผ้ำขำวไม่ได้เลย
ครับ อยำกให้ฝ่ำยบริหำรช่วยจัดกำรให้หน่อยครับ เรื่องที่ 2 คือ เรื่องติดกล้องวงจร
ปิดที่สี่แยกวัดปำกนำ ไม่ทรำบว่ำฝ่ำยบริหำรได้ดำเนินกำรแล้วหรือยังครับ ขอฝำก
แค่นีครับ ขอบคุณครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ขอบคุณคุณธีรยุทธ น้อย ครับ ต่อไปขอเชิญคุณถำวร ปรีชำรัตน์ ครับ

นำยถำวร ปรีชำรัตน์ สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน กระผมนำยถำวร ปรีชำรัตน์ สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
มีควำมเดือดร้อนของชำวบ้ำน ช่วงนีเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เส้นทำงเกิดกำรชำรุด
มำกมำย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ชำวบ้ำนมีควำมเดือดร้อนมำก อยำกเรียนถำม
คณะผู้บริหำรว่ำมีแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงไรบ้ำงครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ขอบคุณคุณถำวร ปรีชำรัตน์ ครับ ต่อไปขอเชิญคุณสุนันท์ บุญมำก ครับ

นำยสุนันท์ บุญมำก สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์ บุญมำก สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง กระผม
ได้เห็นควำมเดือดร้อนของชำวบ้ำน คืออยำกให้คณะผู้บริหำรซ่อมแซมถนนสำย
/วัดปำกนำ....
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วัดปำกนำถึงป้ำยวอ ถนนคอนกรีตเป็นหลุมเป็นบ่อบำงช่วง โดยเฉพำะบริเวณ
หน้ำบ้ำนนำยนิรัตน์ ไพรสนธิ์ ถึงศำลำประชำคม หมู่ที่ 6 และถนนลูกรังหมู่ที่ 8
จำกสำมแยกรอยต่อวัดควนสูง จนถึงเขตหมู่ที่ 7 แล้วก็ไปทำงสำยไสเทียมจนถึง
ถนนดำและจำกถนนคอนกรีตเพิ่งทำเสร็จบ้ำนคุณยุทธนำ ศรีอักษร หมู่ที่ 6 ไปถึง
เขตเทศบำลตำบลจันดี ซึ่งฝนตกเยอะช่วงนีนำท่วมขังทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ
ส่วนที่หมู่ที่ 8 เป็นเนินควนสันเนินสูง พอฝนตกทีไรนำก็ชะล้ำงเอำหินและลูกรังที่
เคยถมไว้ลงข้ำงทำงจนหมดแล้ว ซึ่งกว่ำจะได้สร้ำงถนน คศล. กระผมฝำกให้
คณะผู้บริหำรช่วยซ่อมแซมให้จนตลอดสำย เพื่อให้พี่น้องประชำชนใช้สัญจรได้
อย่ำงปลอดภัยและขอเพิ่มเติมจำกที่ประชุมครังก่อนสักนิดครับ ที่ว่ำจะซือ
เรือท้องแบน กระผมอยำกให้ผู้บริหำรรับดำเนินกำร เพรำะว่ำช่วงนีเป็นช่วงฤดูฝน
อำจเกิดนำท่วมนำป่ำไหลหลำก ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนครับ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ขอบคุณคุณสุนันท์ บุญมำก ครับ ต่อไปขอเชิญผู้บริหำรชีแจงครับ เชิญท่ำน
รองธรำพงษ์ โสมล ครับ

นำยธรำพงษ์ โสมล
รองนำยกเทศมนตรีฯ

เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน ตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำได้หำรือมำในวำระอื่นๆ เป็นเรื่องธรรมชำติครับ
ตอนหน้ำแล้งเรำก็ขำดนำ ไฟไหม้ พอฝนตกก็ทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พวกเรำก็
เตรียมตังรับแล้วนะครับ ทังนีก็ขอให้ท่ำนได้ทำหนังสือมำบ้ำง เพื่อจะได้ดำเนินกำร
ให้ถูกต้องตำมวิธีกำรงบประมำณ แล้วจะได้ดำเนินกำรไปตำมขันตอน ซึ่งตอนนีก็อยู่
ช่วงท้ำยของเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 แล้วนะครับ สำหรับ
เรื่องนำแดงที่ท่ำน สท.ธีรยุทธ น้อย แจ้งมำเนื่องจำกปัญหำประปำของเรำ กว่ำจะ
เข้ำกระบวนกำรได้ชัดเจนต้องรอกำรอุทิศที่ดินก่อน แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
เรื่องเรือท้องแบนตอนนีอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแล้วครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ขอบคุณท่ำนรองธรำพงษ์ โสมล ครับ ต่อไปขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

-

เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน กระผมมีเรื่องประชำสัมพันธ์ ตำมที่ได้ให้เอกสำรเพื่อนสมำชิกไปแล้ว
เรื่องเอกสำรกำรประชุมประจำเดือนของจังหวัด ผมก็เลยได้มำประชำสัมพันธ์ให้
เพื่อนสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบว่ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีนโยบำยอย่ำงไรบ้ำง
เช่น ท่ำนท้องถิ่นจังหวัดคนใหม่ได้ย้ำยมำแล้ว คือ นำย ช โชคชัย คำแหง และ
เป็นสำระสำคัญที่อยำกขอควำมร่วมมือจำกท่ำน นั่นคือใกล้จะถึงวันแม่ โครงกำร
ขยำยผลโครงกำรรักนำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน ถือว่ำเป็นหัวใจหลักของประเทศ
โครงกำรนีพวกเรำต้องทำต่อเนื่อง เพรำะฉะนันเมื่อจับไมค์ทุกครัง หรือมีโอกำส
ได้ประชำสัมพันธ์ตำมกลุ่มพี่น้องทุกเครือข่ำย ช่วยกันพูด ช่วยกันเป็นปำกเป็นเสียง
ว่ำให้รักนำ รักป่ำ รักผืนแผ่นดิน ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน และขอแจ้ง
/ประชำสัมพันธ์...
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ประชำสัมพันธ์เลยครับว่ำในวันที่ 11 สิงหำคมนี ช่วงบ่ำยทำงสำนักปลัดเทศบำล
ได้ประสำนไปยังสำนักงำนทรัพยำกรป่ำไม้ เพื่อขอพันธุ์ไม้ไปปลูกบริเวณบ่อขยะ
ก็ขอประชำสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่ำน และอีกเรื่องหนึ่งคือ กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำขยะในควำมรับผิดชอบของท้องถิ่นตำมนโยบำยของรัฐบำล เรื่องขยะถือว่ำ
ทุกคนทุกท่ำนทุกครัวเรือนต้องก่อให้เกิดขยะ เพรำะฉะนันถ้ำพูดเรื่องขยะทุกท่ำน
จะไม่ปฏิเสธจะต้องคิด ต้องตระหนัก ดังนันเรำเดินมำถูกทำงแล้ว เรำต้องเป็น
ท้องถิ่นต้นแบบให้ได้ไม่ใช่ว่ำเรำทำเพื่อให้คนอื่นเขำสรรเสริญ แต่ต้องเป็นท้องถิ่นที่
นำร่องให้ได้ เพรำะเรำเป็นท้องถิ่นเล็กๆ มันจัดกำรง่ำย เพรำะฉะนันหลังจำกนีไป
ผมอยำกให้ทุกภำคส่วนที่มีโอกำสทุกกลุ่มก้อนโดยเฉพำะท่ำน สท.ถำวร ปรีชำรัตน์
อยู่กับน้องๆ เยำวชน พูดใส่เข้ำไปด้วยเรื่องขยะ หรือถ้ำมีโอกำสพูดทุกครัง ขอให้พูด
เรื่องขยะด้วยครับในกำรคัดแยกหรือลดขยะ เพื่อให้ขยะไปสู่บ่อขยะให้น้อยที่สุด
และอีกอย่ำงหนึ่งคือเรื่องประกำศนโยบำยนครศรีธรรมรำช บ้ำนเมืองสะอำดสวยใส
ไร้มลพิษ ท่ำนผู้ว่ำยังไม่ได้ลงนำม ซึ่งถ้ำท่ำนใดมีอะไรจะเสริมเติมเต็มก็สำมำรถเข้ำ
ไปที่เว็บไซต์ของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้นะครับ เนื่องจำก
เขำเป็นฝ่ำยเลขำ จึงเรียนมำเพื่อนสมำชิกได้ช่วยรณรงค์ ช่วยกันทำควำมเข้ำใจกับ
พี่น้องประชำชน และเรื่องหนึ่งคือต้องขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้ร่วมกิจกรรม
หลอมเทียนพรรษำและแห่เทียนพรรษำ ถึงแม้ว่ำปีนีจะขลุกขลักไปบ้ำง แต่ก็นำ
ควำมภำคภูมิใจให้กับผู้สูงอำยุหลำยๆ ท่ำน ที่ปีที่แล้วเขำบอกว่ำให้มีกำรหลอมเทียน
ปีหน้ำก็คงจะดีกว่ำนี และอีกเรื่องหนึ่งวันที่ 17 ตุลำคม ที่จะถึงนีงำนแข่งเรือวัน
ออกพรรษำ ใกล้ถึงแล้วนะครับ สำนักปลัดเทศบำลโดยคุณชุลีภรณ์ บุญมำ กำลัง
ดำเนินกำรขับเคลื่อนอยู่นะครับก็ขอควำมร่วมมือ เพื่อนสมำชิกได้เสริมเติมเต็มหรือ
ได้เตรียมควำมพร้อมและเรื่องสุดท้ำย หนังสือมำเมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2559
ที่ผ่ำนมำ เรื่องผลประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
2559 เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้คะแนนกำรบริหำรจัดกำร คะแนนเต็ม 170
คะแนน ได้ 139 คะแนน คิดเป็น 81.76% ด้ำนกิจกำรสภำ คะแนนเต็ม 180
คะแนน ได้ 144 คะแนน คิดเป็น 80% ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง
คะแนนเต็ม 165 ได้ 106 คะแนน คิดเป็น 64.24% และด้ำนบริกำรสำธำรณะ
คะแนนเต็ม 290 คะแนน ได้ 244 คะแนน คิดเป็น 84.14% คะแนนรวมทัง
4 ด้ำน คะแนนเต็ม 805 คะแนน เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้ 633 คะแนน
คิดเป็น 78.63% ถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจขอบคุณมำกครับ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ต่อไปขอเชิญคุณธีรยุทธ น้อย ครับ

นำยธีรยุทธ น้อย สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน กระผม นำยธีรยุทธ น้อย สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ผมขอให้
ฝ่ำยบริหำรตอบเป็นเรื่องๆ ครับ เรื่องกล้องวงจรปิดท่ำนยังไม่ได้ตอบเลยครับ
ขอบคุณครับ

/นำยวิวัฒน์...
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- ขอบคุณคุณธีรยุทธ น้อย ครับ ต่อไปขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีชีแจงครับ
-

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน สำหรับคำถำมที่ไม่ได้ตอบต้องกรำบขออภัยครับ เรื่องนำประปำที่สีแดง
ต้องขอโทษจริงๆ นะครับ เพรำะเรำไม่ได้รือ ไม่ได้ล้ำงมำหลำยปี ต้องขอน้อมรับ
ในควำมผิดพลำด ในอนำคตอันใกล้นีต้องได้รับกำรซ่อมแซม และดำเนินกำรให้
ถูกสุขลักษณะ ส่วนของ สท.สุนันท์ บุญมำก เรื่องซ่อมถนนคอนกรีตหมู่ที่ 6
ตังแต่วัดปำกนำไปถึงป้ำยวอ จะเร่งดำเนินกำรครับ เรื่องสุดท้ำยเรื่องกล้องวงจรปิด
จำเป็นครับ แต่ว่ำภำพรวมคดีอำชญำกรรม ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ยักยอก ฉ้อโกง
ของตำบลฉวำงภำพรวม 8 หมู่บ้ำน สถิติถือว่ำน้อยครับ แต่อย่ำงไรก็ต้องติดครับ
ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ แต่ต้องคำนึงถึงควำมจำเป็นก่อนหลังครับ ขอบคุณครับ
- ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ก็ได้ทรำบข้อมูลที่ถำมมำ รวมทังควำมคืบหน้ำ
กำรพัฒนำตำบลของเรำ สำหรับกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันนี ทังหมด 7 ระเบียบ
วำระ ก็ได้เสร็จสินไปด้วยดี ขอขอบคุณเพื่อนสมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร และ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอเลิกประชุมครับ

เลิกประชุมเวลำ 15.50 น.
ลงชื่อ

สุขทวี จินดารักษ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายสุขทวี จินดารักษ์ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลปากนาฉวาง
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
ลงชื่อ

สุนันท์ บุญมำก
( นำยสุนันท์ บุญมำก )

ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สุขทวี จินดำรักษ์
( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ )

กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สมศักดิ์ โสมล
( นำยสมศักดิ์ โสมล )

กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ
สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม .พ.ศ. 2559 .เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากนา้ ฉวาง
(ลงชื่อ)

วิวัฒน์ สุคนธจร
( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร )
ประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

.

