๑
รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลอาวขนอม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/255๕ ครั้งที่ 1
วันที่ 2๗ เมษายน 255๕ เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลอาวขนอม
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ - สกุล
นายราเชนทร ขนอม
นายพะเยาว รอดทัพ
นายธวัชชัย ไชยเทพ
นายพิพัฒน มีเมือง
นายมนัส ใจเหมาะ
นายธีระพล อังคณานนท
นางสุจินดา จริยะวัฒนา
นายอภิชาติ ทองสม
นายวัชระ วิชัย
นางสุภี สมทรง
นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ
นายณัฐวุฒิ ทองใหญ
นางอุทัยวัลย ใจสบาย

ตําแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สท.เขต ๒
สท.เขต ๒
สท.เขต 1
สท.เขต 1
สท.เขต ๒
สท.เขต ๑
สท.เขต ๑
สท.เขต 2
สท.เขต ๑
สท.เขต 2

ลายมือชื่อ
ราเชนทร ขนอม
พะเยาว รอดทัพ
ธวัชชัย ไชยเทพ
พิพัฒน มีเมือง
มนัส ใจเหมาะ
ธีระพล อังคณานนท
สุจินดา จริยะวัฒนา
อภิชาติ ทองสม
วัชระ วิชัย
สุภี สมทรง
ภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ
ณัฐวุฒิ ทองใหญ
อุทัยวัลย ใจสบาย

หมายเหตุ

๒

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - สกุล
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกัมพล มีชัย
นายอภิชาติ ใจสบาย
นายรักเกียรติ ทองจันทร
นายวิจิตร ชัยหาญ
นายทนงศักดิ์ ซับมัน
นางเสาวลักษณ ผิวสุข
นางจันทิรา พูนนวล

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายก
นายชางไฟฟา
หัวหนากองชาง
นักวิชาการศึกษา
หัวหนากองคลัง

ลายมือชื่อ
ไมตรี พรหมพิชิต
กัมพล มีชัย
อภิชาติ ใจสบาย
รักเกียรติ ทองจันทร
วิจิตร ชัยหาญ
ทนงศักดิ์ ซับมัน
เสาวลักษณ ผิวสุข
จันทิรา พูนนวล

หมายเหตุ

๓
นายธวัชชัย ไชยเทพ
เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศอําเภอ
ขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําป ๒๕๕๕ ดวยอําเภอขนอมพิจารณาแลวเห็นวา สภาเทศบาลตําบล
อาวขนอม มีความจําเปนตองเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม
เพื่อ พิจารณาจายขาดเงินสะสม และเรื่องอื่น ๆ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับปจจุบัน ประกอบกับขอ ๓๖(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ และคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๗๐/๒๕๕๑
เรื่องมอบอํานาจใหนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๕๑ นายอําเภอขนอมจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๕ มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ นายนิยม ดวงสม นายอําเภอขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องทีป่ ระธานแจงตอประชุมทราบ
๑.๑ ขอเชิญเขารวมการอบรมและสัมมนา
เนื่องจากมีหนังสือเขามาจากสถาบันสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ เมื่อ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เชิญผูสนใจผูบริหาร สมาชิก และขาราชการที่
ผูบริหารเห็นสมควรเกี่ยวกับเทคนิคการประชุมสภาทองถิ่น มี ๓ รุน แตละรุน
ระยะเวลา ๓ วัน ที่นครราชสีมา ระยอง และสงขลา ซึ่งรุนที่ ๖ วันที่ ๘-๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมไดมอนพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา ซึ่งอยูใกล
ที่สุด ผูสนใจแจงรายชื่อและดูรายละเอียดไดที่ฝายธุรการ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอมครั้งแรก เมื่อ
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๕
ฉะนั้น จึงขอใหสมาชิกไดดูเอกสารการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙
มีนาคม กอนสมาชิกทานใดจะแกไขสวนใดบาง ถาไมมีจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา ๑๒ คน

ประธานสภาฯ

ตอไปขอใหสมาชิกไดดูเอกสารการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม สมาชิกทานใดจะแกไขสวนใดบาง ถาไมมีจะขอมติที่
ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา ๑๒ คน

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถาม
- ไมมี

๔
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม
๕.๑ พิจารณาจายขาดเงินสะสม
๕.๑.๑ ปรับปรุงซอมแซมถนน เนื่องจากเกิดอุทกภัยในรอบที่ผานมา ซึ่ง
ถนนไดเสียหายจากการเกิดอุทกภัยที่ผานมาแตตอนนี้ อบต.ขนอม ก็หมด
วาระและวางเวน ระยะเวลามานานกวาเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาฯ ไดเสร็จสิ้น ผูบริหารจึงตองแกไขปญหาใหกับประชาชน ฉะนั้น ขอเชิญ
นายกหรือผูที่ไดรับมอบหมายไดชี้แจง

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรีฯ

เนื่องจากเปนความเดือดรอนของประชาชนในการใชถนนนําสินคาผลผลิต
จากการเกษตรออกสูตลาด เมื่อเขามารับตําแหนงจึงตองรีบแกไข ฉะนั้น จึง
ตองขอจายขาดเงินสะสมในการซอมแซมถนนทั้งหมด ๙๙๘,๔๐๐ บาท ซึ่ง
แยกเปนถนนที่ชํารุดเปนหลุมเปนบอทุกหมูบานเปนเงิน ๙๐๐,๓๐๐ บาท
และซอมแซมถนน คสล. ๒ จุด คือ ถนน คสล.สายทองหยี งบประมาณ
๒๕,๘๐๐ บาท และถนน คสล.สายทองหยี ราชาคีรี งบประมาณ ๗๒,๓๐๐
บาท ซึ่งเกิดจากน้ํากัดเซาะที่ไหลลงมาจากภูเขา ดังนั้น เพื่อใหการทํางาน
ประสบผลสําเร็จ โดยประชาชนจะไดรับประโยชน จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณา
จายขาดเงินสะสม เพื่อซอมแซมถนนทั้งหมด ๙๙๘,๔๐๐ บาท ซึ่งเอกสาร
รายละเอียดไดแจกใหสมาชิกแลว

นางจันทิรา พูนนวล
หัวหนากองคลัง

ขอชี้แจงถึงระเบียบการจายขาดเงินสะสม ซึ่งการจายขาดเงินสะสม
เปรียบเสมือนกับเทศบัญญัติตัวหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ และตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
๑. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการทีเ่ ปน
การเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทํา
เพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
๒. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว
๓. เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมเปนอันพับ
ไป

๕
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจาย คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการ
ใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่ง
ตอนนี้มีเงินสะสมคงเหลือ ๘,๗๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท กันไวสําหรับเงินเดือน
คาจางและรายจายประจํา ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท กันไวสําหรับกรณีฉุกเฉิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงินที่กันไว ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงสามารถจายขาด
เงินสะสมได ๓,๕๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท
ฉะนั้น จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณาการปรับแผนพัฒนาสามปกอน เพื่อให
สอดคลองกับการจายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ

ก็ตองขอขอบคุณนายกและเจาหนาที่ซึ่งไดชี้แจงเพิ่มเติม ไมทราบวาที่ประชุม
เขาใจหรือไม ถาไมเขาใจก็สอบถามไดหรือที่ประชุมทานใดจะสอบถามหรือ
ผูเกี่ยวของจะชี้แจงเพิ่มเติมบาง

นายกัมพล มีชัย
รองนายกฯ

ขอชี้แจงเพิ่มเติม ถึงขั้นตอนและระเบียบที่จะดําเนินการเพื่อใหถูกตอง คือ
ขัน้ ตอนแรก จะตองปรับแผนพัฒนาตําบลสามปกอน เพื่อใหสอดคลองกับ
วาระการประชุมวันนี้ ซึ่งถาไมอยูในแผนสามป ที่กําลังประกาศใชอยู คือ
พ.ศ. ๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๗ ก็ไมสามารถจะดําเนินการไดในการจายขาดเงิน
สะสมในวันนี้ ซึ่งสภาฯ จะตองพิจารณาวาจะเพิ่มแผนพัฒนาสามปหรือไม
ถาสภาฯ อนุมัติใหปรับแผนหรือเพิ่มเติมแผนในการจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะ
ขั้นตอนก็จะเปนไปตามระเบียบวาระที่กําหนดไว แตขอใหปลัดเทศบาลได
ชี้แจงเพิ่มเติมถึงระเบียบอีกครั้งหนึ่งนาจะเปนสิ่งที่ดี

นายธวัชชัย ไชยเทพ
เลขานุการสภาฯ

จากที่เทศบาลตําบลอาวขนอม จะตองจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขความ
เดือดรอนใหกับประชาชน ทั้งเรื่องซอมแซมถนน และซื้อรถยนตบรรทุกขยะ
นั้น จะเปนการบริการประชาชนทั้งนั้น และที่สําคัญในการจายขาดเงินสะสม
จะตองใหอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น แตถาเกิดเหตุที่ไมอาจคาดการณลวงหนา
ไวได เชน อุทกภัยวาตภัย ก็อาจตองขอพิจารณาเพื่อลงมติในคราวเดียวกันก็
ได ขอพิจารณาบรรจุโครงการโดยปรับปรุงใหอยูในแผนพัฒนาสามป คือ ป
๒๕๕๕ ทีเดียวก็ไดเพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากไมไดคาดการณไวลวงหนา
ฉะนั้น จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามป เพื่อ
เพิ่มเติมโครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะไวในแผนพัฒนาดวย ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ

ก็ตองขอขอบคุณทั้งผูบริหารและปลัดเทศบาล ที่ไดชี้แจงถึงระเบียบกฎหมาย
ในการดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชน จึงคิดวาที่
ประชุมคงจะพิจารณากันไดแลว เมื่อถึงตอนนี้ แตถาสมาชิกทานใดจะถาม
เพิม่ เติมก็ขอใหถามได มีหรือไม ถาไมมีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็น
ควรใหปรับแผนโดยเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะ ไวใน
แผนพัฒนาสามป ที่ใชอยูคือป พ.ศ. ๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๗

มติที่ประชุม

เห็นดวยเต็มสภาฯ ๑๒ คน

๖
ประธานสภาฯ

ก็ตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกทาน เมื่อสภาฯ มีมติใหปรับแผนพัฒนา
สามปเรียบรอยแลวตอไปก็จะเขาสู
๕.๑ พิจารณาจายขาดเงินสะสม
๕.๑.๑ ปรับปรุงซอมแซมถนน เนื่องจากเกิดอุทกภัยในรอบที่ผานมา ก็
ดังที่ทานนายกไดชี้แจงใหสภาฯ ไดทราบในตอนแรกแลว เมื่อซอมแซมถนน
ทั้งหมดเปนเงิน ๙๙๘,๔๐๐ บาท จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณาดวย หรือ
ผูบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติม

นายกัมพล มีชัย
รองนายกฯ

จากที่นายกไดเสนอตอสภาฯ ใหพิจารณาจายขาดเงินสะสมเปนเงิน
๙๙๘,๔๐๐ บาท จากการซอมแซมถนน ๒๙ สาย เปนเงิน ๙๐๐,๓๐๐ บาท
ซอมแซมถนน คสล.สายทองหยี เปนเงิน ๗๒,๓๐๐ บาท ฉะนั้น จะเห็นวา
งบประมาณไดแยกไวตามเอกสารเพื่อใหสภาฯ ไดเขาใจงายขึ้น คือ ซอมแซม
ถนนที่ชํารุดเปนหลุมเปนบอ รวม ๒๙ สาย เปนเงิน ๙๐๐,๓๐๐ บาท กับ
ซอมแซมถนน คสล. ๒ สาย คือ สายทองหยี และสายทองหยี-ราชาคีรี เปน
เงิน ๙๘,๗๐๐ บาท ฉะนั้น เพื่อไมใหสมาชิกสับสน ขอใหสมาชิกไดพิจารณา
วงเงินที่ซอมแซมถนนที่ชํารุดและถนน คสล.เสียหาย เปนเงินทั้งหมด
๙๙๘,๔๐๐ บาท สภาฯ จะอนุมัติหรือไมอนุมัติ จึงขอเสนอใหสภาฯ ได
พิจารณา

ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติม โปรดยกมือถามได กอนที่จะได
พิจารณาขอมติที่ประชุม

นายมนัส ใจเหมาะ
สท.เขต ๒

วันนี้คิดวาเปนโอกาสดีของประชาชนที่มีปญหาความเดือดรอนมานาน จะ
ไดรับการ แกไขสักที โดยเฉพาะบานผม คือ หมูที่ ๑๑ ก็ถนนชํารุดหลายสาย
จึงขอใหเพื่อนสมาชิกชวยยกมือเพื่อสนับสนุนอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพื่อ
ซอมแซมถนน ขอบคุณมาก

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ
สท.เขต ๒

จากที่ไดดูรายละเอียดในเอกสาร ที่จะซอมแซมถนนในหมูบานตางๆ ซึ่งดูแลว
บางหมูบานก็ขาดบางเปนบางสาย จึงขอถามใหผูบริหารไดชี้แจงวาจะ
ซอมแซมที่ตกหลนในชวงไหนอีก หรือติดขัดอะไรบาง ขอบคุณมาก

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรีฯ

ขอชี้แจงที่สมาชิกสอบถาม ที่ไมไดซอมแซมทุกสายเพราะเกี่ยวของกับ
งบประมาณที่มี จํานวนจํากัด จึงพยายามซอมแซมสายที่เสียหายหนักๆ กอน
สวนที่ยังพอใหรถวิ่งไปมาไดก็จะไดเกลี่ยๆ ใหดีกวาเดิม

นายกัมพล มีชัย
รองนายกฯ

ขอชี้แจงเพิ่มเติม ถึงยอดเงินที่หัวหนากองคลัง ชี้แจงเมื่อสักครู ซึ่งมีเงินสะสม
คงเหลือ ๘,๗๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท โดยตองกันไวสําหรับเงินเดือน รายจาย
ประจํา หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น ที่จายขาดเงิน
สะสมไดเพียง ๓,๕๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท และวันนี้ที่นายกไดเสนอวงเงินให
สภาฯ ไดพิจารณาถึงความจําเปน ๒ โครงการหลัก คือ ซอมถนน ๙๙๘,๔๐๐
บาท และซื้อรถยนตบรรทุกขยะ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ๒ โครงการเมื่อ
รวมกันแลวเปนเงิน ๓,๔๙๘,๔๐๐ บาท จึงมีเงินเหลือแค ๒๔,๑๗๒ บาท
ฉะนั้น จะเห็นวาผูบริหารที่รับผิดชอบในการดําเนินการไดคํานึงถึงยอดเงิน

๗
อยางรอบคอบในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ประชาชน จึง
ขออธิบายเพิ่มเติมแคนี้
นายณัฐวุฒิ ทองใหญ
สท.เขต ๑

ขอถามเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสม เมื่อใชไปเกือบหมดแลวถาเกิดภัย
ธรรมชาติขึ้นอีก จะใชเงินตัวไหนไปดําเนินการ

นายพะเยาว รอดทัพ
สท.เขต ๑

ขอถามเรื่องถนนเสียหายในหมูที่ ๘ บานในเพลา สายนางเย็น เพราะมีทอ
ระบายน้ําอยู ๔ ทอน แตน้ําไดซัดหายไป ๑ ทอน แตทอระบายน้ําก็ใชการ
ไมได ถนนจุดนั้นก็เสียหาย มีประชาชนที่ตองใชถนนเสนทางนั้น คืออาจารย
ดํารง ขนอม ก็ไดไปซื้อทอระบายน้ํา หินผุ และจางรถแบคโฮมาดําเนินการ
ซอมแซมจนรถวิ่งไปมาไดโดยใชเงินสวนตัว ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงขอ
ถามผูเกี่ยวของวาจะชวยเหลือที่เขาจายเงินไปแลวไดบางหรือไม

นายธวัชชัย ไชยเทพ
เลขานุการสภาฯ

ขอตอบขอซักถามของสมาชิกที่ถามวาเมื่อเกิดปญหาอุทกภัยหรือภัย
ธรรมชาติตางๆ เมื่อใชจายเงินสะสมไปเกือบหมดแลวจะนําเงินที่ไหนไป
แกปญหา จึงขอแจงใหสภาฯ ไดทราบวาไดกันเงินไวแลว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินสะสมแตละปจะมีขึ้นเรื่อยๆ จากโครงการและการดําเนินงานจาก
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จึงไมตองกังวลในสวนนี้

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี

ขอตอบขอซักถามของสมาชิก เรื่องที่ประชาชนไดซอมแซมถนน ทอระบาย
น้ําดวยเงิน สวนตัว ทางเทศบาลจะนํางบประมาณสวนใดชวยเหลือไดบาง ขอ
ตอบวาตามระเบียบไมสามารถชวยเหลืออะไรไดเลย เพราะประชาชนได
ซอมแซมไปแลว ขอใหคิดวาไดชวยเหลือสวนรวม

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายสอบถามอีกบาง ถาไมมีจะไดขอมติที่ประชุม
ตามที่ทานนายกไดเสนอใหสภาฯ พิจารณาในการซอมแซมถนน ๒๙ สาย
และถนน คสล. ๒ สาย เปนเงินจํานวน ๙๙๘,๔๐๐ บาท สภาฯ จะอนุมัติให
จายขาดเงินสะสมหรือไม

มติที่ประชุม

อนุมัติเต็มสภา ๑๒ คน

ประธานสภาฯ

๕.๑.๒ จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะ
ซึ่งนายกจะตองขอจายขาดเงินสะสมเปนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพราะตอนนี้มีปญหาเรื่องขยะมีเยอะมาก

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี

เนื่องจากมีความจําเปนมาก ซึ่งมีรถบรรทุกขยะอยู ๑ คัน แตตอนนี้ขยะมีเพิ่ม
มากขึ้นบางครั้งรถก็เสียทําใหมีปญหาตลอด แตเมื่อมีรถบรรทุกขยะแลวที่ทิ้ง
ขยะก็ตองเตรียมใหพรอม ซึ่งตอนนี้ก็ไดใชงบประมาณปรับปรุงเรียบรอยแลว
จึงไมนาจะมีปญหา วันนี้ จึงเสนอใหสภาฯ ไดพิจารณาจายขาดเงินสะสม
เปนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร
พรอมภาชนะรองรับขยะ จํานวน ๒ ใบ ซึ่งเอกสารรายละเอียดไดแจกใหกับ
สมาชิกแลว และเมื่อสภาฯ อนุมัติ ตอไปจะไดแตงตั้ง คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะและสืบราคาตอไป จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณาดวย

๘
ประธานสภาฯ

ตอไปขอใหสมาชิกไดอภิปราบสอบถามขอสงสัยใหผูบริหารไดชี้แจงเพิ่มเติม
กอนที่จะไดขอมติที่ประชุม ฉะนั้น สมาชิกทานใดจะพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับ
การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เชิญได

นายพิพัฒน มีเมือง
สท.เขต ๒

วันนี้ดีใจที่ผูบริหารไดมาสนใจอยางจริงจัง ที่จะแกปญหาเรื่องขยะ ซึ่งอยูใน
หมูที่ ๑๔ และมีปญหามาตลอด เพราะแกไขไมจริงจัง และมีประชาชนให
คําแนะนํามา คือ อาจารภิไธย งามยิ่ง ซึ่งมีสวนปาลมอยูบริเวณนั้น จะให
คําแนะนําเพราะยังมีน้ําไหลออกมา จึงขอแจงไปยังนายกถามีโอกาสขอใหไป
พบดวย ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะพูดอีกบาง ถาไมมีจะขอมติที่ประชุมเพื่อจายขาดเงินสะสม
ซื้อรถยนตบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอรพรอมภาชนะรองรับขยะ
จํานวน ๒ ใบ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

อนุมัติเต็มสภา ๑๒ คน

ประธานสภาฯ

๕.๒ คัดเลือกตัวแทนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ป ๒๕๕๕ ซึ่งเอกสารก็ไดแจกใหกับสมาชิกแลว แต
กอนที่จะเสนอเพื่อนสมาชิกเปนกรรมการ ขอใหผูบริหารไดชี้แจงกอน

นายกัมพล มีชัย
รองนายกฯ

เนื่องจากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พืน้ ที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสรุปนายกเทศมนตรี เปนประธานอยูแลว และในขอ
๗(๓) สมาชิก อบต.หรือสภาเทศบาลที่สภามอบหมาย จํานวน ๒ คน เปน
กรรมการ ฉะนั้น สภาฯ จึงตองเสนอสมาชิกพรอมดวยผูรับรอง จํานวน ๒
คน สวนอํานาจหนาที่ในขอ ๑๐ ขอใหสมาชิกดูเอกสารกันเอาเอง จึงขอ
ชี้แจงเพิ่มเติมแคนี้

ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมบาง ถาไมมีจะไดใหสมาชิกเสนอบุคคลที่
จะมาเปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน ๒ คน พรอมดวยผู
รับรอง เชิญเสนอได

นายธีระพล อังคณานนท
สท.เขต ๑

ขอเสนอ คุณวัชระ วิชัย สท.เขต ๑
ผูรับรอง
๑. นางสุจินดา จริยะวัฒนา สท.เขต ๑
๒. นางสุภี สมทรง สท.เขต ๑

นายพิพัฒน มีเมือง
สท.เขต ๒

ขอเสนอ คุณพะเยาว รอดทัพ รองประธานสภาฯ
ผูรับรอง
๑. นางอุทัยวัลย ใจสบาย สท.เขต ๒
๒. นายมนัส ใจเหมาะ สท.เขต ๒

๙
ประธานสภาฯ

ตอนนี้สภาฯ ก็ไดเสนอชื่อสมาชิก ๒ คน คือ นายวัชระ วิชัย และ
นายพะเยาว รอดทัพ เปนกรรมการ จึงขอมติที่ประชุมรับรองดวย

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภาฯ

ประธานสภาฯ

๕.๓ คัดเลือกตัวแทนเพือ่ แตงตั้งเปนกรรมการสถานศึกษา รายละเอียดขอ
เชิญผูบริหารที่รับผิดชอบชี้แจง

นายกัมพล มีชัย
รองนายกฯ

ซึ่งกํากับดูแลกองการศึกษา ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียน
ไดหมดวาระลงเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยเทศบาลตําบลอาวขนอม
ไดรับหนังสือจาก ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) ผอ.อนันต
เผือกเนียม ใหสภาฯ ไดสรรหาคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภา เพราะตาม
กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการ
พนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
มี ๑-๑๒ ขอ โดยสรุปคือ ระเบียบกฎกระทรวงในขอ ๒(๕) กรรมการที่เปน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ คน จึงขอใหสมาชิกไดเสนอ
เพื่อนสมาชิกไปเปนคณะกรรมการสถานศึกษาในแตละโรงเรียน ที่สําคัญขอ
แนะนําทานประธานวา ควรดําเนินการทุกโรงเรียนในวันนี้นาจะดี เพราะจะ
หมดวาระพรอมกันทุกโรงเรียนและที่อยูในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม มี
โรงเรียนอยู ๖ โรงเรียน คือ
๑. โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)
๒. โรงเรียนวัดกระดังงา
๓. โรงเรียนบานเปร็ต
๔. โรงเรียนบานวัดใน
๕. โรงเรียนบานในเพลา
๖. โรงเรียนขนอมพิทยา
และขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ สมาชิกสภาฯ ทั้งเขต ๑ และเขต ๒ ที่
บานอยูในพื้นที่ที่ใกลเคียง หรือหมูบานเดียวกันสมาชิกทานนั้นนาจะเปน
กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนนั้น จะทําใหการทํางานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
จึงขอใหประธานสภาฯ ไดดําเนินการใหสมาชิกสภา ไดเสนอตัวแทนจาก
สมาชิกสภา เพื่อเปนคณะกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียนที่ไดเสนอไปแลว
ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมบางซึ่งถือวารองนายกที่รับผิดชอบกอง
การศึกษาคือคุณกัมพล มีชัย ไดอธิบายอยางละเอียดแลว ถาไมมีผูใด
สอบถามเพิ่มเติมขอใหสมาชิกไดเสนอเพื่อนสมาชิก มาเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดเลย โดยเริ่มจาก
โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)

นางสุภี สมทรง
สท.เขต ๑

ขอเสนอคุณธีระพล อังคณานนท สท.เขต ๑

๑๐
โรงเรียนวัดกระดังงา
นายมนัส ใจเหมาะ
สท.เขต ๒

ขอเสนอคุณอุทัยวัลย ใจสบาย สท.เขต ๒

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ
สท.เขต ๑

ขอเสนอคุณวัชระ วิชัย สท.เขต ๑

นายอภิชาติ ทองสม
สท.เขต ๒

ขอเสนอคุณพะเยาว รอดทัพ รองประธานสภาฯ

นายภัทรกิจ ลิลาสุวรรณสิริ
สท.เขต ๒

ขอเสนอ คุณมนัส ใจเหมาะ สท.เขต ๒

นายธีระพล อังคณานนท
สท.เขต ๑

ขอเสนอคุณราเชนทร ขนอม ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ตอนนี้สภาฯ ก็ไดเสนอสมาชิกสภา เพื่อไปเปนคณะกรรมการสถานศึกษาทุก
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอมครบทุกโรงเรียนแลว ตอไปขอให
สภาฯ ไดรับรอง คณะกรรมการแตละโรงเรียนดวย

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภาฯ

นายกัมพล มีชัย
รองนายกฯ

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอาวขนอมทุกทาน ที่ใหความรวมมือ
เปนอยางดี ยิ่งในการดําเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบไดกําหนดไวจนเสร็จ
สิ้น แตตอนนี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลอาวขนอม มีอยู ๔ ศูนย
จึงนาจะดําเนินการดวย เพื่อจะไดสะดวกรวดเร็ว และเปนที่ยอมรับของ
ผูปกครองในแตละศูนย จึงขอชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะตองมีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย แตไมได
กําหนดจํานวนไว ขอใหมีความเหมาะสม ฉะนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในเพลา นาจะเสนอ สท.เขต ๑ ทั้ง ๖ คน แตละ
ศูนยเชนเดียวกัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาดิน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กระดังงา นาจะเสนอ สท.เขต ๒ ทั้ง ๖ คน เปนกรรมการแตละศูนย จึงขอ
ชี้แจงแคนี้

ประธานสภาฯ

ก็เปนการเสนอที่ดีมาก แตถาสมาชิกจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ได ถาไม
มีจะใหสภาฯ เสนอสมาชิกไปเปนคณะกรรมการในแตละศูนย

โรงเรียนบานเปร็ต

โรงเรียนบานในเพลา

โรงเรียนบานวัดใน

โรงเรียนขนอมพิทยา

๑๑
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม
นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ
สท.เขต ๒

ขอเสนอ สท.เขต ๑ ทั้ง ๖ คน

นางอุทัยวัลย ใจสบาย
สท.เขต ๒

ขอเสนอ สท.เขต ๑ ทั้ง ๖ คน

นางสุภี สมทรง
สท.เขต ๑

ขอเสนอ สท.เขต ๒ ทั้ง ๖ คน

นางสุจินดา จริยะวัฒนา
สท.เขต ๑

ขอเสนอ สท.เขต ๒ ทั้ง ๖ คน

ประธานสภาฯ

ตอนนี้ก็ไดคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาฯ เพื่อไปเปนกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก แตละศูนยเรียบรอยแลวทั้ง ๔ ศูนย ตอไปขอใหสภาฯ รับรอง
ดวย

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา

ประธานสภาฯ

๕.๔ พิจารณาโอนทรัพยสินไฟฟาสาธารณะ ซึ่งผูใหญบาน หมูที่ ๒ ผูใหญ
องอาจ ผิวสําอางค ไดทําหนังสือมาถึงนายก ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ใน
การขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยตาลคู หมูที่ ๒ โดยไฟฟาภูมิภาคสิชล เปน
ผูดําเนินการติดตั้ง จํานวน ๑๐ โคม รายละเอียดขอเชิญผูบริหารไดชี้แจง

นายกัมพล มีชัย
รองนายกฯ

จากการที่หมูที่ ๒ ไดดําเนินการนํางบประมาณจากหนวยงานอื่นที่ไมใชขอ
เทศบาลมาดําเนินการติดตั้งโคมไฟ โดยใชหลอดโซเดียม ขนาด ๗๐วัตต
จํานวน ๑๐ โคม โดยไฟฟาภูมิภาคสิชล เปนผูดําเนินการติดตั้ง ซึ่งตอนนี้ก็ได
เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งคิดวามีประโยชนมากมายตอประชาชนเพื่อปองกันชีวิต
และทรัพยสินและสงเสริมการทองเที่ยวแตเมื่อใชไฟฟาก็ตองมีคา
กระแสไฟฟา และเมื่อไฟฟาดับก็เปนปญหา อีกในการแกไขซอมแซม
ผูใหญบาน หมูที่ ๒ จึงทําหนังสือใหเทศบาลตําบลอาวขนอมรับเปนทรัพยสิน
ของเทศบาล แตระเบียบตองใหสภาฯ พิจารณาวาจะรับหรือไม และเอกสาร
รายละเอียดก็ไดแจกใหสมาชิกเรียบรอยแลว จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
แคนี้

ประธานสภาฯ

ก็ตองขอขอบคุณรองนายกกัมพล มีชัย ที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม สมาชิก
ทานใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมบางถาไมมี จะขอมติที่ประชุมวาจะรับ
โอนไฟฟาสาธารณะซอยตาลคู หมูที่ ๒ เปนทรัพยสินของเทศบาลหรือไม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในเพลา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาดิน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกระดังงา

๑๒
มติที่ประชุม

เห็นดวยเต็มสภา ๑๒ คน

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

ขอแจงใหสมาชิกทราบวา เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ นายก อบต.ควน
ทอง นายไตรรงค ใจสบาย มาถึงประธานสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม เรื่อง
การจัดซื้อที่ดินสําหรับทิ้งขยะในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม หมูที่ ๑๔ ซึ่งติด
กับที่ทิ้งขยะของเทศบาลตําบลอาวขนอม ซึ่งในฐานะที่เปนประธานสภาฯ
เทศบาลตําบลอาวขนอม จึงนํามาหารือพูดคุยในสภาฯ จะไดแสดงความ
คิดเห็น จึงขอใหนายกไดแสดงความคิดเห็นกอนวาดีหรือไมอยางไร

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี

เรื่องที่ทิ้งขยะซึ่งมีความจําเปนมากทุกทองถิ่น และตอนนี้ อบต.ควนทอง ก็ได
นํามาทิ้งของเทศบาลตําบลอาวขนอมอยูแลว สวนที่ดินที่ อบต.ควนทอง จะ
ซื้อก็ตองอยูติดกับของเทศบาล โดยความคิดเห็นสวนตัวจึงเปนสิ่งที่ดีจะได
พึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยจายเงินใหเทศบาลปละ ๗๐,๐๐๐ กวาบาท ตอไป
เมื่อของเทศบาลเต็มหรือมีปญหาจะไดทิ้งในที่ทิ้งขยะของ อบต.ควนทอง ก็ได
อีก ฉะนั้น จึงขอใหสมาชิกไดพิจารณากันดวย โดยใหนึกถึงอนาคตวาจะ
อนุญาตใหซื้อหรือไม

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ
สท.เขต ๒

ถึงแมวาจะมีพื้นทีม่ ากพอแตที่สําคัญเกี่ยวกับการยอยสลายของขยะซึ่งตองใช
เวลามากพอสมควรและคิดวาในวาระ ๔ ปนี้นาจะยอยสลายไมหมด แตเมื่อ
อบต.ควนทอง จะจัดซื้อที่ดินเพื่อใหติดตอกับของเทศบาลตําบลอาวขนอม ก็
จะเปนสิ่งที่ดีเพื่อจะไดพึ่งพากันได

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ
สท.เขต ๑

จากที่หารือเรื่องการจัดซื้อที่ทิ้งขยะของ อบต.ควนทอง ในวันนี้ นาจะใหหมูที่
๑๔ ทําประชาคมกอนวาจะใหซื้อหรือไม แลวคอยมาพิจารณา

นายกัมพล มีชัย
รองนายกฯ

ขอชี้แจงใหสภาฯ ทราบวา วันนี้เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะของ
อบต.ควนทอง ที่มาถึงประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาก็นําเขาวาระใน
เรื่องอื่นๆ เพื่อใหสภาฯ หารือแสดงความคิดเห็นแคนั้น ไมใชจะขอมติที่
ประชุมในวันนี้ ขั้นตอนการดําเนินการยังมีอีกมากและตองใชระยะเวลาใน
การศึกษารายละเอียด ไมวาจะเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติวิธีการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และยังตองประสานกับผูใหญบาน
ประชาคม บานเรือนที่อยูใกลเคียง และอบต.ควนทอง เพื่อมาชี้แจง
รายละเอียดใหสภาเทศบาลตําบลอาวขนอมไดรับฟง สวนสภาฯ จะพิจารณา
ใหความเห็นชอบวาจะใหซื้อที่ดินหรือไม ก็ตองในชวงหลังจากที่ทุกฝายได
พิจารณากันเสร็จแลว ซึ่งตอนนี้ที่ทิ้งขยะของเทศบาลตําบลอาวขนอมก็
ปรับปรุงใหใชงานไดในระยะยาว โดยประชาชนใกลเคียง และผูใหญ
ประชาชนในหมูที่ ๑๔ ที่ไดเขาไปดูพื้นที่ก็ยอมรับวาแกไขปญหาดี ฉะนั้น
วันนี้ขอใหสภาฯ ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดแคนั้น

๑๓
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกหรือผูบริหารทานใดจะพูดในเรื่องที่ดินที่จะซื้อเปนที่ทิ้งขยะในหมูที่
๑๔ ของ อบต.ควนทองบาง ถาไมมีตอนนี้ก็อยูใ นวาระเรื่องอื่นๆ ที่ประชุม
ทานใดจะพูดบาง

นางสุภี สมทรง
สท.เขต ๑

ขอพูดถึงเรื่อง การซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ไมวาจะเปนหองน้ํา
หรืออาคารที่หลังคารั่ว ซึ่งตอนนี้ก็ใกลจะเปดเทอม ไมทราบวาจะไปซอมแซม
ไดเมื่อไหร อีกเรื่องคือกิง่ ไมขางถนนซึ่งรถบัสขนาดใหญวิ่งแลวจะโดนกิ่งไม จึง
ขอใหไดชวยสั่งลูกจางชวยตัดกิ่งไมขางถนนใหดวย

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี

ขอตอบที่สมาชิกถามมา เรื่องกิ่งไมริมถนน จะรีบดําเนินการทันที และเรื่อง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็ไดเขาไปดูตั้งแตเริ่มรับตําแหนงแลว ซึ่งใหฝายกองชาง
ดําเนินการใหเสร็จกอนศูนยฯ จะเปดเทอม และไดรับคํายืนยันมาวาจะ
ดําเนินการใหทัน จึงชี้แจงแคนี้

นายอภิชาติ ใจสบาย
รองนายกฯ

ขอสรุปงานที่ไดรับมอบหมาย เชน งานปองกันโรคพิษสุนัขบา ป ๒๕๕๕
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑๗ เมษายน ทั้งสุนัขและแมวไดรับ
การฉีดวัคซีน ๑,๓๐๐ ตัว ยาคุม ๒๔๐ ตัว ทําหมัน ๓๓ ตัว เรื่องไฟฟา
สาธารณะเกือบทุกหมูบาน ไดดําเนินการซอมแซมเรียบรอยแลว ที่มีไฟฟาดับ
สวนเรื่องซอมแซมถนน และที่ทิ้งขยะนายกก็ไดแจงไปแลว ขอบคุณมาก

นางสุภี สมทรง
สท.เขต ๑

ขอถามเรื่องไฟฟาสาธารณะซอยสิริสุข ตอนนี้ยังใชการไมได จึงขอให
ดําเนินการใหดวย อีกเรื่อง คือ เรื่องที่ดินสาธารณะ หนาคอนโด หมูที่ ๔ ซึ่ง
ตอนนี้เปนเทศบาลแลว จะดําเนินการมาเปนสาธารณะอยางจริงจังจะได
หรือไม อาจจะทําเปนศาลาก็ได ชาวประมงฝากมา

นายไมตรี พรหมพิชิต
นากเทศมนตรี

ที่ดินตรงนั้นมีปญหาตั้งแตเปน อบต.ขนอม ในสมัยแรก ซึ่งไดหารือกับผูรูวา
จะดําเนินการอยางไรใหมันถูกตองเสียที แตตองตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง
กอน ซึ่งไดรับโอนมาจาก รพช. โดยตองตรวจสอบเอกสาร หลายขั้นตอน จะ
เชิญเจาของพื้นที่ เจาของโรงแรม ที่ดิน และสวนราชการที่เกี่ยวของมารวม
หารือกัน ซึ่งตอนนี้ทางคอนโดก็ไดทําเปนอยางอื่นไปแลว ตอไปเมื่อ
ดําเนินการเรื่องที่สําคัญที่เรงดวนเสร็จแลว ก็จะไดดําเนินการในเรื่องนี้

นายวิจิตร ชัยหาญ
นายชางไฟฟา

ขอชี้แจงเรื่องไฟฟาซอยสิริสุข ซึ่งมีปญหาตอนนี้ก็ไดติดตอกับไฟฟาภูมิภาค
ขนอมเรียบรอยแลว ตามขั้นตอนเพราะระบบไฟฟามีปญหา จึงตองเพิ่ม
มิเตอรไฟฟาอีกหนึ่งลูก ตอนนี้ขั้นตอนจึงตองรอไฟฟามาติดตั้งมิเตอร ซึ่ง
ตอไปเมื่อไฟฟาดําเนินการเสร็จก็นาจะไมมีปญหา

นายกัมพล มีชัย
รองนายกฯ

ขอแจงใหสมาชิกไดทํารายชื่อถนน ซื่อซอย ชื่อสถานทองเที่ยว และสิ่งสําคัญ
ในแตละเขต ทั้งเขต ๑ และเขต ๒ แลวมาประสานกับกองชาง เพื่อนําไปทํา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ โดยมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ขอใหสมาชิกชวยกันสํารวจใหดวย เพราะบางหมูบานไมมี
ตัวแทนในสภาฯ จึงขอฝากให สท.เขต ดําเนินการดวย

๑๔
นายพะเยาว รอดทัพ
รองประธานสภาฯ

ขอฝากใหชางไฟฟาชวยซอมใหดวยเพราะตอนนี้ไฟดับอยูประมาณ ๑๐ ดวง
ตอนที่แจงใหเจาหนาที่ทราบนั้นดับ ๒-๓ ดวงโคม แตตอนนี้ดับเพิ่มมากขึ้น
จึงขอใหชางไฟฟาซอมแซมใหได

ประธานสภาฯ

ก็คิดวาชางไฟฟาคงจะรับทราบ และชวยดําเนินการใหดวย เมื่อจุดใดไฟดับก็
ขอใหสมาชิกไดมาแจงที่ชางไฟฟาไดเลย มีสมาชิกทาใดจะพูดอีกบาง ถาไมมี
ขอปดการประชุม
ปดการประชุมเวลา 1๒.๐0 น.
(ลงชื่อ)

ธวัชชัย ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ผูจดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

สุจินดา จริยะวัฒนา
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ)

สุภี สมทรง
(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ)

มนัส ใจเหมาะ
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

ณัฐวุฒิ ทองใหญ
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ)

(ลงชื่อ)

พิพัฒน มีเมือง
(นายพิพัฒน มีเมือง)

(ลงชื่อ)

ราเชนทร ขนอม
(นายราเชนทร ขนอม)
ผูลงนามรับรอง

ประธานสภาฯ

๑๕
(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ผูจดรายงานการประชุม

เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)
(นางสุภี สมทรง)
(นายมนัส ใจเหมาะ)
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ)
(นายพิพัฒน มีเมือง)

(ลงชื่อ)

(นายราเชนทร ขนอม)
ผูลงนามรับรอง

ประธานสภาฯ

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

(

) พิชิต ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

(

)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(

) ณรงค์ คงแก้ว
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(

) วีระพงศ์ เสนเรื อง
(นายวีระพงศ์ เสนเรื อง)

(

) มนัส ใจเหมาะ
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(

) ชุลีพร คงแก้ว
(นางสาวชุลีพร คงแก้ว)

(

) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)
กัมพล มีชยั ประธานสภาฯ
(นายกัมพล มีชยั )
ผูล้ งนามรับรอง

๒๒

๒๓

๒๔

(

)

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(

)
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(

)
(นายวีระพงศ์ เสนเรื อง)

(

)
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(

)
(นางสาวชุลีพร คงแก้ว)

(

)
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)
(

)

ประธานสภา อบต.ขนอม
(นายกัมพล มีชยั )

๒๕
ผูล้ งนามรับรอง

๒๖

๒๗

๒๘

