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รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/255๕ ครั้งท่ี 1
วันท่ี 2๗ เมษายน 255๕ เวลา 09.30 น.

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลอาวขนอม

ผูเขาประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
๑ นายราเชนทร  ขนอม ประธานสภาฯ ราเชนทร ขนอม
๒ นายพะเยาว  รอดทัพ รองประธานสภาฯ พะเยาว  รอดทัพ
๓ นายธวัชชัย  ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ ธวัชชัย  ไชยเทพ
๔ นายพิพัฒน  มีเมือง สท.เขต ๒ พิพัฒน  มีเมือง
๕ นายมนัส  ใจเหมาะ สท.เขต ๒ มนัส  ใจเหมาะ
๖ นายธีระพล  อังคณานนท สท.เขต 1 ธีระพล  อังคณานนท
๗ นางสุจินดา จริยะวัฒนา สท.เขต 1 สุจินดา    จริยะวัฒนา
๘ นายอภิชาติ  ทองสม สท.เขต ๒ อภิชาติ  ทองสม
๙ นายวัชระ  วิชัย สท.เขต ๑ วัชระ  วิชัย

๑๐ นางสุภี  สมทรง สท.เขต ๑ สุภี  สมทรง
๑๑ นายภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณสิริ สท.เขต 2 ภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณสิริ
๑๒ นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ สท.เขต ๑ ณัฐวุฒิ  ทองใหญ
๑๓ นางอุทัยวัลย  ใจสบาย สท.เขต 2 อุทัยวัลย  ใจสบาย



๒

ผูเขารวมประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
๑ นายไมตรี  พรหมพิชิต นายกเทศมนตรี ไมตรี  พรหมพิชิต
๒ นายกัมพล  มีชัย รองนายกเทศมนตรี กัมพล  มีชัย
๓ นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายกเทศมนตรี อภิชาติ  ใจสบาย
๔ นายรักเกียรติ  ทองจันทร เลขานุการนายก รักเกียรติ  ทองจันทร
๕ นายวิจิตร  ชัยหาญ นายชางไฟฟา วิจิตร  ชัยหาญ
๖ นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนากองชาง ทนงศักดิ์  ซับมัน
๗
๘

นางเสาวลักษณ  ผิวสุข
นางจันทิรา  พูนนวล

นักวิชาการศึกษา
หัวหนากองคลัง

เสาวลักษณ  ผิวสุข
จันทิรา  พูนนวล



๓

นายธวัชชัย  ไชยเทพ เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศอําเภอ
เลขานุการสภาฯ ขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑

ประจําป ๒๕๕๕ ดวยอําเภอขนอมพิจารณาแลวเห็นวา สภาเทศบาลตําบล
อาวขนอม มีความจําเปนตองเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม
เพ่ือ พิจารณาจายขาดเงินสะสม และเรื่องอ่ืน ๆ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับปจจุบัน ประกอบกับขอ ๓๖(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ และคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี ๑๗๐/๒๕๕๑
เรื่องมอบอํานาจใหนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม
๒๕๕๑ นายอําเภอขนอมจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๕ มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันท่ี
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ นายนิยม ดวงสม นายอําเภอขนอม

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอประชุมทราบ
ประธานสภาฯ ๑.๑ ขอเชิญเขารวมการอบรมและสัมมนา

เนื่องจากมีหนังสือเขามาจากสถาบันสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ เม่ือ
วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เชิญผูสนใจผูบริหาร สมาชิก และขาราชการท่ี
ผูบริหารเห็นสมควรเก่ียวกับเทคนิคการประชุมสภาทองถ่ิน มี ๓ รุน แตละรุน
ระยะเวลา ๓ วัน ท่ีนครราชสีมา ระยอง และสงขลา ซึ่งรุนท่ี ๖ วันท่ี ๘-๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมไดมอนพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา ซึ่งอยูใกล
ท่ีสุด ผูสนใจแจงรายชื่อและดูรายละเอียดไดท่ีฝายธุรการ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอมครั้งแรก เม่ือ

วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๕

ฉะนั้น จึงขอใหสมาชิกไดดูเอกสารการประชุมสภาครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๑๙
มีนาคม กอนสมาชิกทานใดจะแกไขสวนใดบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภา ๑๒ คน

ประธานสภาฯ ตอไปขอใหสมาชิกไดดูเอกสารการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๕๕
เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม สมาชิกทานใดจะแกไขสวนใดบาง ถาไมมีจะขอมติท่ี
ประชุม

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภา ๑๒ คน

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม
- ไมมี



๔

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม
ประธานสภาฯ ๕.๑ พิจารณาจายขาดเงินสะสม

๕.๑.๑ ปรับปรุงซอมแซมถนน เนื่องจากเกิดอุทกภัยในรอบท่ีผานมา ซึ่ง
ถนนไดเสียหายจากการเกิดอุทกภัยท่ีผานมาแตตอนนี้ อบต.ขนอม ก็หมด
วาระและวางเวน ระยะเวลามานานกวาเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาฯ ไดเสร็จสิ้น ผูบริหารจึงตองแกไขปญหาใหกับประชาชน ฉะนั้น ขอเชิญ
นายกหรือผูท่ีไดรับมอบหมายไดชี้แจง

นายไมตรี  พรหมพิชิต เนื่องจากเปนความเดือดรอนของประชาชนในการใชถนนนําสินคาผลผลิต
นายกเทศมนตรีฯ จากการเกษตรออกสูตลาด เม่ือเขามารับตําแหนงจึงตองรีบแกไข ฉะนั้น จึง

ตองขอจายขาดเงินสะสมในการซอมแซมถนนท้ังหมด ๙๙๘,๔๐๐ บาท ซึ่ง
แยกเปนถนนท่ีชํารุดเปนหลุมเปนบอทุกหมูบานเปนเงิน ๙๐๐,๓๐๐ บาท
และซอมแซมถนน คสล. ๒ จุด คือ ถนน คสล.สายทองหยี งบประมาณ
๒๕,๘๐๐ บาท และถนน คสล.สายทองหยี ราชาคีรี งบประมาณ ๗๒,๓๐๐
บาท ซึ่งเกิดจากน้ํากัดเซาะท่ีไหลลงมาจากภูเขา ดังนั้น เพ่ือใหการทํางาน
ประสบผลสําเร็จ โดยประชาชนจะไดรับประโยชน จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณา
จายขาดเงินสะสม เพ่ือซอมแซมถนนท้ังหมด ๙๙๘,๔๐๐ บาท ซึ่งเอกสาร
รายละเอียดไดแจกใหสมาชิกแลว

นางจันทิรา  พูนนวล ขอชี้แจงถึงระเบียบการจายขาดเงินสะสม ซึ่งการจายขาดเงินสะสม
หัวหนากองคลัง เปรียบเสมือนกับเทศบัญญัติตัวหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ และตาม

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
๑. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการท่ีเปน
การเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทํา
เพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด

๒. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภทตามระเบียบแลว

๓. เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมเปนอันพับ
ไป



๕

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจาย คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการ
ใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่ง
ตอนนี้มีเงินสะสมคงเหลือ ๘,๗๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท กันไวสําหรับเงินเดือน
คาจางและรายจายประจํา ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท กันไวสําหรบักรณีฉุกเฉิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงินท่ีกันไว ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงสามารถจายขาด
เงินสะสมได ๓,๕๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท

ฉะนั้น จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณาการปรับแผนพัฒนาสามปกอน เพ่ือให
สอดคลองกับการจายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ ก็ตองขอขอบคุณนายกและเจาหนาท่ีซึ่งไดชี้แจงเพ่ิมเติม ไมทราบวาท่ีประชุม
เขาใจหรือไม ถาไมเขาใจก็สอบถามไดหรือท่ีประชุมทานใดจะสอบถามหรือ
ผูเก่ียวของจะชี้แจงเพ่ิมเติมบาง

นายกัมพล  มีชัย ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ถึงข้ันตอนและระเบียบท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหถูกตอง คือ
รองนายกฯ ข้ันตอนแรก จะตองปรับแผนพัฒนาตําบลสามปกอน เพ่ือใหสอดคลองกับ

วาระการประชุมวันนี้ ซึ่งถาไมอยูในแผนสามป ท่ีกําลังประกาศใชอยู คือ
พ.ศ. ๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๗ ก็ไมสามารถจะดําเนินการไดในการจายขาดเงิน
สะสมในวันนี้  ซึ่งสภาฯ จะตองพิจารณาวาจะเพ่ิมแผนพัฒนาสามปหรือไม
ถาสภาฯ อนุมัติใหปรับแผนหรือเพ่ิมเติมแผนในการจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะ
ข้ันตอนก็จะเปนไปตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว แตขอใหปลัดเทศบาลได
ชี้แจงเพ่ิมเติมถึงระเบียบอีกครั้งหนึ่งนาจะเปนสิ่งท่ีดี

นายธวัชชัย  ไชยเทพ จากท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอม จะตองจายขาดเงินสะสมเพ่ือแกไขความ
เลขานุการสภาฯ เดือดรอนใหกับประชาชน ท้ังเรื่องซอมแซมถนน และซื้อรถยนตบรรทุกขยะ

นั้น จะเปนการบริการประชาชนท้ังนั้น และท่ีสําคัญในการจายขาดเงินสะสม
จะตองใหอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน แตถาเกิดเหตุท่ีไมอาจคาดการณลวงหนา
ไวได เชน อุทกภัยวาตภัย ก็อาจตองขอพิจารณาเพ่ือลงมติในคราวเดียวกันก็
ได ขอพิจารณาบรรจุโครงการโดยปรับปรุงใหอยูในแผนพัฒนาสามป คือ ป
๒๕๕๕ ทีเดียวก็ไดเพราะเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากไมไดคาดการณไวลวงหนา
ฉะนั้น จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามป เพ่ือ
เพ่ิมเติมโครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะไวในแผนพัฒนาดวย ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ ก็ตองขอขอบคุณท้ังผูบริหารและปลัดเทศบาล ท่ีไดชี้แจงถึงระเบียบกฎหมาย
ในการดําเนินการตามข้ันตอน เพ่ือใหเกิดประโยชนกับประชาชน จึงคิดวาท่ี
ประชุมคงจะพิจารณากันไดแลว เม่ือถึงตอนนี้ แตถาสมาชิกทานใดจะถาม
เพ่ิมเติมก็ขอใหถามได มีหรือไม ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็น
ควรใหปรับแผนโดยเพ่ิมเติมโครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะ ไวใน
แผนพัฒนาสามป ท่ีใชอยูคือป พ.ศ. ๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๗

มติท่ีประชุม เห็นดวยเต็มสภาฯ ๑๒ คน
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ประธานสภาฯ ก็ตองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกทาน เม่ือสภาฯ มีมติใหปรับแผนพัฒนา
สามปเรียบรอยแลวตอไปก็จะเขาสู
๕.๑ พิจารณาจายขาดเงินสะสม

๕.๑.๑ ปรับปรุงซอมแซมถนน เนื่องจากเกิดอุทกภัยในรอบท่ีผานมา ก็
ดังท่ีทานนายกไดชี้แจงใหสภาฯ ไดทราบในตอนแรกแลว เม่ือซอมแซมถนน
ท้ังหมดเปนเงิน ๙๙๘,๔๐๐ บาท จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณาดวย หรือ
ผูบริหารจะชี้แจงเพ่ิมเติม

นายกัมพล  มีชัย จากท่ีนายกไดเสนอตอสภาฯ ใหพิจารณาจายขาดเงินสะสมเปนเงิน
รองนายกฯ ๙๙๘,๔๐๐ บาท จากการซอมแซมถนน ๒๙ สาย เปนเงิน ๙๐๐,๓๐๐ บาท

ซอมแซมถนน คสล.สายทองหยี เปนเงิน ๗๒,๓๐๐ บาท ฉะนั้น จะเห็นวา
งบประมาณไดแยกไวตามเอกสารเพ่ือใหสภาฯ ไดเขาใจงายข้ึน คือ ซอมแซม
ถนนท่ีชํารุดเปนหลุมเปนบอ รวม ๒๙ สาย เปนเงิน ๙๐๐,๓๐๐ บาท กับ
ซอมแซมถนน คสล. ๒ สาย คือ สายทองหยี และสายทองหยี-ราชาคีรี เปน
เงิน ๙๘,๗๐๐ บาท ฉะนั้น เพ่ือไมใหสมาชิกสับสน ขอใหสมาชิกไดพิจารณา
วงเงินท่ีซอมแซมถนนท่ีชํารุดและถนน คสล.เสียหาย เปนเงินท้ังหมด
๙๙๘,๔๐๐ บาท สภาฯ จะอนุมัติหรือไมอนุมัติ จึงขอเสนอใหสภาฯ ได
พิจารณา

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะพูดคุยสอบถามเพ่ิมเติม โปรดยกมือถามได กอนท่ีจะได
พิจารณาขอมติท่ีประชุม

นายมนัส  ใจเหมาะ วันนี้คิดวาเปนโอกาสดีของประชาชนท่ีมีปญหาความเดือดรอนมานาน จะ
สท.เขต ๒ ไดรับการ แกไขสักที โดยเฉพาะบานผม คือ หมูท่ี ๑๑ ก็ถนนชํารุดหลายสาย

จึงขอใหเพ่ือนสมาชิกชวยยกมือเพ่ือสนับสนุนอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพ่ือ
ซอมแซมถนน ขอบคุณมาก

นายภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณสิริ จากท่ีไดดูรายละเอียดในเอกสาร ท่ีจะซอมแซมถนนในหมูบานตางๆ ซึ่งดูแลว
สท.เขต ๒ บางหมูบานก็ขาดบางเปนบางสาย จึงขอถามใหผูบริหารไดชี้แจงวาจะ

ซอมแซมท่ีตกหลนในชวงไหนอีก หรือติดขัดอะไรบาง ขอบคุณมาก

นายไมตรี  พรหมพิชิต ขอชี้แจงท่ีสมาชิกสอบถาม ท่ีไมไดซอมแซมทุกสายเพราะเก่ียวของกับ
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณท่ีมี จํานวนจํากัด จึงพยายามซอมแซมสายท่ีเสียหายหนักๆ กอน

สวนท่ียังพอใหรถวิ่งไปมาไดก็จะไดเกลี่ยๆ ใหดีกวาเดิม

นายกัมพล  มีชัย ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ถึงยอดเงินท่ีหัวหนากองคลัง ชี้แจงเม่ือสักครู ซึ่งมีเงินสะสม
รองนายกฯ คงเหลือ ๘,๗๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท โดยตองกันไวสําหรับเงินเดือน รายจาย

ประจํา หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น ท่ีจายขาดเงิน
สะสมไดเพียง ๓,๕๒๒,๕๗๒.๔๖ บาท และวันนี้ท่ีนายกไดเสนอวงเงินให
สภาฯ ไดพิจารณาถึงความจําเปน ๒ โครงการหลัก คือ ซอมถนน ๙๙๘,๔๐๐
บาท และซื้อรถยนตบรรทุกขยะ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ๒ โครงการเม่ือ
รวมกันแลวเปนเงิน ๓,๔๙๘,๔๐๐ บาท จึงมีเงินเหลือแค ๒๔,๑๗๒ บาท
ฉะนั้น จะเห็นวาผูบริหารท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการไดคํานึงถึงยอดเงิน
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อยางรอบคอบในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ประชาชน จึง
ขออธิบายเพ่ิมเติมแคนี้

นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ ขอถามเก่ียวกับการจายขาดเงินสะสม เม่ือใชไปเกือบหมดแลวถาเกิดภัย
สท.เขต ๑ ธรรมชาติข้ึนอีก จะใชเงินตัวไหนไปดําเนินการ

นายพะเยาว  รอดทัพ ขอถามเรื่องถนนเสียหายในหมูท่ี ๘ บานในเพลา สายนางเย็น เพราะมีทอ
สท.เขต ๑ ระบายน้ําอยู ๔ ทอน แตน้ําไดซัดหายไป ๑ ทอน แตทอระบายน้ําก็ใชการ

ไมได ถนนจุดนั้นก็เสียหาย มีประชาชนท่ีตองใชถนนเสนทางนั้น คืออาจารย
ดํารง ขนอม ก็ไดไปซื้อทอระบายน้ํา หินผุ และจางรถแบคโฮมาดําเนินการ
ซอมแซมจนรถวิ่งไปมาไดโดยใชเงินสวนตัว ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงขอ
ถามผูเก่ียวของวาจะชวยเหลือท่ีเขาจายเงินไปแลวไดบางหรือไม

นายธวัชชัย  ไชยเทพ ขอตอบขอซักถามของสมาชิกท่ีถามวาเม่ือเกิดปญหาอุทกภัยหรือภัย
เลขานุการสภาฯ ธรรมชาติตางๆ เม่ือใชจายเงินสะสมไปเกือบหมดแลวจะนําเงินท่ีไหนไป

แกปญหา จึงขอแจงใหสภาฯ ไดทราบวาไดกันเงินไวแลว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินสะสมแตละปจะมีข้ึนเรื่อยๆ จากโครงการและการดําเนินงานจาก
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จึงไมตองกังวลในสวนนี้

นายไมตรี  พรหมพิชิต ขอตอบขอซักถามของสมาชิก เรื่องท่ีประชาชนไดซอมแซมถนน ทอระบาย
นายกเทศมนตรี น้ําดวยเงิน สวนตัว ทางเทศบาลจะนํางบประมาณสวนใดชวยเหลือไดบาง ขอ

ตอบวาตามระเบียบไมสามารถชวยเหลืออะไรไดเลย เพราะประชาชนได
ซอมแซมไปแลว ขอใหคิดวาไดชวยเหลือสวนรวม

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายสอบถามอีกบาง ถาไมมีจะไดขอมติท่ีประชุม
ตามท่ีทานนายกไดเสนอใหสภาฯ พิจารณาในการซอมแซมถนน ๒๙ สาย
และถนน คสล. ๒ สาย เปนเงินจํานวน ๙๙๘,๔๐๐ บาท สภาฯ จะอนุมัติให
จายขาดเงินสะสมหรือไม

มติท่ีประชุม อนุมัติเต็มสภา ๑๒ คน

ประธานสภาฯ ๕.๑.๒ จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะ
ซึ่งนายกจะตองขอจายขาดเงินสะสมเปนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพราะตอนนี้มีปญหาเรื่องขยะมีเยอะมาก

นายไมตรี  พรหมพิชิต เนื่องจากมีความจําเปนมาก ซึ่งมีรถบรรทุกขยะอยู ๑ คัน แตตอนนี้ขยะมีเพ่ิม
นายกเทศมนตรี มากข้ึนบางครั้งรถก็เสียทําใหมีปญหาตลอด แตเม่ือมีรถบรรทุกขยะแลวท่ีท้ิง

ขยะก็ตองเตรียมใหพรอม ซึ่งตอนนี้ก็ไดใชงบประมาณปรับปรุงเรียบรอยแลว
จึงไมนาจะมีปญหา วันนี้ จึงเสนอใหสภาฯ ไดพิจารณาจายขาดเงินสะสม

เปนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร
พรอมภาชนะรองรับขยะ จํานวน ๒ ใบ ซึ่งเอกสารรายละเอียดไดแจกใหกับ
สมาชิกแลว และเม่ือสภาฯ อนุมัติ ตอไปจะไดแตงตั้ง คณะกรรมการกําหนด
คุณลกัษณะและสืบราคาตอไป จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณาดวย
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ประธานสภาฯ ตอไปขอใหสมาชิกไดอภิปราบสอบถามขอสงสัยใหผูบริหารไดชี้แจงเพ่ิมเติม
กอนท่ีจะไดขอมติท่ีประชุม ฉะนั้น สมาชิกทานใดจะพูดคุยสอบถามเก่ียวกับ
การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เชิญได

นายพิพัฒน  มีเมือง วันนี้ดีใจท่ีผูบริหารไดมาสนใจอยางจริงจัง ท่ีจะแกปญหาเรื่องขยะ ซึ่งอยูใน
สท.เขต ๒ หมูท่ี ๑๔ และมีปญหามาตลอด เพราะแกไขไมจริงจัง และมีประชาชนให

คําแนะนํามา คือ อาจารภิไธย งามยิ่ง ซึ่งมีสวนปาลมอยูบริเวณนั้น จะให
คําแนะนําเพราะยังมีน้ําไหลออกมา จึงขอแจงไปยังนายกถามีโอกาสขอใหไป
พบดวย ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะพูดอีกบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมเพ่ือจายขาดเงินสะสม
ซื้อรถยนตบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอรพรอมภาชนะรองรับขยะ
จํานวน ๒ ใบ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

มติท่ีประชุม อนุมัติเต็มสภา ๑๒ คน

ประธานสภาฯ ๕.๒ คัดเลือกตัวแทนเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ป ๒๕๕๕ ซึ่งเอกสารก็ไดแจกใหกับสมาชิกแลว แต
กอนท่ีจะเสนอเพ่ือนสมาชิกเปนกรรมการ ขอใหผูบริหารไดชี้แจงกอน

นายกัมพล  มีชัย เนื่องจากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
รองนายกฯ กําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล

ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสรุปนายกเทศมนตรี เปนประธานอยูแลว และในขอ
๗(๓) สมาชิก อบต.หรือสภาเทศบาลท่ีสภามอบหมาย จํานวน ๒ คน เปน

กรรมการ ฉะนั้น สภาฯ จึงตองเสนอสมาชิกพรอมดวยผูรับรอง จํานวน ๒
คน สวนอํานาจหนาท่ีในขอ ๑๐ ขอใหสมาชิกดูเอกสารกันเอาเอง จึงขอ

ชี้แจงเพ่ิมเติมแคนี้

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบาง ถาไมมีจะไดใหสมาชิกเสนอบุคคลท่ี
จะมาเปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน ๒ คน พรอมดวยผู
รับรอง เชิญเสนอได

นายธีระพล  อังคณานนท ขอเสนอ คุณวัชระ  วิชัย สท.เขต ๑
สท.เขต ๑ ผูรับรอง

๑. นางสุจินดา  จริยะวัฒนา สท.เขต ๑
๒. นางสุภี  สมทรง สท.เขต ๑

นายพิพัฒน  มีเมือง ขอเสนอ คุณพะเยาว  รอดทัพ รองประธานสภาฯ
สท.เขต ๒ 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 จึงขอมติท่ีประชุมรับรองดวย

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภาฯ

ประธานสภาฯ ๕.๓ คัดเลือกตัวแทนเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการสถานศึกษา รายละเอียดขอ
เชิญผูบริหารท่ีรับผิดชอบชี้แจง

นายกัมพล  มีชัย ซึ่งกํากับดูแลกองการศึกษา ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียน
รองนายกฯ ไดหมดวาระลงเม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยเทศบาลตําบลอาวขนอม

ไดรับหนังสือจาก ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) ผอ.อนันต
เผือกเนียม ใหสภาฯ ไดสรรหาคณะกรรมการท่ีมาจากสมาชิกสภา เพราะตาม
กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการ
พนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
มี ๑-๑๒ ขอ โดยสรุปคือ ระเบียบกฎกระทรวงในขอ ๒(๕) กรรมการท่ีเปน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑ คน จึงขอใหสมาชิกไดเสนอ
เพ่ือนสมาชิกไปเปนคณะกรรมการสถานศึกษาในแตละโรงเรียน ท่ีสําคัญขอ
แนะนําทานประธานวา ควรดําเนินการทุกโรงเรียนในวันนี้นาจะดี เพราะจะ
หมดวาระพรอมกันทุกโรงเรียนและท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม มี
โรงเรียนอยู ๖ โรงเรียน คือ

๑. โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)
๒. โรงเรียนวัดกระดังงา
๓. โรงเรียนบานเปร็ต
๔. โรงเรียนบานวัดใน
๕. โรงเรียนบานในเพลา
๖. โรงเรียนขนอมพิทยา

และขอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ สมาชิกสภาฯ ท้ังเขต ๑ และเขต ๒ ท่ี
บานอยูในพ้ืนท่ีท่ีใกลเคียง หรือหมูบานเดียวกันสมาชิกทานนั้นนาจะเปน
กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนนั้น จะทําใหการทํางานมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน
จึงขอใหประธานสภาฯ ไดดําเนินการใหสมาชิกสภา ไดเสนอตัวแทนจาก
สมาชิกสภา เพ่ือเปนคณะกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียนท่ีไดเสนอไปแลว
ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบางซึ่งถือวารองนายกท่ีรับผิดชอบกอง
การศึกษาคือคุณกัมพล มีชัย ไดอธิบายอยางละเอียดแลว ถาไมมีผูใด
สอบถามเพ่ิมเติมขอใหสมาชิกไดเสนอเพ่ือนสมาชิก มาเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดเลย โดยเริ่มจาก

โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)

นางสุภี  สมทรง ขอเสนอคุณธีระพล  อังคณานนท สท.เขต ๑
สท.เขต ๑



๑๐

โรงเรียนวัดกระดังงา

นายมนัส  ใจเหมาะ ขอเสนอคุณอุทัยวัลย  ใจสบาย สท.เขต ๒
สท.เขต ๒

โรงเรียนบานเปร็ต

นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ ขอเสนอคุณวัชระ  วิชัย สท.เขต ๑
สท.เขต ๑

โรงเรียนบานในเพลา

นายอภิชาติ  ทองสม ขอเสนอคุณพะเยาว  รอดทัพ รองประธานสภาฯ
สท.เขต ๒

โรงเรียนบานวัดใน

นายภัทรกิจ  ลิลาสุวรรณสิริ ขอเสนอ คุณมนัส  ใจเหมาะ สท.เขต ๒
สท.เขต ๒

โรงเรียนขนอมพิทยา

นายธีระพล  อังคณานนท ขอเสนอคุณราเชนทร  ขนอม ประธานสภาฯ
สท.เขต ๑

ประธานสภาฯ ตอนนี้สภาฯ ก็ไดเสนอสมาชิกสภา เพ่ือไปเปนคณะกรรมการสถานศึกษาทุก
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอมครบทุกโรงเรียนแลว ตอไปขอให
สภาฯ ไดรับรอง คณะกรรมการแตละโรงเรียนดวย

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภาฯ

นายกัมพล  มีชัย ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอาวขนอมทุกทาน ท่ีใหความรวมมือ
รองนายกฯ เปนอยางดี ยิ่งในการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีระเบียบไดกําหนดไวจนเสร็จ

สิ้น แตตอนนี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลอาวขนอม มีอยู ๔ ศูนย
จึงนาจะดําเนินการดวย เพ่ือจะไดสะดวกรวดเร็ว และเปนท่ียอมรับของ
ผูปกครองในแตละศูนย จึงขอชี้แจงเพ่ิมเติม เก่ียวกับคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะตองมีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย แตไมได
กําหนดจํานวนไว ขอใหมีความเหมาะสม ฉะนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในเพลา  นาจะเสนอ สท.เขต ๑ ท้ัง ๖ คน แตละ
ศูนยเชนเดียวกัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาดิน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กระดังงา นาจะเสนอ สท.เขต ๒ ท้ัง ๖ คน เปนกรรมการแตละศูนย จึงขอ
ชี้แจงแคนี้

ประธานสภาฯ ก็เปนการเสนอท่ีดีมาก แตถาสมาชิกจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมก็ได ถาไม
มีจะใหสภาฯ เสนอสมาชิกไปเปนคณะกรรมการในแตละศูนย



๑๑

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม

นายภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณสิริ ขอเสนอ สท.เขต ๑ ท้ัง ๖ คน
สท.เขต ๒

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในเพลา

นางอุทัยวัลย  ใจสบาย ขอเสนอ สท.เขต ๑ ท้ัง ๖ คน
สท.เขต ๒

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาดิน

นางสุภี  สมทรง ขอเสนอ สท.เขต ๒ ท้ัง ๖ คน
สท.เขต ๑

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกระดังงา

นางสุจินดา  จริยะวัฒนา ขอเสนอ สท.เขต ๒ ท้ัง ๖ คน
สท.เขต ๑

ประธานสภาฯ ตอนนี้ก็ไดคณะกรรมการท่ีมาจากสมาชิกสภาฯ เพ่ือไปเปนกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก แตละศูนยเรียบรอยแลวท้ัง ๔ ศูนย ตอไปขอใหสภาฯ รับรอง
ดวย

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภา

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

นายกัมพล  มีชัย จากการท่ีหมูท่ี ๒ ไดดําเนินการนํางบประมาณจากหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชขอ
รองนายกฯ เทศบาลมาดําเนินการติดตั้งโคมไฟ โดยใชหลอดโซเดียม ขนาด ๗๐วัตต

จํานวน ๑๐ โคม โดยไฟฟาภูมิภาคสิชล เปนผูดําเนินการติดตั้ง ซึ่งตอนนี้ก็ได
เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งคิดวามีประโยชนมากมายตอประชาชนเพ่ือปองกันชีวิต
และทรัพยสินและสงเสริมการทองเท่ียวแตเม่ือใชไฟฟาก็ตองมีคา
กระแสไฟฟา และเม่ือไฟฟาดับก็เปนปญหา อีกในการแกไขซอมแซม
ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ จึงทําหนังสือใหเทศบาลตําบลอาวขนอมรับเปนทรัพยสิน
ของเทศบาล แตระเบียบตองใหสภาฯ พิจารณาวาจะรับหรือไม และเอกสาร
รายละเอียดก็ไดแจกใหสมาชิกเรียบรอยแลว จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
แคนี้

ประธานสภาฯ ก็ตองขอขอบคุณรองนายกกัมพล มีชัย ท่ีชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม สมาชิก
ทานใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมบางถาไมมี จะขอมติท่ีประชุมวาจะรับ
โอนไฟฟาสาธารณะซอยตาลคู หมูท่ี ๒ เปนทรัพยสินของเทศบาลหรือไม



๑๒

มติท่ีประชุม เห็นดวยเต็มสภา ๑๒ คน

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ

ประธานสภาฯ ขอแจงใหสมาชิกทราบวา เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ นายก อบต.ควน
ทอง นายไตรรงค ใจสบาย มาถึงประธานสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม เรื่อง
การจัดซื้อท่ีดินสําหรับท้ิงขยะในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม หมูท่ี ๑๔ ซึ่งติด
กับท่ีท้ิงขยะของเทศบาลตําบลอาวขนอม ซึ่งในฐานะท่ีเปนประธานสภาฯ
เทศบาลตําบลอาวขนอม จึงนํามาหารือพูดคุยในสภาฯ จะไดแสดงความ
คิดเห็น จึงขอใหนายกไดแสดงความคิดเห็นกอนวาดีหรือไมอยางไร

นายไมตรี  พรหมพิชิต เรื่องท่ีท้ิงขยะซึ่งมีความจําเปนมากทุกทองถ่ิน และตอนนี้ อบต.ควนทอง ก็ได
นายกเทศมนตรี นํามาท้ิงของเทศบาลตําบลอาวขนอมอยูแลว สวนท่ีดินท่ี อบต.ควนทอง จะ

ซื้อก็ตองอยูติดกับของเทศบาล โดยความคิดเห็นสวนตัวจึงเปนสิ่งท่ีดีจะได
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยจายเงินใหเทศบาลปละ ๗๐,๐๐๐ กวาบาท ตอไป
เม่ือของเทศบาลเต็มหรือมีปญหาจะไดท้ิงในท่ีท้ิงขยะของ อบต.ควนทอง ก็ได
อีก ฉะนั้น จึงขอใหสมาชิกไดพิจารณากันดวย โดยใหนึกถึงอนาคตวาจะ
อนุญาตใหซื้อหรือไม

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ ถึงแมวาจะมีพ้ืนท่ีมากพอแตท่ีสําคัญเก่ียวกับการยอยสลายของขยะซึ่งตองใช
สท.เขต ๒ เวลามากพอสมควรและคิดวาในวาระ ๔ ปนี้นาจะยอยสลายไมหมด แตเม่ือ

อบต.ควนทอง จะจัดซื้อท่ีดินเพ่ือใหติดตอกับของเทศบาลตําบลอาวขนอม ก็
จะเปนสิ่งท่ีดีเพ่ือจะไดพ่ึงพากันได

นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ จากท่ีหารือเรื่องการจัดซื้อท่ีท้ิงขยะของ อบต.ควนทอง ในวันนี้ นาจะใหหมูท่ี
สท.เขต ๑ ๑๔ ทําประชาคมกอนวาจะใหซื้อหรือไม แลวคอยมาพิจารณา

นายกัมพล มีชัย ขอชี้แจงใหสภาฯ ทราบวา วันนี้เรื่องการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือท้ิงขยะของ
รองนายกฯ อบต.ควนทอง ท่ีมาถึงประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาก็นําเขาวาระใน

เรื่องอ่ืนๆ เพ่ือใหสภาฯ หารือแสดงความคิดเห็นแคนั้น ไมใชจะขอมติท่ี
ประชุมในวันนี้ ข้ันตอนการดําเนินการยังมีอีกมากและตองใชระยะเวลาใน
การศึกษารายละเอียด ไมวาจะเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติวิธีการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และยังตองประสานกับผูใหญบาน
ประชาคม บานเรือนท่ีอยูใกลเคียง และอบต.ควนทอง เพ่ือมาชี้แจง
รายละเอียดใหสภาเทศบาลตําบลอาวขนอมไดรับฟง สวนสภาฯ จะพิจารณา
ใหความเห็นชอบวาจะใหซื้อท่ีดินหรือไม ก็ตองในชวงหลังจากท่ีทุกฝายได
พิจารณากันเสร็จแลว ซึ่งตอนนี้ท่ีท้ิงขยะของเทศบาลตําบลอาวขนอมก็
ปรับปรุงใหใชงานไดในระยะยาว โดยประชาชนใกลเคียง และผูใหญ
ประชาชนในหมูท่ี ๑๔ ท่ีไดเขาไปดูพ้ืนท่ีก็ยอมรับวาแกไขปญหาดี ฉะนั้น
วันนี้ขอใหสภาฯ ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดแคนั้น



๑๓

ประธานสภาฯ มีสมาชิกหรือผูบริหารทานใดจะพูดในเรื่องท่ีดินท่ีจะซื้อเปนท่ีท้ิงขยะในหมูท่ี
๑๔ ของ อบต.ควนทองบาง ถาไมมีตอนนี้ก็อยูในวาระเรื่องอ่ืนๆ ท่ีประชุม
ทานใดจะพูดบาง

นางสุภี  สมทรง ขอพูดถึงเรื่อง การซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ไมวาจะเปนหองน้ํา
สท.เขต ๑ หรืออาคารท่ีหลังคารั่ว ซึ่งตอนนี้ก็ใกลจะเปดเทอม ไมทราบวาจะไปซอมแซม

ไดเม่ือไหร อีกเรื่องคือก่ิงไมขางถนนซึ่งรถบัสขนาดใหญวิ่งแลวจะโดนก่ิงไม จึง
ขอใหไดชวยสั่งลูกจางชวยตัดก่ิงไมขางถนนใหดวย

นายไมตรี  พรหมพิชิต ขอตอบท่ีสมาชิกถามมา เรื่องก่ิงไมริมถนน จะรีบดําเนินการทันที และเรื่อง
นายกเทศมนตรี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็ไดเขาไปดูตั้งแตเริ่มรับตําแหนงแลว ซึ่งใหฝายกองชาง

ดําเนินการใหเสร็จกอนศูนยฯ จะเปดเทอม และไดรับคํายืนยันมาวาจะ
ดําเนินการใหทัน จึงชี้แจงแคนี้

นายอภิชาติ  ใจสบาย ขอสรุปงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน งานปองกันโรคพิษสุนัขบา ป ๒๕๕๕
รองนายกฯ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันท่ี ๑๗ เมษายน ท้ังสุนัขและแมวไดรับ

การฉีดวัคซีน ๑,๓๐๐ ตัว ยาคุม ๒๔๐ ตัว ทําหมัน ๓๓ ตัว เรื่องไฟฟา
สาธารณะเกือบทุกหมูบาน ไดดําเนินการซอมแซมเรียบรอยแลว ท่ีมีไฟฟาดับ
สวนเรื่องซอมแซมถนน และท่ีท้ิงขยะนายกก็ไดแจงไปแลว ขอบคุณมาก

นางสุภี  สมทรง ขอถามเรื่องไฟฟาสาธารณะซอยสิริสุข ตอนนี้ยังใชการไมได จึงขอให
สท.เขต ๑ ดําเนินการใหดวย อีกเรื่อง คือ เรื่องท่ีดินสาธารณะ หนาคอนโด หมูท่ี ๔ ซึ่ง

ตอนนี้เปนเทศบาลแลว จะดําเนินการมาเปนสาธารณะอยางจริงจังจะได
หรือไม อาจจะทําเปนศาลาก็ได ชาวประมงฝากมา

นายไมตรี  พรหมพิชิต ท่ีดินตรงนั้นมีปญหาตั้งแตเปน อบต.ขนอม ในสมัยแรก ซึ่งไดหารือกับผูรูวา
นากเทศมนตรี จะดําเนินการอยางไรใหมันถูกตองเสียที แตตองตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง

กอน  ซึ่งไดรับโอนมาจาก รพช. โดยตองตรวจสอบเอกสาร หลายข้ันตอน จะ
เชิญเจาของพ้ืนท่ี เจาของโรงแรม ท่ีดิน และสวนราชการท่ีเก่ียวของมารวม
หารือกัน ซึ่งตอนนี้ทางคอนโดก็ไดทําเปนอยางอ่ืนไปแลว ตอไปเม่ือ
ดําเนินการเรื่องท่ีสําคัญท่ีเรงดวนเสร็จแลว ก็จะไดดําเนินการในเรื่องนี้

นายวิจิตร  ชัยหาญ ขอชี้แจงเรื่องไฟฟาซอยสิริสุข ซึ่งมีปญหาตอนนี้ก็ไดติดตอกับไฟฟาภูมิภาค
นายชางไฟฟา ขนอมเรียบรอยแลว ตามข้ันตอนเพราะระบบไฟฟามีปญหา จึงตองเพ่ิม

มิเตอรไฟฟาอีกหนึ่งลูก ตอนนี้ข้ันตอนจึงตองรอไฟฟามาติดตั้งมิเตอร ซึ่ง
ตอไปเม่ือไฟฟาดําเนินการเสร็จก็นาจะไมมีปญหา

นายกัมพล  มีชัย ขอแจงใหสมาชิกไดทํารายชื่อถนน ซื่อซอย ชื่อสถานทองเท่ียว และสิ่งสําคัญ
รองนายกฯ ในแตละเขต ท้ังเขต ๑ และเขต ๒ แลวมาประสานกับกองชาง เพ่ือนําไปทํา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ โดยมีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ขอใหสมาชิกชวยกันสํารวจใหดวย เพราะบางหมูบานไมมี
ตัวแทนในสภาฯ จึงขอฝากให สท.เขต ดําเนินการดวย



๑๔

นายพะเยาว  รอดทัพ ขอฝากใหชางไฟฟาชวยซอมใหดวยเพราะตอนนี้ไฟดับอยูประมาณ ๑๐ ดวง
รองประธานสภาฯ ตอนท่ีแจงใหเจาหนาท่ีทราบนั้นดับ ๒-๓ ดวงโคม แตตอนนี้ดับเพ่ิมมากข้ึน

จึงขอใหชางไฟฟาซอมแซมใหได

ประธานสภาฯ ก็คิดวาชางไฟฟาคงจะรับทราบ และชวยดําเนินการใหดวย เม่ือจุดใดไฟดับก็
ขอใหสมาชิกไดมาแจงท่ีชางไฟฟาไดเลย มีสมาชิกทาใดจะพูดอีกบาง ถาไมมี
ขอปดการประชุม

ปดการประชุมเวลา 1๒.๐0 น.

(ลงชื่อ) ธวัชชัย  ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย  ไชยเทพ)

ผูจดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา  จริยะวัฒนา
(นางสุจินดา  จริยะวฒันา)

(ลงชื่อ) สุภี  สมทรง
(นางสุภี  สมทรง)

(ลงชื่อ) มนัส  ใจเหมาะ
(นายมนัส  ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ  ทองใหญ
(นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ) (ลงชื่อ) ราเชนทร ขนอม ประธานสภาฯ

(นายราเชนทร ขนอม)
(ลงชื่อ) พิพัฒน  มีเมือง ผูลงนามรับรอง

(นายพิพัฒน  มีเมือง)



๑๕

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย  ไชยเทพ)

ผูจดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสุจินดา  จริยะวฒันา)

(ลงชื่อ)
(นางสุภี  สมทรง)

(ลงชื่อ)
(นายมนัส  ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)
(นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ) (ลงชื่อ) ประธานสภาฯ

(นายราเชนทร    ขนอม)
(ลงชื่อ) ผูลงนามรับรอง

(นายพิพัฒน  มีเมือง)



๑๖



๑๗



๑๘



๑๙



๒๐



๒๑

( ) พิชิต  ภูกิตติกุล        เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต  ภูกิตติกุล)

ผูจ้ดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ) ณรงค ์ คงแกว้
(นายณรงค ์ คงแกว้)

( ) วรีะพงศ ์ เสนเรือง
(นายวรีะพงศ ์ เสนเรือง)

( ) มนสั  ใจเหมาะ
(นายมนสั  ใจเหมาะ)

( ) ชุลีพร  คงแกว้
(นางสาวชุลีพร  คงแกว้)

( ) ณฐัวฒิุ  ทองใหญ่
(นายณฐัวุฒิ  ทองใหญ่)

( ) กมัพล  มีชยั       ประธานสภาฯ
(นายกมัพล  มีชยั)

ผูล้งนามรับรอง



๒๒



๒๓



๒๔

( ) เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต  ภูกิตติกุล)

ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( )
(นายณรงค ์ คงแกว้)

( )
(นายวรีะพงศ ์ เสนเรือง)

( )
(นายมนสั  ใจเหมาะ)

( )
(นางสาวชุลีพร  คงแกว้)

( )
(นายณฐัวุฒิ  ทองใหญ่)

( ) ประธานสภา อบต.ขนอม
(นายกมัพล  มีชยั)



๒๕

ผูล้งนามรับรอง



๒๖



๒๗



๒๘


