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รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒/255๕ ครั้งท่ี 1
วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 255๕ เวลา 09.30 น.

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลอาวขนอม

ผูเขาประชุม

ผูเขารวมประชุม

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 นางสุภี  สมทรง สท.เขต ๑ สุภี  สมทรง
๕ นายวัชระ  วิชัย สท.เขต ๑ วัชระ  วิชัย
๖ นายภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณสิริ สท.เขต ๒ ภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณสิริ
๗ นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ สท.เขต ๑ ณัฐวุฒิ  ทองใหญ
๘ นายพิพัฒน  มีเมือง สท.เขต ๒ พิพัฒน  มีเมือง
๙ นายอภิชาติ  ทองสม สท.เขต ๒ อภิชาติ  ทองสม

๑๐ นายธีระพล  อังคณานนท สท.เขต ๑ ธีระพล  อังคณานนท
๑๑ นางอุทัยวัลย  ใจสบาย สท.เขต ๒ อุทัยวัลย  ใจสบาย
๑๒ นายมนัส  ใจเหมาะ สท.เขต ๒ มนัส  ใจเหมาะ
๑๓ นางสุจินดา  จริยะวัฒนา สท.เขต ๑ สุจินดา  จริยะวัฒนา

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 นายกิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา ท่ีปรึกษานายก กิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา
๖ นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนากองชาง ทนงศักดิ์  ซับมัน
๗
๘
๙
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พ.ต.ต.เม้ียน  เกิดทิพย
นางจันทิรา  พูนนวล
นายสามารถ  ภักดีรัตน
นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย

สวป.
หัวหนากองคลัง

นิติกร
จนท.วิเคราะหฯ

เม้ียน  เกิดทิพย
จันทิรา  พูนนวล
สามารถ  ภักดีรัตน
อารีทิพย  จิตอารีย



๒

ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายธวัชชัย  ไชยเทพ เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศอําเภอ

เลขานุการสภาฯ ขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒
ประจําป ๒๕๕๕ ดวยอําเภอขนอมพิจารณาแลวเห็นวา สภาเทศบาลตําบล
อาวขนอม มีความจําเปนตองเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม
เพ่ือ พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจากขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ และเรื่องอ่ืน ๆ นั้น 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 ๒ ประจําป ๒๕๕๕ มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันท่ี
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นางภาพิไล ศรีพงศ ปลัดอําเภอ รักษาราชการ
แทน นายอําเภอขนอม

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม และกอนเขาสูระเบียบ
วาระการประชุม ก็ตองขอทักทายผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้ตอง
ขอขอบคุณ สภ.ขนอม ท่ีไดสงตัวแทนเขารวมประชุม คือ พ.ต.ต.เม้ียน
เกิดทิพย สวป.สภ.ขนอม เพ่ือเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานดวยกัน

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ๑.๑ ขอเชิญรวมเปนเจาภาพ “ผาปามหากุศล พุทธยันตี ๒๖๐๐ ป แหงการ
ตรัสรู จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีหนังสือเขามาจากอําเภอขนอม
เก่ียวกับกับการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันสําคัญของโลก ระหวางวันท่ี ๒๙ พ.ค. - ๔ มิ.ย.๕๕ นี้ โดยขอความรวมมือ
ใหทองถ่ินจัดพุมมารวมกันทีอําเภอในวันท่ี ๑ มิถุนายน ทองถ่ินละ ๑ พุม จึง
ขอใหสมาชิกไดรวมกันทําบุญดวย
๑.๒ เนื่องในวันวิสาขบูชา กิจกรรม หนึ่งอําเภอ หนึ่งพุทธบูชา ขอเชิญสมาชิก
รวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ณ สนามอําเภอขนอม ในวันศุกรท่ี ๑
มิถุนายน เวลา ๐๖.๓๐ น. โดยใสชุดขาวธรรมดา
๑.๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความรวมมือวันท่ี ๒๘ พ.ค. – ๔ มิ.ย. ให
สวนราชการแตงกายดวยชุดขาว คือ ท้ังกางเกงและเสื้อ เนื่องในชวงสัปดาห
วันสําคัญ วันวิสาขบูชา ฉะนั้น จึงขอความรวมมือดวย



๓

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ
สมัยท่ี ๑/๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ มีสมาชิกทานใด
จะแกไขคําผิดหรือบันทึกเอกสารในสวนใดบาง ขอใหสมาชิกยกมือแกไขได
ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภา ๑๒ คน

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม

- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแลว

- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม

ประธานสภาฯ ๕.๑ พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการจากขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดเชิญผูบริหารหรือเจาหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายใหชี้แจงใหสภาฯ ไดทราบ

นายกัมพล  มีชัย โครงการขยายเขตประปา ถนนสานสี่แยก-คลองเหลง หมูท่ี ๑๒ ซึ่งอยูใน
รองนายกเทศมนตรี ขอบัญญัติงบประมาณรายจายป ๒๕๕๕ เปนเงิน ๘๓๙,๐๐๐ บาท แต

ปรากฏวา ประปาภูมิภาคขนอม แจงวาไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีตั้งไว
ถาจะทําจะตองแกไขขนาดของทอใหม โดยตองเสนอแจงไปยังสํานักงานเขต
ท่ีสุราษฎรธานี โดย นายชางประปาภูมิภาคขนอม จะประสานงานให ซึ่งไมใช
ความผิดของเทศบาลหรือ อบต.ขนอม เพราะชางของประปาภูมิภาคขนอม
เปนผูประมาณราคาและออกแบบ ตามท่ี อบต.ขนอม ในสมัยนั้น ไดตั้ง
งบประมาณไว แตทางประปาไดมองอนาคตแลววา ถาจะใชทอตาม
ขอบัญญัตินั้น ในอนาคตเม่ือจะขยายตอคงอาจจะลําบาก ความยุงยากจึงมา
ท่ีเทศบาล ซึ่งมีความจําเปนท่ีจะตองแกปญหาใหกับประชาชนในหมูท่ี ๑๒
ใหไดใชน้ํา มาตอนหลังจึงทราบวาประปาไดเปลี่ยนแปลงขนาดของทอ จึงทํา
ใหงบประมาณลดลงมาอีก ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายใน
หมวด คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน จึงขอชี้แจงแคนี้

นายทนงศักดิ์  ซับมัน ขอชี้แจงรายละเอียดของโครงการเพ่ิมเติม และท่ีเปลี่ยนแปลงซึ่งเอกสารก็ได
หัวหนากองชาง แจกใหท่ีประชุมแลว รายการเดมิ ทําการเดินทอ HDPE ๘๐ PN ๖.๓

ขนาด Ø ๒๒๕ มม. ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร ตามแบบการประปาสวน
ภูมิภาคกําหนด งบประมาณ ๘๓๙,๐๐๐ บาท แกไขเปลี่ยนแปลงเปนทําการ



๔

เดินทอ HDPE ๑๐๐ PN ๖.๓ ขนาด Ø ๓๑๕ มม. ระยะทางยาว ๖๕ เมตร
และทอ HDPE ๑๐๐ PN ๖.๓ ขนาด Ø ๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๔๘๕ เมตร
ตามแบบการประปาสวนภูมิภาคกําหนด งบประมาณ ๔๒๖,๗๐๐ บาท ซึ่ง
งบประมาณลดลงจํานวน ๔๑๒,๓๐๐ บาท แตประชาชนก็ไดใชน้ําเหมือนเดิม
จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณาดวย ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมบาง กอนท่ีจะขอมติท่ีประชุม

นายกัมพล  มีชัย ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ขอใหเพ่ือนสมาชิกไดดูเอกสารใหละเอียดจะเห็นวา การเดิน
รองนายกเทศมนตรี ทอซึ่งขนาดของทอไดเปลี่ยนไปทําใหงบประมาณลดลงจากเดิม แตประชาชน

ผูใชน้ํา ในหมูท่ี ๑๒ ไดระยะทางเหมือนเดิม คือ ความยาวของทอท้ังหมด
๕๕๐ เมตร แตขนาดเสนผาศูนยกลางของทอเปน ๒ ตอน คือ ขนาด Ø ๓๑๕
มม. ยาว ๖๕ เมตร และ Ø ๑๑๐ มม. ยาว ๔๘๐ เมตร ซึ่งขนาด
เสนผาศูนยกลางเดิม ขนาด Ø ๒๒๒ มม. แตเม่ือรวมความยาวแลวก็ได ๕๕๐
เมตร เชนกัน จึงขอชี้แจงเพ่ิมเติมใหทราบแคนี้

นายพิพัฒน  มีเมือง ขอติติงผูรับผิดชอบเก่ียวกับเอกสารรายละเอียดตางๆ ซึ่งนาจะแจกไปพรอม
สท.เขต ๒ กับเอกสารเชิญประชุมสภาฯ เพ่ือจะไดดูรายละเอียดมากอน ซึ่งไมนาจะมา

แจกตอนเขาหองประชุม จึงขอฝากไวดวย

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม เห็นดวย ๑๒ คน

ประธานสภาฯ ๕.๒ โอนตั้งรายการใหม จากครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เปนครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ รายละเอียดขอเชิญผูบริหาร หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดชี้แจง

นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย จากขอบัญญัติงบประมาณรายจายป ๒๕๕๕ ซึ่งเอกสารก็ไดแจกไปแลว อยู
จนท.วิ เคราะหฯ ในหนา ๙/๒๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง จัดซื้อเครื่องเครื่องรับสงวิทยุ จํานวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท นั้น ขอ
แกไขโดยโอนไปตั้งเปนรายการใหม เปนคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซึ่ง
ระเบียบจะตองอนุมัติจากสภาทองถ่ิน เหมือนขอ ๕.๑ จึงขอใหสภาฯ ได
พิจารณาใหถูกตองตามระเบียบ เพ่ือจะไดดําเนินการตอไป

นายกัมพล  มีชัย ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ซึ่งรายละเอียดมีอยูแลวในเอกสารแตจากขอบัญญัติ ป
รองนายกเทศมนตรี ๒๕๕๕ นั้น ท่ีตั้งไวเดิมนั้นมันผิดประเภทอยูคนละหมวด และเพ่ือใหถูกตอง

ตามระเบียบจึงตองแกไขใหม โดยระเบียบเหมือนกับขอ ๕.๑ ท่ีผมไดชี้แจง
ไปแลว โดยสรุป คือ สภาฯ จะตองพิจารณาวาจะใหอนุมัติแกไขหรือไม อีก
เรื่องหนึ่งคือ ในเรื่องของเอกสารท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหสมาชิกในตอนเขาหอง
ประชุม ซึ่งไมไดแจกไปพรอมกับเอกสารเชิญประชุม ท่ีเพ่ือนสมาชิกได
แนะนํา และติติงมาก็ตองขอโทษเพ่ือนสมาชิกดวย จากการทําหนาท่ีของ
ผูบริหาร เจาหนาท่ี และประธานสภาฯ เม่ือกําหนดความจําเปนท่ีจะตอง
ประชุมใหสภาฯ พิจารณาแลวก็ตองขอเปดประชุมตอนายอําเภออีก จึงทําให
ข้ันตอนตาง ๆ เก่ียวกับการประสานงานของเจาหนาท่ีแตละฝายเรื่องเอกสาร
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ชี้แจงจึงยังไมเสร็จ เม่ือเปนอยางนั้น จะทําใหแผนงานท่ีวางไวของผูบริหารจะ
คลาดเคลื่อนออกไปอีก จึงจําเปนตองสงหนังสือออกไปกอน และตอไปขอให
ประธานสภาฯ เจาหนาท่ี และผูบริหารจะตองปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม เห็นดวย ๑๒ คน

ประธานสภาฯ ๕.๓ แกไขรายละเอียดครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๔
รายละเอียดขอเชิญเจาหนาท่ีหรือผูบริหารไดชี้แจงใหสภาฯ ไดทราบ

นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย จากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ป ๒๕๕๔ นั้น ซึ่งเอกสารก็ไดแจกให
จนนท.วิเคราะหฯ สมาชิกแลว คําชี้แจงมีท้ังขอความเดิมและท่ีแกไขใหม แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป หมวด คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไวรวม
๑๒๓,๐๐๐ บาท แตไมสามารถจัดซื้อไดในสมัยนั้น เพราะจะตองขออนุมัติ
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรตอคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงไดทําการขออนุมัติเบิกตัดป ตอสภา อบต.ขนอม
สมัยนั้น จากการประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ สมัยวิสามัญ
สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ซึง่เปนกรณีไมกอหนีผู้กพัน โดยกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดแจงแนวทางการปฏิบัติในสวนราชการใหถูกตองเหมือนกัน
ทางเทศบาลตําบลอาวขนอม จึงไดทําหนังสือถึงประธานคณะกรรมการจัดหา
คอมพิวเตอรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือ ท่ี นศ ๕๕๕๐๒/๑๕๒
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยไดสงรายละเอียดครุภัณฑท่ีตั้งไวจาก
ขอบัญญัติป ๕๔ หนา ๖๐ ขอ ๒.๑.๒ เปรียบเทียบกับของกระทรวง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) ปรากฎวาคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑ
ราคากลางพ้ืนฐานไมสามารถจัดซื้อได จึงใหจัดหาตามเกณฑพ้ืนฐานของ
กระทรวงไอซีที หลังจากนั้น ทต.อาวขนอม จึงไดทําหนังสือเปนครั้งท่ี ๒ ตอ
ประธานคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอรจังหวัดนครศรีฯ ตามหนังสือ ท่ี
นศ ๕๕๕๐๑/๒๐๕ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ พรอมแนบตาราง
เปรียบเทียบการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีทางเทศบาลตําบลอาวขนอม
กําหนดข้ึนใหม ใหเปนไปตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐาน โดย
มีเจาหนาท่ีเขาไปชี้แจงดวย หลังจากนั้นจึงมีหนังสือจากคณะ
กรรมการบริหารจัดหาคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นศ
๐๐๑๖.๑/ว๙๐๒ ไมลงวันท่ีอนุมัติใหดําเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ดังกลาวนี้ได และระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็ไดกําหนดไวแลว เหมือนขอ
๕.๑ และ ๕.๒ โดยสภาฯ จะตองใหความเห็นชอบ ขอบคุณมาก

นายกัมพล  มีชัย ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากกลัวสมาชิกจะสบัสนเพราะอยูในขอบัญญัติ
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๔ ของ อบต.ขนอม แตสมาชิกเกา ๆ สมัย

ท่ีแลวคงจะจําได โดยกระผมนายกัมพล มีชัย ทําหนาท่ีประธานสภาในตอน
นั้น และสภาฯ ก็ไดอนุมัติใหเบิกตัดป กรณีไมกอหนี้ผูกพันไปเรียบรอยแลว
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แตไมสามารถท่ีจะจัดซื้อไดตามท่ีเจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ไดอธิบายไปแลว
เพ่ือใหเกิดประโยชนกับองคกรของเรา เพราะระเบียบกําหนดไวแลวในการ
แกไขเปลี่ยนแปลงท่ีผมไดอธิบายไปกอนนี้แลว โดยสภาฯ จะเปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบจึงจะจัดซื้อไดตามระเบียบ และในตอนนี้ในสํานักงานแตละ
กอง แตละฝายก็ไมพอใช ท่ีมีอยูก็เสียไปมาก ฉะนั้น จึงมีความจําเปนมากใน
การจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จึงขอฝากใหสมาชิกชวยกันพิจารณาใหความ
เห็นชอบดวย

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมบาง ถาไมมีจะขอมติท่ี
ประชุม

มติท่ีประชุม เห็นดวย ๑๒ คน

ประธานสภาฯ ๕.๔ โอนเงินอุดหนุนเพ่ืออุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดขอเชิญผูบริหาร หรือ
เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดชี้แจง

นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นศ ๐๐๑๖.๑(ศพส.จ.)/ว ๑๘ ลงวนัท่ี ๑๑ มกราคม
จนท.วิเคราะหฯ ๒๕๕๕ เรื่อง ขอรับสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนตามโครงการบําบัดรักษา

ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ ๒๕๕๕
เนื่องจากรัฐบาลกําหนดใหการแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ โดย
ยึดหลักผูเสพคือผูปวย ท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของ
สังคม พรอมท้ังมีกลไกชวยเหลือติดตามอยางเปนระบบ เพ่ือใหการ
บําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
จังหวัด/ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครศรีธรรมราช (ศพส.จ.นศ) ไดจัดทําโครงการบําบัดรักษาผูเสพและผูติดยา
เสพติดข้ึน จึงตองอาศัยงบประมาณและขอความรวมมือขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกระดับ จังหวัดและ ศพส.จ.นศ. จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณอุดหนนุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือดําเนินโครงการโดย
เทศบาลตําบล เทศบาลละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท โดยผูวาอาศัยอํานาจตามคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทยท่ี ๒๙๓/๒๕๔๑ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ อนุมัติให
อบจ. เทศบาล และอบต.ทุกแหง ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๒ โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการดังกลาวใน
เทศบัญญัติหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือเพ่ิมเติมไดโดยไม
ตองกําหนดในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอนุมัติใหเทศบาล
จายเงินอุดหนุนเพ่ืออุดหนุนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย
อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช) ตาม
โครงการดังกลาวได ท้ังนี้ เม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแลวตาม
มาตรา ๖๗ ทวิ แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉะนั้น จึงขอใหสมาชิกไดพิจารณาตามเอกสารซึ่งมีรายละเอียด
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อยูแลว โดยบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ในการโอนลด
ดานงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมในดาน
การบริการชุมชนและสังคม แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หมวด
เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย
อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมโอน
๑๔๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการบําบัดผูเสพ ผูติดยาเสพติดจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอไปเม่ือสภาอนุมัติแลว
ทางเทศบาลจะไดดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบตอไป

นายกัมพล  มีชัย ขออธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบ ซึ่งกฎหมาย ซึ่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ กําหนดวา

การจายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) และการจายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทํา
ไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ
แลว และมาตรา ๖๗ เทศบาล อาจมีรายจายดังตอไปนี้ ซึ่งมีตั้งแต (๑) – (๙)
แตจะไมขอพูดถึงวงเล็บอ่ืน จะขอพูดถึง มาตรา ๖๗(๘) เงินอุดหนุนซึ่งจะเห็น
วาเก่ียวโยงกับท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงเพ่ือดําเนินการตามระเบียบ และข้ันตอนซึ่ง
มีอยูในเอกสารแลว จึงขอใหสมาชิกชวยกันพิจารณาดวย

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๑๒ คน

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ
ประธานสภา วันนี้ทางสถานีตํารวจภูธรขนอมเขารวมประชุมสภาดวย ตัวแทน คือ พ.ต.ต.

เม้ียน เกิดทิพย สวป.สภ.ขนอม เพ่ือเชื่อมโยงประสานงานตางๆ และทําความ
เขาใจกับตัวแทนของประชาชนคือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม และ
ผูบริหาร ฉะนั้นกอนท่ีจะใหสมาชิกหรือผูเขารวมประชุมทานอ่ืนไดพูด จะได
เชิญตัวแทนจาก สภ.ขนอมกอน

พ.ต.ต.เม้ียน เกิดทิพย วันนี้ไดรับมอบหมายจากผูกํากับใหเขารวมประชุม ซึ่งมีความยินดีเปนอยาง
สวป.สภ.ขนอม มาก โดยทํางานท่ีนี่เกือบสามปแลว วันนี้มีท้ังเรื่องท่ีนํามาแจงและเรื่องนํา

เสนอ เริ่มจากนโยบายของผูบังคับบัญชากอน วิสัยทัศนของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติจะตองเปนตํารวจมืออาชีพเพ่ือความผาสุกของพ่ีนองประชาชน สวน
นโยบายของ พล.ต.ต.รณพงศ ทรายแกว ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช เนนการพกพาอาวุธปนใหถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
ฉะนั้น ทานใดมีใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนแลวจะตองมีใบอนุญาตใหพก
พาใหถูกตองดวย ตอไปเรื่องการกวาดลางอาชญากรรมจะกวาดลางเดือนละ
2 ครั้ง เพ่ือจะลดอาชญากรรมในขนอมใหได ตอไปเรื่องการปราบปราม
ยาเสพติด โดยพยายามหาผูคาใหได โดยรวมกับทองท่ีและทองถ่ินท่ีผานมา
รวมกับ อบต.ควนทอง บําบัด รักษา และทํากิจกรรมกับผูติดยาเสพติดท่ี
ฉก.321 แตดูแลวไมคอยไดผลเพราะระยะเวลาแค 8 วัน บางคนก็ติดมา
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นานแลว ตอไปทาง ผกก.สภ.ขนอม โดย พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง มุงเนนหา
ความรวมมือจากทุกๆ ฝาย โดยจัดตั้งตํารวจชุมชน โดยมีตํารวจเปนพ่ีเลี้ยง
เนนปองกันเพ่ือไมใหเกิด ตอไปก็งานตํารวจชุมชนสัมพันธ โดยเนนหมูบานท่ี
มีอาชญากรรมและยาเสพติดสูง โดยมีตํารวจ ๕ นายเขาไปพบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชน อบรมใหความรูท้ังเรื่องยาเสพติดและเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตอไป
การแกไขอุบัติเหตุบนทองถนน โดยตองลดอุบัติเหตุใหไดเพราะจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีอุบัติเหตุสูงมาก และเรื่องนี้มีนายกเทศมนตรีเปนคณะ
ทํางานดวย ตอไปท่ีจะขอฝากและนําเสนอ คือขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
นําไปดําเนินการดานตางๆ เชน งานดานประชาสัมพันธตางๆ งานปองกัน
อาชญากรรม ยาเสพติด การจัดทําแผนพับตางๆ เพ่ือแจกจายใหประชาชนจะ
ไดรูจักปองกันทรัพยสินของของตนเอง ตอไปท่ีไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทศบาลตําบลอาวขนอม คือ งบโครงการครูแดร เปน
โครงการระดับประเทศ เพ่ือใหตํารวจไปสอนนักเรียนชั้นประถม เพ่ือปองกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน ตอไปจะขอสนับสนุนงบตํารวจชุมชนโดยตํารวจ 1 คน
จะมีอาสาสมัคร 10 คน ตอไปงบดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต ซึ่งมีประชาชนเขามาทองเท่ียวเยอะมาก ตอไป
เรื่องกลองวงจรปด เพ่ือจะเปนหลักฐานในการติดตามผูกระทําผิด ฉะนั้นจึง
ขอใหสภาฯ และผูบริหารไดนําไปพิจารณาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน วันนี้จึงขอขอบคุณเปนอยางสูง

นายไมตรี  พรหมพิชิต วันนี้ตองขอขอบคุณทาง สภ.ขนอม ตัวแทนคือ พ.ต.ต.เม้ียน เกิดทิพย
นายกเทศมนตรี สวป.สภ.ขนอม ท่ีเปนตัวแทนเขารวมประชุมเพ่ือการทํางานจะไดเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ขอชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีโครงการขยายเขต
ประปาภูมิภาค หมูท่ี 12 ซึ่งใชงบประมาณของเทศบาล เพราะประปา
ภูมิภาคจะอางตลอดวาไมมีงบประมาณในสวนนี้ โดยการประมาณราคาตางๆ
เปนของชางประปา แตเม่ือสรางเสร็จแลวทรัพยสินตางๆ จะตองเปนของ
ประปาภูมิภาค รายไดท่ีเก็บจากการใชน้ําของประชาชนจะเปนรายไดของ
ประปา ซึ่งเปนเรื่องแปลกมาก และตองขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานท่ีให
ความเห็นชอบทุกเรื่องเพราะเปนสิ่งจําเปนมาก โดยระเบียบกําหนดใหสภา
เปนผูอนุมัติหรือไมอนุมัติ จะไดดําเนินการใหเกิดประโยชนตอประชาชน
ตอไปสวนเรื่องท่ีทาง สภ.ขนอม ใหชวยประชาสัมพันธและขอความรวมมือให
สมาชิกจะแจงใหประชาชนรวมดวย ไมวาจะเปนอาวุธปน ยาเสพติด
กฎจราจรตางๆ และท่ีของบประมาณสนับสนุนนั้น จะไดดูในขอระเบียบวา
สวนใดดําเนินการไดก็จะไมขัดของ สวนเรื่องกลองวงจรปดและไฟจราจรอยู
มีนโยบายอยูแลวจะใหดําเนินการในโอกาสตอไป ฉะนั้น จึงขอขอบคุณ
ทุกทานท่ีใหสิ่งดีๆ ตอสภาและในฐานะท่ีเปนผูบริหารจะรับฟงทุกๆ ปญหา
ขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและองคกร
ขอบคุณมาก
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นายอภิชาติ ใจสบาย ขอชี้แจงถึงการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบซึ่งตอนนี้โครงการกอสรางมี
รองนายกเทศมนตรี ถนนคสล. ซอยรุงเรือง ม.4 เสร็จแลวรอตรวจงาน ม.5 และ ม.7 กําลัง

ดําเนินการอยูและ ม.9 ซอยยายแจม เสร็จเรียบรอยแลวรอตรวจงาน สวน
ถนนท่ีเสียหายหนักตอนเกิดอุทกภัยท่ีรถยนตไมสามารถผานได ตอนนี้ก็แก
ปญหาเรงดวนเรียบรอยแลวมี ม.11 ซอยนายทวีปและม.3 ซอยปาลมอินทร
สวนงบประมาณท่ีซอมแซมท้ังหมดกําลังประกาศจัดซื้อจัดจาง จึงคิดวาไม
นานก็คงแกปญหาไดท้ังตําบล สวนเรื่องไฟฟาก็ซอมแซมไปเยอะแลว วันนี้ก็
ตองขอฝากไปยัง สภ.ขนอม เรื่องปญหาจราจรบริเวณตลาดสี่แยก และเรื่อง
นักเรียนตางๆ ขอฝากใหตํารวจชวยดูแลในการขามถนนดวย จึงขอขอบคุณ
ไวเปนอยางสูง จะไดแกไขตอไป

นางสุภี  สมทรง ขอพูดเรื่องความเดือดรอนของประชาชน และเพ่ือความเปนระเบียบและมี
สท.เขต 1 ความปลอดภัยของประชาชน คือ ผูประกอบการฟารมกุงท่ีปกเหล็กลงไปใน

ทะเลเพ่ือเปนแนววางทอดึงน้ําข้ึนบนฝง แตตอนนี้สวนมากก็เลิกกิจการไป
แลว ซึ่งกลัวจะเปนอันตรายตอประชาชนท่ีลงไปอาบน้ําทะเล และดิฉันก็ได
ทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีแลวเพ่ือดําเนินการ แตไมทราบวาตอนนี้ได
ดําเนินการแลวหรือไม

นายอภิชาติ  ใจสบาย เม่ือไดรับหนังสือรองเรียน วันท่ี 25 พฤษภาคม ก็ไดไปดูสํารวจรวมกับฝาย
รองนายกเทศมนตรี โยธาแลว โดยถายรูปไวดวยซึง่จะตองคุยกับผูประกอบการดวย เพ่ือความ

ปลอดภัยและไมมีผลกระทบท้ังประชาชนและผูประกอบการดวย

นายไมตรี  พรหมพิชิต สําหรับเรื่องนี้ท่ีปกเหล็กลงในทะเลก็มีอยูหลายแหงซึ่งมีน้ําข้ึนทําใหมองไม
นายกเทศมนตรี เห็นจะเปนอันตรายกับบุคคลท่ีลงไปเลนน้ําทะเล ในเรื่องนี้ใหหารือกับผู-

บริหารไวตั้งแตกอนเขามาทําหนาท่ี วาจะตองรีบถอดออก ซึ่งเปนสิ่งท่ี
ดมีากท่ีสมาชิกไดทําหนังสือมาเพ่ือจะใหดําเนินการถอดออกใหหมด จึงมอบ
หมายใหฝายโยธารีบดําเนินการอยางเรงดวน

นายมนัส  ใจเหมาะ ขอพูดเรื่องขยะซึ่งไดรับการหารือมาจากประชาชนในหมูท่ี 3 วาถังขยะขอไว
สท.เขต 2 นานแลวแตยังไมได ท่ีมีอยูแลวก็ใชงานไมคอยไดมีหมาเขามาคุยเพนพานไป

หมด จึงขอฝากใหผูรับผิดชอบไดจัดซื้อบริการประชาชนใหเพียงพอดวย

นายกัมพล  มีชัย ตอนนี้ทางเทศบาลตําบลอาวขนอม กําลังใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
รองนายกเทศมนตรี ประจําป 2555 ของ อบต.ขนอม ซึ่งมีงบประมาณท่ีจะซื้อถังขยะไดเปน

จํานวนเงิน 60,000 บาท ตอนนี้นายกก็ไดสั่งซื้อไปแลว เปนถัง 3 สี ได
ท้ังหมด 54 ถัง และกําลังดําเนินตามข้ึนตอนตามระเบียบขอกฎหมายในการ
โอนงบประมาณเพ่ือจะไดซื้อเพ่ิมเตมิไมต่ํากวา 100 ใบ จึงคิดวาไมนานก็จะ
เพียงพอในเรื่องของถังขยะ จึงขอฝากไปยังสมาชิกใหชวยประชาสัมพันธให
ประชาชนไดทราบ และใหมาลงชื่อเพ่ือจะไดประสานในข้ันตอนตอไปในการ
จะมารับถังขยะ โดยจะตองขอเบอรโทรศัพทไวดวย อีกเรื่องฝากไปยังสมาชิก
ท้ัง 2 เขต ขอใหเขียนชื่อปายถนน ปายซอย แตละหมูบานมาสงท่ีกองชาง
ดวย เพ่ือจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายตอไป อีกเรื่องเก่ียวกับความ
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รวมมือระหวางเทศบาลตําบลอาวขนอมกับสถานีตํารวจภูธรขนอม ซึ่งอยูใน
ขอบัญญัติป 2555 มีอยูประมาณ 3-4 โครงการ เชน การปองกันและแกไข
ยาเสพติด 30,000 บาท เพ่ือฝกอบรมรณรงคเก่ียวกับยาเสพติดใหลดลง
และอยาใหมีในพ้ืนท่ี ตอไปก็การซอมแผนดับเพลิงในการชวยเหลือผูประสบ-
ภัยบนทองถนน งบประมาณ 50,000 บาท ตอไปก็การจัดแขงกีฬาท่ีมาตาน
ภัยยาเสพติด งบประมาณ 100,000 บาท นอกนั้นก็เปนการฝกอบรม
อปพร. อบรมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย ซึ่งทางเทศบาลจะตองรวมกับทาง
ตํารวจและโรงพยาบาลขนอมในการดําเนินโครงการจึงตองของขอบคุณ
พ.ต.ต.เม้ียน  เกิดทิพย เปนอยางสูง

นางอุทัยวัลย  ใจสบาย จากท่ีไดฟงการชีแ้จงในเรื่องตางๆ ของเจาหนาท่ีและผูบริหาร ซึ่งสงสัยใน
สท.เขต 2 การนําเงินมาอุดหนุนโครงการของจังหวัดเรื่องยาเสพติด โดยนําเงินในหมวด

การจายเงินเบี้ยคนชรา จะทําใหกระทบถาคนชราพวกนี้ไมไดรับเงินแตก็ไม
ทราบวาขอเท็จจริงเปนอยางไร ซึ่งมีความสงสัย

นางจันทิรา  พูนนวล ขอชี้แจงถึงการโอนเงินของคนชรา ผูพิการในงบกลางนั้น ตอนนี้ทางรัฐบาล
หัวหนากองคลัง ไดโอนเงินเขามาเรียบรอยแลวตามจํานวนทุกคน ซ้ําเม่ือกอนทาง อบต.ขนอม

ตองตั้งงบประมาณไวเพ่ือจายในสวนนี้ แตตอนนี้ไมตองจายแลวเพราะเปน
นโยบายของรัฐบาล ทําใหมีเงินในสวนนั้นเหลืออยู จึงไดโอนไปตั้งเปนราย
การใหมดังท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงไปแลวจึงไมมีผลกระทบใดๆ กับผูชราและ
คนพิการ

นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ ขอพูดเรื่องเดิมๆ คือจากการท่ีผมไดทําหนังสือมายังเทศบาลเก่ียวกับไฟฟา
สท.เขต 1 สาธารณะท่ีไฟดับอยูบริเวณทางโคงสายชายทะเล รอยตอ ม.5 และ ม.6

ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งมาก และทราบวากระเชาเขาไมถึงทําไมได จึงขอฝาก
ใหชวยแกปญหาใหดวย ขอบคุณมาก

นายไมตรี  พรหมพิชิต ตามความเปนจริงไดสั่งการไปแลว และเจาหนาท่ีก็มารายงานวารถกระเชา
นายกเทศมนตรี เขาไมไดไมถึง ในจุดนั้นซอมยากมาก ฉะนั้น จึงขอรับผิดชอบเองในการซอม-

แซมจุดนั้น โดยจะแกปญหาใหไดโดยเร็วท่ีสุด ขอใหสมาชิกสบายใจได
ขอบคุณมาก

พ.ต.ต.เม้ียน  เกิดทิพย จากท่ีผูบริหารไดฝากถึง สภ.ขนอม จะรับไปแกไขเพ่ือสั่งการใหเกิดประโยชน
สวป.สภ.ขนอม ใหมากท่ีสุดและตามโครงการตางๆท่ีทางเทศบาลรวมกับ สภ.ขนอม ขอยืนยัน

วาจะใหความรวมมือและสนับสนุนอยางเต็มท่ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน วันนี้จึงขอขอบคุณมากท่ีไดมีโอกาสมารวมประชุมกับเทศบาล
ตําบลอาวขนอม เพ่ือจะไดเขาใจกันหลายๆ เรื่อง

ประธานสภา มีสมาชิกและผูเขารวมประชุมทานใดจะพูดอีกบาง ถาไมมีขอปดการประชุม



๑๑

ปดการประชุมเวลา 11.20 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)
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