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รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕5
วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕5 เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

ผูเขารวมประชุม

ผูไมเขารวมประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นางอุทัยวัลย  ใจสบาย สท.เขต 2 อุทัยวัลย  ใจสบาย ลา

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 2 พิพัฒน  มีเมือง
๕ นายภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณสิริ สท.เขต 2 ภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณสิริ
๖ นายธีระพล อังคณานนท สท.เขต 1 ธีระพล  อังคณานนท
๗ นางสุจินดา  จริยะวัฒนา สท.เขต 1 สุจินดา จริยะวัฒนา
๘ นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ สท.เขต 1 ณัฐวุฒิ  ทองใหญ
๙ นายวัชระ  วีชัย สท.เขต 1 วัชระ  วีชัย

๑๐ นายอภิชาติ  ทองสม สท.เขต 2 อภิชาติ  ทองสม
๑๑ นายมนัส  ใจเหมาะ สท.เขต 2 มนัส  ใจเหมาะ
๑๒ นางสุภี  สมทรง สท.เขต 1 สุภี  สมทรง



๒

ผูเขารวมประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ - สกลุ 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 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน
๖ นายวัชระ มยุระเปนชะ ผูชวยชางไฟฟา วัชระ มยุระเปนชะ
๗
8
9

นางจันทิรา  พูนนวล
นายทนงศักดิ์  ซับมัน
นางสาวจุฑาทิพย  ใจรังษี

หัวหนากองคลัง
หัวหนากองชาง

พนักงานจางท่ัวไป

จันทิรา พูนนวล
ทนงศักดิ์ ซับมัน
จุฑาทิพย  ใจรังษี
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายธวัชชัย  ไชยเทพ เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศสภา
เลขานุการสภาฯ เทศบาลตําบลอาวขนอม เรื่อง การกําหนดสมัยประชุม ประจําป พ.ศ.

2555 และสมัยประชุมสมัยแรกของปถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ขอ 11 และขอ
21 กําหนดใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาหารือเก่ียวกับการกําหนดสมัย
ประชุมสามัญของสภาทองถ่ิน ซึ่งสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม ในคราว
ประชุมสภา สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2555 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2555
ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.2555 และสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรกของปถัดไป ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม – 18 เมษายน 2555
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2555
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1-30 สิงหาคม 2555
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ตั้งแตวันท่ี 1-30 ธันวาคม 2555 และสมัย
สามัญ สมัยแรกประจําป พ.ศ. 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ – 2
มีนาคม 2556

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
นายราเชนทร  ขนอม ประธานสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุมกอนเขาสูระเบียบวาระการ
ประชุมก็ตองขอทักทายผูเขาประชุม และผูเขารวมประชุมทุกทาน

เนื่องจากมีพนักงานของเทศบาลเสียชวีิต 1 คน คือครูผูชวยผูดูแล
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ซึ่งเพ่ิงฌาปนกิจเม่ือวันเสารท่ี
23 มิถุนายน ท่ีผานมา เพ่ือจะไดอุทิศสวนกุศลไปให จึงขอใหท่ีประชุมยืน
สงบนิ่ง 1 นาที  ขอบคุณมาก

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงตอท่ีประชุม

ประธานสภาฯ 1.1 ขอเชิญเปนเกียรติรวมพิธีแขงขันโมโตครอส ซึ่งจัดแขงขัน 2 วัน
คือวันท่ี 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม ณ สนามโมโตครอสทุงขนอม
หมูท่ี 12 โดยพิธีเปดจะมีข้ึนในวันท่ี 1 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. และ
ไดรับเกียรติจากทานทรงพล สวาทธรรม รองผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนประธานเปด ฉะนั้น ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกเขารวม
กิจกรรม

1.2 แนะนําพนักงานจางท่ัวไป 2 ทาน
- นางสาวจุฑาทิพย  ใจรังษี
- นายสุขุม  สังขชุม
ครูผูชวยผูดูแลเด็ก 1 ทาน
- นายสิทธิรักษ  พลายสุวรรณ
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ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต 1 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ
สมัยท่ี 2/2555 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 สมาชิกทานใด
จะแกไขสวนใดบาง ถาไมมีผมจะขอมตท่ีิประชุม สมาชิกทานใดรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี
2/2555 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภา 11 คน

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม

ประธานสภาฯ - ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม

ประธานสภาฯ 5.1 พิจารณารางระเบียบสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลอาวขนอม พ.ศ. 2555

เนื่องจากสมัยท่ียังเปน อบต.ขนอม ประธานสภาอบต.ขนอม สมัย
นั้นคือ นายกัมพล  มีชัย ไดออกระเบียบนี้ไวแลว โดยประกาศเม่ือวันท่ี 17
มีนาคม 2551 ซึ่งตอนนี้จากอบต.ขนอม ไดเปลี่ยนมาเปนเทศบาลตําบลอาว
ขนอม ผมในฐานะท่ีเปนประธานสภา จะตองออกระเบียบสภาเทศบาลวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภา
เทศบาลตําบลอาวขนอม ข้ึนมาใหสภาพิจารณาเพ่ือประกาศใชตอไป เพราะ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ในขอ 24 วรรค 3 กําหนดไววา
หลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบล
อาวขนอม ใหเปนไปตามท่ีสภาทองถ่ินกําหนด ผมจึงไดดําเนินการราง
ระเบียบเพ่ือเสนอใหสภาพิจารณาและรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 287
ก็กําหนดไวเชนเดียวกัน เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน จึงขอใหสภาได
พิจารณาและอภิปราย

นายกมัพล  มีชัย เนื่องจากเรื่องนี้ถือวาไมไดเก่ียวของกับผูบริหาร เปนหนาท่ีของฝาย
รองนายกฯ นิติบัญญัติ โดยเฉพาะประธานสภาจะตองออกระเบียบ โดยเสนอรางตอสภา

เพ่ือใหสภาไดพิจารณา เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547ไดกําหนดไว ในขอ 24 วรรค 3 โดย
กําหนดวา หลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารวมประชุมสภา-
เทศบาลตําบลอาวขนอม ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสภาทองถ่ินกําหนด เพราะ
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ฉะนั้น ผมจึงย้ําวาระเบียบท่ีสภาทองถ่ินกําหนด คือสิ่งท่ีประธานจะตองทํา
หนาท่ีใหถูกตองตามตัวบทกฎหมาย ตามระเบียบท่ีจะตองเสนอใหสภาได
พิจารณา ซึ่งเปนรางระเบียบท่ีประธานสภาจะตองดําเนินการใหถูกตองและท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่ง ตอนนี้เราใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 287
ไดกําหนดไวในวรรคแรกวา ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิ์ มีสวนรวมในการ
บริหารกิจการองคกรปกครองทองถ่ิน โดยองคกรปกครองทองถ่ินตองจัดใหมี
วิธีการท่ีจะใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาว ฉะนั้น จึงเห็นวาท้ังรัฐธรรมนูญ
และขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินไดกําหนดไวอยางชัดเจน ประธานจะไม
นําเสนอใหสภาไดพิจารณาไมได เพราะวาตั้งแตท่ีมีหนังสือสั่งการมาตอนสมัย
ท่ีผมเปนประธานสภาสมัย อบต.ขนอม ไดออกระเบียบนี้ไว โดยสภาไดอนุมัติ
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2551 ฉะนั้น วันนี้เพ่ือความถูกตองตามระเบียบ
กฎหมายจึงขอใหสภาไดพิจารณากันดวย ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม อนุมัติเต็มสภา 11 คน

ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติอ่ืน ๆ

นายสามารถ  ภักดีรัตน มีขาวมาแจงประชาสัมพันธแกท่ีประชุมและก็มีประเด็นการ
นิติกร ปรึกษาหารือเพ่ิมเติม ตามท่ีทุกปของเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม จะมีการจัด

แขงขันฟุตบอล 7 คน โดย อบต.ขนอมเดิม ซึ่งปนี้ไดตั้งงบประมาณไวตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555 เปนเงิน 100,000
บาท ท่ีกําหนดในการแขงขันฟุตบอล อบต.ขนอมคัพ ซึ่งผมไดรางกําหนดการ
คราวๆ แจกสมาชิกและผูเขารวมประชุมไวแลว โดยใชชื่อในการแขงขันวา
“เทศบาลตําบลอาวขนอมคัพ” หรือตัวยอ ทต.อาวขนอมคัพ ซึ่งปนี้ได
กําหนดการรับสมัครวันท่ี 2 – 13 กรกฎาคม 2555
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล และจะมีการ
จับฉลากวันท่ี 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม เริ่ม
แขงวันท่ี 23 กรกฎาคม เปนตนไป ณ สนามโรงเรียนวัดกระดังงา ซึ่งจะ
สอดคลองกับการแขงขันของกีฬาอําเภอขนอม  ซึ่งจะสิ้นสุดในวันท่ี 20
กรกฎาคม 2555 ประเภทการแขงขัน มีการแขงขันของประชาชนชาย
ภายในเขต อ.ขนอม และประชาชนหญิง ซึ่งตอไปจะปรึกษาในท่ีประชุม
เก่ียวกับการสงทีมการแขงขันและภายในเขตอําเภอจะมีฟุตบอลนักเรียนชาย
รุนอายุไมเกิน 12 ป และฟุตบอลหนวยงานองคกรตางๆ ในเขตอําเภอ ใน
สวนท่ีจะเรียนแกท่ีประชุมคือการแขงขันของประชาชนหญิง ซึ่งจะมีการ
ปรับเปลี่ยนกติกาทุกป ซึ่งปนี้จะหารือในท่ีประชุมวาในการสงทีมของ
ประชาชนหญิง จะกําหนดคุณสมบัติอยางไร ซึ่งจะไดกําหนดไวในระเบียบ
ตอไป
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นายกัมพล  มีชัย ดังท่ีนิติกรซึ่งรับผิดชอบในการจัดการแขงขันฟุตบอลตามโครงการ
รองนายกฯ จัดการแขงขันกีฬา อบต.ขนอมคัพ และปนี้ไดมาเปนเทศบาลตําบลอาวขนอม

คัพ ซึ่งเหตุผลท่ีจัดในวันท่ี 23 กรกฎาคม เพราะขอบัญญัติงบประมาณราย-
จายกําลังจะหมดในเดือนกันยายน 2555 นี้ ทุกอยางตามแผนดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลอาวขนอม ซึ่งตอนนีใ้ชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปของ อบต.ขนอม เพราะจะตองดําเนินการในสวนท่ีไดกําหนดไวแลว
ในขอบัญญัติซึ่งอยูในหนา 19 เปนคาใชจาย ในการแขงขันกีฬา
อบต.ขนอมคัพ งบประมาณ 100,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดเตรียม
สถานท่ีและสนามแขงขัน คาวัสดุกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการ คาชุดกีฬา
คาถวยรางวัล, เงินรางวัล คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเขา
ประเภทรายจาย เปนเงิน 100,000 บาท ซึ่งในฤดูการแขงขันกีฬา จะเห็น
ไดวาประชาชนชาวขนอมจะใหความรวมมือและสนใจเปนอยางดี เนื่อง
จากปนี้ทางอําเภอไดเริ่มการแขงขันกีฬาในวันท่ี 1 -16 กรกฎาคม และจะ
แขงขันกรีฑา อ.ขนอม ณ สนามโรงเรียนบานบางโหนด ในวันท่ี 18 -20
กรกฎาคม เพ่ือใหตอเนื่องกับการแขงขันกีฬาใน อ.ขนอม ทางเทศบาลตําบล
อาวขนอมจึงไดหารือกันวาจะจัดใหติดตอกัน เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน และท่ีสําคัญคือตองยึดในรูปแบบเดิมและหา
ขอบกพรองของแตละป เพ่ือนํามาปรับปรุงและแกไขใหดีท่ีสุด อีกอยางท่ี
สําคัญอยากใหเพ่ือนสมาชิกชวยประชาสัมพันธและสงฟุตบอลเขามารวม
แขงขัน สวนในเรื่องของฟุตบอลหญิงอยากใหชวยกันสงมาหมูบานละทีม โดย
จะกําหนดอายุ 30 ปข้ึนไป หรือ 25 ปข้ึนไป เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการ
แขงขัน และในเรื่องฟุตบอลหญิง อยากใหหนวยงานสงเขามาเพ่ือแขงขันกับ
เทศบาลตําบลอาวขนอม อาจจะเปนในวันเปดสนาม ถึงแมงบประมาณจะตั้ง
ไวนอย เพราะปกติจะตั้งไว 200,000 บาท แตปนี้ตั้งไว 100,000 บาท
แตคงตองดําเนินการหางบประมาณจากภายนอกเพราะวาเปนคาใชจายท่ีสูง
ฉะนั้น อยากใหสภาพูดคุยหารือกันเพ่ือเปนแนวทางในการทํางานของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ,ผูบริหาร และสมาชิกสภา เพ่ือท่ีจะไดทําหนาท่ีรวมกัน

นายมนัส  ใจเหมาะ เรื่องท่ีจะพูดวันนี้เก่ียวกับเรื่องซอมแซมถนนซึ่งใชงบประมาณของ
สท.เขต 2 หมวดเงินสะสม ไมทราบวาตอนนี้ไดดําเนินการไปถึงหมูไหนแลว และทําเปน

บางสายหรือตลอดสาย

นายอภิชาติ  ใจสบาย ขอชี้แจงเรื่องการซอมถนน การซอมแซมถนนท่ีสมาชิกสภาไดผาน
รองนายก ความเห็นชอบไปแลวนั้น ตอนนี้กําลังรีบดําเนินการเรื่อง การวางทอระบาย

น้ําของท้ังเขต 1 และเขต 2 หลังจากนั้นจะไดลงหินผุและเกรดใหเรียบตลอด
สายตามท่ีไดผานมติสภาไปแลว

นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ วันนี้มีเรื่องสอบถามอยู 2 เรื่อง เรื่องท่ี 1 คือ อยากทราบวาฝาย-
สท.เขต 1 บริหารไดจัดทํารางเทศบัญญัติ 2556 ไปถึงข้ันตอนไหนแลว และคําถามท่ี2

มีประชาชนฝากถามมา เก่ียวกับการทําถนนบุกเบิกเลียบเขาของหมูท่ี 7 วา
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ไดเกิดปญหามาหลายปแลว ไมทราบวาฝายบริหารจะดําเนินการตอหรือไม
อยางไร

นายกัมพล  มีชัย ตามท่ีทานณัฐวุฒิไดสอบถาม เรื่องแรก ขอชี้แจงวา ในเรื่องของ
รองนายกฯ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556 ของเทศบาลตําบลอาว

ขนอม ระเบียบกําหนดไววาตองใหเสร็จสิ้นกอนเดือนสิงหาคม แตตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2548 กําหนดไวชัดเจนวากอนท่ีจะทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายจะ
ตองทําแผน 3 ปใหเสร็จกอนมิถุนายน ซึ่งสมาชิกอาจสงสัยวาทําไมเรื่องแผน
3 ป ไมนํามาคุยในสภา ขอเรียนใหทราบวา ระเบียบตอนเปนเทศบาลกับ
อบต. นั้นไมเหมือนกัน ถาเปนอบต. จะตองเสนอใหสภาไดพิจารณากอนท่ี
นายกฯ จะประกาศใช แตเทศบาลไมไดกําหนดใหสภาไดพิจารณา ระเบียบ
กําหนดวาหลังจากท่ีไดทําผานหมูบาน ผานประชาคมเสร็จสิ้นแลว สําหรับ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนก็ไดประชุมไปเสร็จแลว สวน
คณะกรรมการพัฒนาจะประชุมวันนี้ในเวลา 13.30 น. ซึ่งเปนข้ันตอน
สุดทาย หลังจากนั้นคณะกรรมการจะไดเสนอใหนายกฯ ลงนามเพ่ือ
ประกาศใชตอไป เพราะฉะนั้น ไมจําเปนตองขยายเวลาแตประการใด
เทศบาลตําบลอาวขนอมจะไดประกาศใชใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว
อยางแนนอน หลังจากไดแผน 3 ป เรียบรอยแลว ทางเทศบาลตําบลอาว-
ขนอม จะเรงดําเนินการ ดังท่ี สท.แตละเขต แตละหมูบานมีความตองการ จึง
เรียนใหสภาไดรับทราบวาทุกอยางจะตองเรงดําเนินการ แมผูบริหารจะเพ่ิง
ไดมาทําหนาท่ีเพียง 3 เดือน สวนเรื่องของ หมูท่ี 7 ขออนุญาตใหฝายโยธาได
ชี้แจง

นายทนงศักดิ์ ซับมัน เรื่องถนนหมูท่ี 7 เม่ือกอนไดทําการกอสรางไปเกือบจะเสร็จแลว
หัวหนากองชาง พอดีไดมาติดในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษของปาไม ทําใหไมสามารถดําเนินการตอได

การไปมาสัญจรสวนมากจะใชทางข้ึนของหมู 7 ไปทะลุหมู 8 ทางเลียบเขา
จะไปมาลําบากมาก เพราะเกิดอุทกภัย น้ําเขาไหลหลาก ในสมัยนั้นไดยุติการ
กอสรางและเบิกงบประมาณใหผูรับจางกอสรางถนนเรียบรอยแลว แตตอง
ยุติไปเพระติดเขตพ้ืนท่ีอนุรักษของปาไม ดังท่ีไดกลาวมาแลว

นายไมตรี  พรหมพิชิต เรื่องหมูท่ี 7 ผมไดทราบมาจากนางจเรว เจาของท่ีดินซึ่งไดมารอง
นายกเทศมนตรี ทุกขกับผมวาการท่ีไปทําถนนครั้งนัน้ ไดไปทําใหท่ีดินเสียหายมาก ซึ่งตัวนาง

จเรวเองยังไมไดอุทิศอะไรเลย เปนการทําโดยพละการ แตนางจเรวไม
ตองการท่ีจะมีปญหาดวย ผมเลยใหแกนําเอกสารตางๆ มาอุทิศ และใหชาง
ไปสํารวจและสามารถทําไดแคในพ้ืนท่ีในสัญญาเทานั้น จะเลยไปไมไดแต
ปญหาคือ ผมยังไมทราบรายละเอียดวาขางลางเปนท่ีซึ่งอุทิศหรือยัง
เพราะฉะนั้น ฝายโยธาจะตองดําเนินการสํารวจขอเท็จจริงตอ จึงแจงใหท่ี
ประชุมทราบ

นายอภิชาติ  ใจสบาย เรื่องการดําเนินการของงบประมาณท่ีผานมา ตอนนี้ไดดําเนินการใน
รองนายกฯ เรื่องการทําถนนคสล. ซอยรุงเรือง, ซอยนายไสว, ซอยยายแจม หมู 9,
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ซอยควนกลอย หมู 7 ตอนนี้ก็ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว สวนเรื่องไฟฟาก็ได
ดําเนินการตามท่ีทานสมาชิกทําหนังสือ เรื่องตัดตนไมตามถนนชายทะเลก็ได
ดําเนินการจากคอเขาไปถึงหมู 4 แลว และเรื่องท่ีรวมกันทําความสะอาดจาก
สี่แยกไปหัวเทอะ ตอนนี้ก็เสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลวเชนกัน ขอบคุณสมาชิกท่ี
ชวยสนับสนุนคาสปอนเซอรตางๆ ดวย

ประธานสภาฯ มีเรื่องฝากสมาชิกอีกสองเรื่องคือ เรื่องไฟฟาสาธารณะ หมูไหน เขตไหนท่ีมี
ปญหา อยากใหสมาชิกชวยแจงเจาหนาท่ีไฟฟาดวย เรื่องตัดตนไม
ของหมู 2 เม่ือวันศุกรท่ีผานมา ทานรองอภิชาติ, ประธานสภา, สมาชิก,
เจาหนาท่ีและทานนายกไดสนับสนุนอาหารเท่ียง มีสมาชิกและผูเขารวม
ประชุมทานใดจะพูดอีกบาง ถาไมมีก็ตองขอบคุณ ผูเขารวมประชุมทุกทาน

ปดประชุมเวลา ๑๑.2๐ น.

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นายธวชัชัย  ไชยเทพ)

ผูจดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสุจินดา  จริยะวฒันา)

(ลงชื่อ)
(นางสุภี  สมทรง)

(ลงชื่อ)
(นายมนัส  ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)
(นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ) (ลงชื่อ) ประธานสภาฯ

(นายราเชนทร ขนอม)
(ลงชื่อ) ผูลงนามรับรอง

(นายพิพัฒน  มีเมือง)
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(ลงชื่อ) ธวัชชัย  ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ
(นายธวชัชัย  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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( ) เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( )
(นายณรงค ์ คงแกว้)

( )
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