
๑

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕5
วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5 เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

ผูเขารวมประชุม

ผูไมเขารวมประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นางสุภี สมทรง สท.เขต 1 สุภี สมทรง 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  วิชัย สท.เขต 1 วัชระ  วิชัย

๑๐ นายอภิชาติ  ทองสม สท.เขต 2 อภิชาติ  ทองสม
๑๑ นายมนัส  ใจเหมาะ สท.เขต 2 มนัส  ใจเหมาะ
12 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
6
7

นายจักรกฤษณ อังคณานนท
นายเดชากร แกนเมือง
นางสาวอารีทิพย จิตอารยี

หัวหนาสํานักปลัดฯ
บุคลากร

เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ

จักรกฤษณ อังคณานนท
เดชากร แกนเมือง
อารีทิพย จิตอารยี

๖ นายวิจิตร ชัยหาญ ชางไฟฟา วิจิตร ชัยหาญ
๗
8
9

นางจันทิรา  พูนนวล
นายทนงศักดิ์  ซับมัน
นางสาวจุฑาทิพย  ใจรังษี

หัวหนากองคลัง
หัวหนากองชาง

พนักงานจางท่ัวไป

จันทิรา พูนนวล
ทนงศักดิ์  ซับมัน
จุฑาทิพย  ใจรังษี



๓

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 จึงขอเปดการประชุมกอนเขาสูระเบียบวาระ การ
ประชุมก็ตองขอทักทายผูเขาประชุม และผูเขารวมประชุมทุกทาน

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงตอท่ีประชุม

ประธานสภาฯ แนะนําพนักงานเทศบาลโอน/ยาย
- นายเดชากร แกนเมือง ตําแหนง บุคลากร ยายมาจากเทศบาล
ตําบลขนอม เริ่มรับตําแหนง วันท่ี 9 กรกฎาคม 2555

- นายจักรกฤษณ อังคณานนท ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ
ยายมาจากเทศบาลตําบลทองเนียน เริ่มรับตําแหนง
วันท่ี 1 สิงหาคม 2555

- นางเสาวลักษณ ผิวสุข ตําแหนง หัวหนากองการศึกษา ตําแหนง
เดิม ณ เทศบาลตําบลอาวขนอมคือนักวิชาการศึกษา เริ่มรับ
ตําแหนง วันท่ี 2 กรกฎาคม 2555

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยสามัญ สมัย
ท่ี 2/2555 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 สมาชิกทานใดจะแกไข
สวนใดบาง ถาไมมีผมจะขอมตท่ีิประชุม

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภา 11 คน



๔

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม

ประธานสภาฯ - ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม

ประธานสภาฯ 5.1 พิจารณาขอขยายเวลาการจัดทํา ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2556 ขอเชิญผูบริหารไดชี้แจงตอสภา

นายไมตรี พรหมพิชิต เนื่องจากการจัดทํา ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2556 ซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ จะตองใหเสร็จสิ้นกอนวันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปนั้น สําหรับปงบประมาณ

นี้ไมสามารถจะดําเนินการไดทันตามท่ีระเบียบไดกําหนดไวแนนอน เพราะมี
หลายอยางท่ีจะตองมีรายละเอียดในการดําเนินการท่ีมีความเปลี่ยนแปลง จึง
ตองมีความรอบคอบไมวาจะเปนรายจายประจํา ในหมวดเงินเดือน คาจาง
ประจํา คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รวมถึงเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน คา
ตอบแทนตางๆ ไดเพ่ิมสูงข้ึน และในสวนของฝายโยธาก็มีงานเยอะมาก
ฉะนั้น ผมจึงไดดําเนินการตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด ตามขอ 24 วรรค
สอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 และ 3
พ.ศ. 2543 ซึ่งไดทําหนังสือเปนญัตติเสนอตอประธานสภา ลงวันท่ี 1
สิงหาคม 2555 ไปแลว และสิ่งท่ีจะตองแจงตอสภา คือ จะตองใหประโยชน
กับประชาชนใหมากท่ีสุดซึ่งจะตองมีความรอบคอบเหมาะสมในการนําภาษีท่ี
ไดรับจากประชาชนมาทํารางเทศบัญญัตินี้ จึงไมสามารถท่ีจะใหเสร็จสิ้นกอน
15 สิงหาคมนี้ได จึงขอเสนอใหสภาไดพิจารณา ขอขยายเวลาไปจนถึงวันท่ี
31 ตุลาคม 2555 ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกบาง ถาไมมีจะ
ขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภา 11 คน

ประธานสภาฯ 5.2 พิจารณาจางเหมาปรับปรุงหองกองชางเทศบาลตําบลอาวขนอม
ขอเชิญผูบริหารไดชี้แจงตอสภา

นายกัมพล มีชัย เนื่องจากตอนนี้มีเจาหนาท่ีมารับตําแหนงโอน/ยายเพ่ิมข้ึน งานและภาระ
รองนายกเทศมนตรีฯ ท่ีเทศบาลตองรับผิดชอบก็เพ่ิมมากข้ึน แตอาคารและหองทํางานก็มีจํากัด

จึงจําเปนท่ีจะตองปรับปรุง ขยายการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
ในสวนกองชาง ตามเอกสารรายละเอียดไดแจกใหกับสมาชิกไปกับวาระ
การประชุมไปแลว ซึ่งตามระเบียบขอกฎหมายจะตองใหสภาไดพิจารณา
ในการอนุมัติ เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2



๕

และ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน ฉะนั้น ขอใหสมาชิกไดดูรายละเอียดแบบประมาณคากอสราง
ซึ่งใชงบประมาณ 35,000 บาท ซึ่งตั้งไวในขอบัญญัติป 2555 หมวด คา
ครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ หนา 15/23 ตั้งไว
50,000 บาท ฉะนั้น จึงขอใหสภาฯ ไดพิจารณาเพ่ืออนุมัติตอไป
ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติม จากเอกสารซึ่งมีงบประมาณอยู 35,000 บาท
สท. เขต 2 แตประมาณราคาไว 35,582.40 จะเห็นวามีงบประมาณท่ีตองใชท้ังหมด

35,582.40 บาท เกินอยู 582.40 บาท จึงไมทราบวาจะดําเนินการ
อยางไร จึงขอใหผูบริหารไดชี้แจงเพ่ิมเติมดวย

นายกัมพล มีชัย ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่ีไดตั้งขอสังเกตเพราะประมาณราคาไวท้ังหมด
รองนายกเทศมนตรีฯ 35,582.40 บาท แตท่ีไดแจงตอสภา คือ 35,000 บาท เพราะเปนสวน

ท่ีตองจายจริง เนื่องจากสามารถตกลงราคากับผูวาจางได โดยผูวาจางลดเงิน
สวนท่ีเกินใหเรียบรอยแลว จึงตองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่ีไดตั้งขอสังเกต
รูจักรอบคอบ รูจักอภิปราย จึงขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกบาง ถาไมมีจะ
ขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม อนุมัตเิต็มสภา 11 คน

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ

ประธานสภาฯ 6.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2554 – 2556 และแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2554 – 2556
ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ขอเชิญนายกหรือผูไดรับมอบหมายไดรายงานใหสภา
ทราบ

นายกัมพล มีชัย วันนี้กระผมไดทําหนาท่ีในประเด็นนีเ้ปน 2 กรณี คือ ประเด็นแรกขอรายงาน
รองนายกเทศมนตรีฯ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 2554 – 2556 จนถึงฉบับ

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 แทนนายก ประเด็นท่ีสอง ทําหนาท่ีเปนประธาน
คณะกรรมการในชุดนี้ซึ่งยังไมหมดวาระสภาไดแตงตั้งไวตั้งแตยังเปน อบต.
ขนอม ซึ่งเอกสารรายละเอียดก็ไดสงไปพรอมวาระการประชุมไปเรียบรอย
แลว โดยคณะกรรมการสรุปไวเพ่ือใหเทศบาลตําบลอาวขนอม ไดนําไปเปน
แนวทางในการทําเทศบัญญัติและแกไขปญหาใหกับประชาชน ไวเปน 5
ยุทธศาสตร คือ 1. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน จะตองหาทางปองกันความ
เสียหายอันเกิดจากอุทกภัย โดยการขุดลอกคลอง คูระบายน้ํา กอนถึงฤดูฝน
ไมใชใหเกิดกอนแลวจึงแกไขสวนท่ีบริเวณหนาราน เทอดศักดิ์คาไมท่ีเม่ือถึง
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ฤดฝูนน้ําจะไหลผานบนถนนตลอด จึงขอใหเทศบาลไดประสานงานกับ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการแกไขตอไปและอีกอยางคือ เรื่อง ปายบอก
เสนทาง สถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีสําคัญตางๆ ควรมีใหครบครัน
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม โดยจะตองใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคน และโครงการพระราชดําริ เชน โครงการบานเทิดไทองคราชันย
โครงการปลูกหญาแฝกฯลฯ งานดานสาธารณสุข ปายหรือสัญลักษณจุดเสี่ยง
ภัยในการลงเลนน้ําทะเล ทางลงทะเลท่ีเปนสาธารณะ เปนตน
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ควรมีแผนพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเท่ียวท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน รวมถึงการสงเสริมอาชีพเสริมใหกับ
ประชาชน
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยการปลูกปาในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม ปาชายเลน ฟนฟู
สภาพแวดลอมในชุมชนและใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สัตวปา
และปาไม อีกอยางคือจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมใหประชาชน
เดือดรอน และในอําเภอขนอมควรจะมีท่ีท้ิงขยะรวมกันทุก อบต.และ
เทศบาล ท่ีหมูท่ี 14 ต.ขนอม หรือสรางเตาเผาขยะเพ่ือใชรวมกัน
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบ
ธรรมาภิบาล โดยประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนนิการวาสัมฤทธิ์ผลมาก
นอยแคไหนกับงบประมาณ และควรเปดกรอบตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
เนื่องจากเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญ เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน จึง
ขอแจงใหสภาไดทราบแคนี้ ตอไปจะใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงไดชี้แจง
เพ่ิมเติมขอบคุณมาก

นางสาวอารีทิพย จิตอารีย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร-
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 30(6) กําหนดใหผูบริหาร

ทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภา
ทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
อาวขนอม ไดดําเนินการตดิตามและรายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2554 – 2556 และแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2554
– 2556 ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ตอปลัดเทศบาลซึ่งในขณะนั้นไดปฏิบัติ
หนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลอาวขนอม แลวเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2554
และประกาศใหประชาชนทราบ เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 โดยในวันนั้น
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
อาวขนอม ซึ่งไดรับการมอบหมายจากนายกเทศมนตรี จะไดรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับดังกลาวใหสภาทองถ่ินทราบ เพ่ือจะ
ไดนําขอเสนอแนะจากการติดตามไปใชประโยชน เปนแนวทางในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาตําบลขนอมตอไป

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบาง ซึ่งเรื่องนี้เปนการแจงใหสภาไดรับ
ทราบแคนั้น ถาฟงดูก็มีรายละเอียดมากอยูแลว เอกสารก็มีอยูแลว ถาไมมี
ผูใดจะถามอีกก็จะไดดําเนินการในวาระตอไป
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ประธานสภาฯ 6.2 แจงการประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558
ขอเชิญผูบริหารหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดชี้แจง

นางสาวอารีทิพย จิตอารีย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปก
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 24 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดรับการอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ัง
ตองแจงใหสภาทองถ่ินทราบ ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบดัง
กลาว จึงขอแจงใหสภาเทศบาลตําบลอาวขนอมทราบวา คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลอาวขนอม ซึ่งเปนองคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดประชุมพิจารณารางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 -
2558 และไดใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาฉบับดังกลาวแลว เม่ือวันท่ี
25 มิถุนายน 2555 และนายกเทศมนตรีตําบลอาวขนอมไดอนุมัติ และ
ประกาศใชแลวเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 จึงขอแจงใหสภาทองถ่ินทราบ
ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน

นายกัมพล มีชัย ขอแจงใหสมาชิกชวยประชาสัมพันธและรวมกิจกรรมโครงการตกปลาทราย
รองนายกเทศมนตรีฯ ครั้งท่ี 8 หมู 8 ท่ีชายทะเลบริเวณเรือนอิศรา บานในเพลา ในวันท่ี 17

สิงหาคม 2555 กิจกรรมแบงเปน 2 ชวง คือชวงเชาพิธีเปด เวลา 07.30
น. ชวงบายเลี้ยงสังสรรคเริ่มเวลา 18.00 น. รายละเอียดติดตอผูใหญมาเนก
เสือทอง หรือ สท.พะเยาว รอดทัพ ซึ่งเทศบาลตําบลอาวขนอมสนับสนุน
งบประมาณ 20,000 บาท นอกนั้นก็หนวยงานอ่ืนและเอกชนรวมถึงประ
ชานชนท่ัวไป ฉะนั้น จึงขอใหสมาชิกไดรวมกิจกรรมดวย

นายอภิชาติ ใจสบาย ขอชี้แจงถึงการทํางานท่ีผานมา ซึ่งงานท่ีรับผิดชอบไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี
รองนายกเทศมนตรีฯ ไมวาจะเปนงานเบี้ยยังชีพผูพิการ ผูปวยเอดส งานการเกษตร ซึ่งเพ่ิงฉีดวัคซีน

ใหกับ โค กระบือ เพ่ิงเสร็จ ซอมไฟฟาท่ีไดรับแจงก็ดําเนินการไดหมด ฝาย
โยธางานก็กําลังดําเนินการอยูหลายประการ คิดวาคงจะสําเร็จตามท่ีตั้งไว
สวนงานพัฒนาชุมชน ก็กําลังฝกอบรมอาชีพอยูในทุกๆ หมูบาน จึงขอแจง
ใหทราบแคนี้

นายพะเยาว รอดทัพ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมถึงโครงการตกปลาทราย ซึ่งไดจัดในพ้ืนท่ีหมูท่ี 8 บานใน-
รองประธานสภาฯ เพลา ซึ่งผมก็บานเรือนอยูในเพลา จึงขอย้ําวาถาผูใดสนใจจะรวมกิจกรรม

ตกปลาทราย ถึงแมจะไมมีเรือก็ทางกรรมการไดเตรียมเรือไวใหเรียบรอยแลว
จึงขอใหรวมสมัครกันได และขอเชิญรวมกิจกรรมกันทุกๆ คน ขอบคุณมาก

นางอุทัยวัลย ใจสบาย มีชาวบานฝากถามถึงการบริการน้ําของเทศบาลซึ่งไมมีความชัดเจน เม่ือขอ
สท.เขต 2 แลวไมรูจะไดวันไหน เพราะชาวบานเดือดรอนมาก จึงขอใหผูรับผิดชอบได

แจงดวยวาเม่ือขอแลวจะไดวันไหน ขอบคุณมาก
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นายไมตรี พรหมพิชิต ขอชี้แจงเรื่องน้ําวาทางเทศบาลโดยเจาหนาท่ีทุกคนไดทํางานกันอยางเต็มท่ี
นายกเทศมนตรีฯ เพ่ือชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชน โดยตอนนี้ไมเวนวันหยุดเสาร -

อาทิตยดวย แตตองเขาใจดวยวา งานปองกันฯ ไมใชสงน้ําใหกับประชาน
อยางเดียว ตอนนี้เปนหนาแลงก็เกิดเหตุไฟไหมประจํา ทางเทศบาลตองไป
ระงับเหตุ จึงทําใหการสงน้ําท่ีมีคิวอยูแลวลาชา ซึ่งบางวันก็มีไฟไหม 2-3
แหง บางครั้งก็เปนชวงกลางคืนดวย ซึ่งผม รองแดง ประธานสภาและอีก
หลายๆ คนก็เขาไปชวยดูแลดวยเกือบทุกครั้ง จึงขอยืนยันวาเรื่องน้ําทาง
เทศบาลไดดําเนินการอยางเต็มท่ี แตการบริการอาจจะลาชาไปบางอยางท่ี
ไดแจง จึงขอใหสมาชิกไดทําความเขาใจกับประชาชนดวย

นายกัมพล มีชัย ในเรื่องน้ําผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดหารือกันตลอด ซึ่งขณะนี้
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกไดออกคําสั่งใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีท้ังกลางวันและกลางคืน เพ่ือกลางวัน

จะไดบริการน้ําแกประชาชน กลางคืนอาจจะเกิดไฟไหมจะไดระงับเหตุไดทัน
เม่ือไดรับแจง แตถาจะใหยืนยันวาจะไดวันไหน เวลาใด ก็คงจะบอกไมได
เพราะไมรูเหตุการณท่ีอาจเกิดกะทันหัน คือเรื่องไฟไหมเม่ือไหร กลัวจะเปน
การโกหกประชาชน จึงขอแจงวาทุกคนท่ีมาเขียนขอน้ําไวแลว จะไดตาม
ลําดับทุกคน โดยขอใหเขียนเบอรโทรศัพทไวดวย

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ อยากสอบถามฝายโยธาเก่ียวกับงานกอสรางท่ีหมูท่ี 4 ซึ่งไดสรางกําแพงติด
สท. เขต 1 กับถนน ซึ่งถาดูแลวไมสวยงาม จึงไมแนใจวาไดขออนุญาตถูกตองหรือไม

อยางไร

นายทนงศักดิ์ ซับมัน เรื่องนี้ไดดําเนินการขออนุญาตถูกตองทุกอยาง คือ กรณีการสรางบานใน
หัวหนากองชาง หมูท่ี 4 กําแพงติดกับขอบถนนนั้น ขอแจงวาสรางตามท่ีเอกสารในโฉนดมี

อยูจริง โดยไดสํารวจเรียบรอยแลว จึงชี้แจงแคนี้

ประธานสภาฯ มีสมาชิกผูบริหาร เจาหนาท่ีและผูเขารวมประชุมทานใด จะพูดหรือสอบถาม
อะไรในสภาอีกบาง เชิญได ถาไมมีก็ตองขอบขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ผูบริหาร
และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอปดการประชุม

ปดประชุมเวลา ๑๑.0๐ น.

(ลงชื่อ) ธวัชชัย  ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ
(นายธวชัชัย  ไชยเทพ)

ผูจดรายงานการประชุม
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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)



๑๐

(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)



๑๒



๑๓



๑๔



๑๕



๑๖



๑๗



๑๘



๑๙



๒๐



๒๑

( ) เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต  ภูกิตติกุล)

ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม



๒๒

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( )
(นายณรงค ์ คงแกว้)

( )



๒๓



๒๔



๒๕


