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รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/255๕ ครั้งท่ี 1
วันท่ี 26 กันยายน 255๕ เวลา 09.30 น.

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลอาวขนอม

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
4 นายวัชระ  วิชัย สท.เขต ๑ วัชระ  วิชัย
5 นายภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณสิริ สท.เขต ๒ ภัทรกิจ  ลีลาสุวรรณสิริ
6 นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ สท.เขต ๑ ณัฐวุฒิ  ทองใหญ
7 นายพิพัฒน  มีเมือง สท.เขต ๒ พิพัฒน  มีเมือง
8 นายอภิชาติ  ทองสม สท.เขต ๒ อภิชาติ  ทองสม
9 นายธีระพล  อังคณานนท สท.เขต ๑ ธีระพล  อังคณานนท

๑0 นางอุทัยวัลย  ใจสบาย สท.เขต ๒ อุทัยวัลย  ใจสบาย
๑1 นายมนัส  ใจเหมาะ สท.เขต ๒ มนัส  ใจเหมาะ
๑2 นางสุจินดา  จริยะวัฒนา สท.เขต ๑ สุจินดา  จริยะวัฒนา
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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 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน
๖ นางจันทิรา  พูนนวล ผูอํานวยการกองคลัง จันทิรา  พูนนวล
๗ นายจักรกฤษณ อังคณานนท หัวหนาฝายอํานวยการฯ จักรกฤษณ อังคณานนท
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ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายธวัชชัย  ไชยเทพ เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศอําเภอ
เลขานุการสภาฯ ขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3

ประจําป ๒๕๕๕ ดวยอําเภอขนอมพิจารณาแลวเห็นวา สภาเทศบาลตําบล
อาวขนอม มีความจําเปนตองเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม
เพ่ือ พิจารณาสรรหาผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดและเรื่องอ่ืนๆ นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน
ประกอบกับขอ ๓๖(๒) ระเบียบระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
และคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี ๑๗๐/๒๕๕๑ เรื่องมอบอํานาจให
นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ นายอําเภอ
ขนอมจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3
ประจําป ๒๕๕๕ มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน
๒๕๕๕ เปนตนไป จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๒1
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ นางภาพิไล ศรีพงศ ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทน
นายอําเภอขนอม

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม และกอนเขาสูระเบียบ
วาระการประชุมก็ตองขอทักทายผูเขาประชุม และผูเขารวมประชุมทุกทาน

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยสามัญ สมัย
ท่ี 3/2555 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 สมาชิกทานใดจะแกไข
สวนใดบาง ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภา ๑1 คน

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม

- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแลว

- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม

ประธานสภาฯ 5.1) สภาสรรหาผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด



๔

เนื่องจากมีหนังสือดวนจากอําเภอขนอมเรื่องการสรรหาผูแทนสมาชิกสภา
ทองถ่ินเปนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดวยระเบียบสํานักนายกฯ วาดวย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2
พ.ศ. 2554 ขอ 5 ไดกําหนดใหทุกจังหวัดยกเวนกรุงเทพมหานคร มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบดวยผูตรวจราชการสํานักนายกฯ
เปนประธาน ผูแทนภาคประชาชน, ผูแทนภาคประชาสังคม, ผูแทนสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูแทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดเปนกรรมการ โดย ก.ธ.จ.
จะมีวาระตําแหนง 3 ป นับตั้งแตวันท่ีปลัดสํานักนายกฯ ลงนามรับรองรายชื่อ
กรรมการเปนรายจังหวัด ซึ่ง ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช ครบวาระเม่ือวันท่ี 16
กรกฎาคม 2555 และตองสรรหาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันท่ี
ไดรับแจง ฉะนั้น วันนี้ขอใหเพ่ือนสมาชิกไดเสนอชื่อสมาชิกท้ัง 12 ทาน โดย
เสนอเพียงคนเดียว หากมีการเสนอมากกวา 1 คน จะตองทําการคัดเลือก ซึ่ง
จะรายงานใหอําเภอไดทราบ ภายในวันท่ี 26 กันยายน 2555 ซึ่งสมาชิกท่ี
ไดรับการคัดเลือกจากเทศบาลตําบลอาวขนอมจะตองเขารวมการสรรหากับ
ทองถ่ินอ่ืนๆ ดวย เพ่ือเปนตัวแทนของอําเภอตอไป จึงขอทําความเขาใจกับ
สมาชิกวาตัวแทนของเรา อาจไมไดเปนตัวแทนของอําเภอก็เปนไปได

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรศิริ เนื่องจากการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตองมีการสรรหาจาก
สท.เขต 2 หลายภาคสวน ไมวาจะเปนภาคเอกชน, สภาทองถ่ิน, ผูแทนภาคประชาคม

สังคม ซึ่งหนาท่ีๆ จะไดรับคือสอดสองดูแลและเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการ แผนดิน ตามท่ีกฎหมายได กํ าหนดไว  ท้ั งนี้ บุคคลนั้นตอง มี
ความสามารถและเปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับของแตละภาคสวน ซึ่งผม
เล็งเห็นวานายพิพัฒน  มีเมือง สท.เขต 2 มีคุณสมบัติดังกลาว ผมจึงขอเสนอ
นายพิพัฒน มีเมือง เปนตัวแทนของเทศบาลตําบลอาวขนอมครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ สท. ภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ ท่ีไดเสนอชื่อนายพิพัฒน มีเมือง หาก
สมาชิกทานใดตองการเสนอชื่อสมาชิกทานอ่ืนอีก เชิญไดเลยครับ ถาไมมีผม
ขอผูรับรองทานพิพัฒน มีเมืองดวยครับ

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภา 11 คน

นายกัมพล  มีชัย ในฐานะฝายบริหารก็ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่ีไดใหความรวมมือในการ
รองนายกเทศมนตรีฯ สรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเปนอยางดี แตผมอยากทําความเขาใจ

และชี้แจงเก่ียวกับเรื่องนี้เพ่ิมเติม ในเรื่องของจํานวน ก.ธ.จ. แตละจังหวัดจะ
มีเกณฑท่ีไมเหมือนกัน ดังในขอ 6 จํานวนกรรมการใน ก.ธ.จ. (4) ซึ่งเก่ียวโยง
กับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตรง ไดกําหนดไววา จังหวัดท่ีมี 21 อําเภอข้ึน
ไป ใหมีกรรมการจํานวน 20 คน ประกอบดวย
- ประธานและผูแทนภาคประชาสังคม 11 คน
- ผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน 4 คน
- ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 4 คน
เปนกรรมการรวมแลวก็เทากับ 20 คน จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีท้ังหมด
23 อําเภอ ก็อยูในเกณฑนี้ดวย ซึ่งหนาท่ีๆ ท่ี ก.ธ.จ. จะไดรับก็มีกําหนดไว
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ดังตอไปนี้
1. สอดสองภารกิจหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐในจังหวัดใหใชวิธี
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
2. แจงใหผูวาราชการจังหวัด, หัวหนาสวนราชการ, รัฐวิสาหกิจหรือหนวย
งานอ่ืนท่ีเก่ียวของแลวแตกรณีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในกรณีท่ีพบวามี
การละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับหรือมีการทุจริต
3. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและสงเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาท่ีของรัฐแกผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานของรัฐในจังหวัด
4. ติดตามการปฏิบัติตามมติของก.ธ.จ.
5. แตงตั้งท่ีปรึกษาดานวิชาการ ดานประชาสัมพันธ หรือดานอ่ืนๆ จํานวนไม
เกินสามคน
6. เผยแพรการปฏิบัติหนาท่ีตอสาธารณะตามท่ีเห็นสมควร
จึงขอชี้แจงเพ่ิมเติมแคนี้ ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบาง ถาไมมีจะไดดําเนินการตาม
ระเบียบวาระตอไป

ประธานสภาฯ 5.2) สภาพิจารณาเรื่องการขอกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน โครงการขยาย
เขตประปาภูมิภาค ตอจากงบประมาณ พ.ศ. 2554 หมู 2

นายสามารถ ภักดีรัตน ตามท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอม ไดมีประกาศเทศบาลตําบลอาวขนอม เรื่อง
นิติกร สอบราคาจางโครงการขยายเขตประปา ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 คือ

โครงการขยายเขตประปา (ตอจากงบประมาณป 2554) หมูท่ี 2 ตําบล
ขนอม โดยทําการเดินทอ HDPE ๘๐ PN ๖.๓ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๑๐
มม. ระยะทางยาว 1,250 เมตร ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาค
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ ตามแบบเทศบาลตําบลอาวขนอม
กําหนด ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น
603,000บาท ซึ่งตามเอกสารประกอบสอบราคาจาง ผูเสนอราคาจะตองมี
คุณสมบัติ ขอ 2.3. ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มี
ผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน ท่ีสอบราคาจางโครงการขยายเขต
ประปา (ตอจากงบประมาณป ๒๕๕๔) หมูท่ี ๒ ตําบลขนอม ในวงเงินไมนอย
กว า ๓๐๑ ,๕๐๐ บาท และ เ ม่ื อวั น ท่ี 3 กันยายน  พ . ศ . 2555
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ไดทําการเปดซองสอบราคาตามโครงการ
ขยายเขตประปา (ตอจากงบประมาณป 2554) หมูท่ี 2 ตําบลขนอม โดยมีผู
เสนอราคา จํานวน 2 ราย และแนบหนังสือรับรองผลงาน ดังนี้ คือ
1. รานทานอยการไฟฟา เสนอราคา 601,000 บาท พรอมแนบหนังสือ
รับรองผลงาน ไดรับจางทํางาน โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน
ประเภทประปาบาดาลขนาดใหญ   จากองคการบริหารสวนตําบลควนทอง
อําเภอขนอม ในวงเงิน 1,987,000 บาท
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2. หจก.อิสระ อิศรา 2004 เสนอราคา 601,500 บาท พรอมแนบหนังสือ
รับรองผลงาน ไดรับจางทํางานขยายเขตประปา โดยทําการเดินทอ PE ๘๐
PN ๖.๓ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๑๐ มม. จากองคการบริหารสวนตําบลขน
อม อําเภอขนอม ในวงเงิน 527,000บาท
ในการนี้ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา และสํานักงานการประปา
สวนภูมิภาค สาขาขนอม ซึ่งเปนผูรวมดําเนินการโครงการ ไดตรวจสอบและ
พิจารณาเห็นวา หนังสือรับรองผลงานของผูเสนอราคานั้น ไมชัดเจนวาจะ
เปนผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจาง หรือไม ดังนี้
เพ่ือใหการสอบราคาเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย
เทศบาลตําบลอาวขนอม จึงไดทําหนังสือหารือจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตาม
หนังสือเทศบาลตําบลอาวขนอม ท่ี นศ ๕๕๕01/๘๓๙ ลงวันท่ี 7 กันยายน
พ.ศ. 2555 เรื่อง ขอหารือหนังสือรับรองผลงานในการประกาศสอบราคา
จางโครงการขยายเขตประปา ซึ่งขณะนี้อยูระหวางรอหนังสือตอบขอหารือ
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้น เพ่ือใหโครงการดังกลาวสามารถ
ดําเนินการเปนไปตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555
กอเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชนในพ้ืนท่ี และไมใหโครงการนั้นตกไป
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 (ขอ59)
จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม ใน
กรณีท่ีมีรายจาย หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
แตมีความจําเปนจะตองใชเงินนั้นตอไปอีก จึงเรียนเสนอใหสภาพิจารณา
อนุมัติ

นายกัมพล  มีชัย เรื่องนี้นายกไดมอบหมายใหนิติกรชี้แจงใหสภาไดรับทราบ ท่ีสําคัญนายกได
รองนายกเทศมนตรีฯ มอบหมายใหเจาหนาท่ี ไดใหผูเขารวมประชุมทุกทานไดดูรายละเอียด และ

เจาหนาท่ีไดอธิบายไปแลว ซึ่งทุกคนมองถึงการใหประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชน เนื่องจากใกลจะสิ้นปงบประมาณในปลายเดือนกันยายนนี้แลว ซึ่ง
จะเห็นวาโครงการตางๆ ในเรื่องของท่ีดินและสิ่งกอสรางจะเริ่มออกกันไป
เรื่อยๆ และท่ีสําคัญ โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ตอจากงบประมาณ
พ.ศ.2554 ของหมูท่ี 2 ซึ่งไดเปดซองไปแลว ดังรายละเอียดท่ีเจาหนาท่ีได
ชี้แจง แตเนื่องจากโครงการนี้ทางเทศบาลตําบลอาวขนอมไมไดดําเนินการ
หนวยงานเดียว มีประปาสวนภูมิภาคเขามาเก่ียวของดวย ซึ่งโดนติติงจาก
ประปาวาในเรื่องของการเสนอ ในการเปดซองสอบราคาจางไมสามารถท่ีจะ
เอามาเปนประเด็นในผลงานของคนท่ีเสนอราคาได ทางคณะกรรมการ, ฝาย
บริหารและนิติกรจึงไดปรึกษากันและตัดสินใจทําหนังสือสงไปถึงจังหวัด ลง
วันท่ีตามเอกสารท่ีไดแจงไปแลว เพ่ือไมใหโครงการนี้ตกไป และไดติดตามมา
ตลอดแตตอนนี้เหลือเวลาอีก 3 วัน หนังสือก็ยังไมมา ทางเทศบาลจึงกลัววา
หมูท่ี 2 จะเสียโอกาสเลยตองดําเนินการตามระเบียบท่ีไดกําหนดไวแลว ใน
เรื่องของกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน, การเบิกจายเงิน, การฝากเงิน
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การตรวจสอบเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ขอ 59 วรรค 2 กรณีไมกอหนี้ผูกพัน สภา
จะตองเปนผูอนุมัติ ฉะนั้น จึงตองขอความรวมมือจากสมาชิกสภาทุกทาน
เพราะหากไมดํา เนินการเชนนี้  หมู ท่ี 2 ก็จะเสียโอกาสเพราะความ
รูเทาไมถึงการณของคณะกรรมการเปดซอง

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกบาง ถาไมมีจะขอมติท่ี
ประชุม

มติท่ีประชุม อนุมัติเต็มสภา 11 คน

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ

นายกัมพล มีชัย มีขาวดีท่ีจะแจงใหสภาไดทราบ คือ จากท่ีทานนายกไดเปนประธานคณะ
รองนายกเทศมนตรฯ กรรมการ โครงการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพ่ือสายใยรักแหงครอบครัว ซึ่งเปน

โครงการของพระเจาบรมองคเธอพระองคเจาศรีรัตน ทางเทศบาลตําบล
อาวขนอมไดสง รพ.สงเสริมสุขภาพบานเปร็ต หมู 7 ต.ขนอม ซึ่งไดรับการ
ประเมินผานเรียบรอยแลว และวันนี้หากไมติดประชุมสภา นายกจะตองไป
รับเกียรติบัตรและโลหนาพระบรมฉายาลักษณ ท่ีทุงทาลาด รวมกับ
สาธารณสุขอําเภอและผอ. รพ.สงเสริมสุขภาพบานเปร็ต ซึ่งถือวาเปนเกียรติ
ประวัติของเทศบาลตําบลอาวขนอมเปนอยางยิ่ง และอีกเรื่องท่ีผมไดเปน
ประธานคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล ซึ่งไดสงหนังสือไปยังสมาชิกสภา
เพ่ือจะไดแจกจายใหประชาชนและใหประชาชนไดรวมประเมิน ซึ่งมี 2 สวน
ดวยกันคือ โครงการและองคกร ซึ่งทุกทานคงไดดูเอกสารแลว เพราะฉะนั้น
ตองทําความเขาใจกับประชาชนและเม่ือเสร็จการประเมินแลวก็ใหนํามาสงท่ี
เทศบาลดวย เพราะทางเราไดรับการติติงจากการไปประชุมมาวาทุกโครงการ
จะตองมีการประเมินโครงการท้ังกอนและหลังการดําเนินโครงการ เพ่ือให
ประชาชนมีสวนรวม

นายไมตรี พรหมพิชิต เรื่องท่ีทางผูบริหารไดขอจายขาดเงินสะสมเพ่ือขอซื้อรถบรรทุกขยะ ซึ่งไดรับ
นายกเทศมนตรีฯ ความรวมมืออยางดี ทางสมาชิกก็ไดเห็นแลววาเรื่องขยะเปนปญหาใหญ

ตอนนี้ทางเทศบาลก็ไดทําโครงการของบประมาณจากกองทุนสวนหนึ่ง
เพราะทางเราขาดงบประมาณอยูมาก อยากใหสมาชิกชวยกันสนับสนุน
ดวย จะปลอยใหเปนหนาท่ีของฝายบริหารผูเดียวไมได ทุกฝายตองรวมมือ
กัน ซึ่งทางเทศบาลเองก็ไดดําเนินการเรื่องนี้อยางเต็มท่ี แตตองเขาใจวา
วันนี้เจาหนาท่ีเหน็ดเหนื่อยกันอยางมาก เพราะผมเองก็เรงรัดเต็มท่ี ซึ่งเรื่องท่ี
จะแจงใหท่ีประชุมทราบคือ ตามท่ีฝายบริหารไดขอจายขาดเงินสะสม เพ่ือ
ซื้อรถบรรทุกขยะแบบตูคอนเทนเนอร ก็ตองขอขอบคุณสมาชิกท่ีอนุมัติ แต
เนื่องจากเม่ือเราไดดูแบบรถแลว พบวารถคันดังกลาวมีขนาดเล็กเกินไป ซึ่ง
ไมเหมาะกับพ้ืนท่ีการใชงาน อีกท้ังราคาจากแตละท่ีก็แตกตางกันดวยและ
เนื่องจากพ้ืนท่ีของเรามีขนาดใหญ รถท่ีเหมาะกับความตองการจึงอยูท่ี
ประมาณ 200-210 แรงมา แตตัวเงินของเรายังไมเพียงพอ ในโอกาสตอไป
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จึงใครขอเรียนตอทานสมาชิกวา ทางเทศบาลจําเปนตองขอการอนุมัติจาก
ทานอีกครั้งแตขอเวลาศึกษาเรื่องรายละเอียดตางๆ ใหรอบคอบกอน เพ่ือ
ไมใหเกิดขอผิดพลาดข้ึน

นายอภิชาติ ใจสบาย ทางสํานักงานปศุสัตวอําเภอขนอมรวมกับเทศบาลตําบลขนอมและอาวขนอม
รองนายกฯ ขอเชิญรวมกิจกรรมวันปองกันโรคพิษสุนัขบา ในวันท่ี 27 กันยายน 2555

ท่ีศาลาวาการอําเภอขนอม เวลา 09.00 – 15.00 น. ซึ่งจะมีการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาแกสุนัขและแมวท่ีมีอายุตั้งแต 4 เดือนข้ึนไป ท่ียังไม
เคยไดรับการฉีดวัคซีนมากอน จึงขอฝากเพ่ือนสมาชิกชวยประชาสัมพันธแก
พ่ีนองประชาชนดวย และจากท่ีทานนายกไดมอบหมายใหผมเขาไปดูใน
เรื่องของการทําความสะอาดถนนจากสี่แยกถึงหัวเทอะ ตอนนี้ก็ไดดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว อีกท้ังเนื่องจากใกลเทศกาลปใหมแลวนายกจึงมีนโยบาย
ใหตัดก่ิงไมตามถนนตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูคนท่ีสัญจรไปมา
ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยูเชนกันและเรื่องหมูท่ี 13 ท่ีโดนอุทกภัย ทําให

แหลงน้ําพังเสียหาย ชาวบานไมสามารถใชน้ําได ทางนายกจึงไดหา
งบประมาณมาชวยเหลือ ซึ่งในสวนนี้จะใหนายกไดชี้แจงตอไป

นายไมตรี พรหมพิชิต เนื่องจากหมูท่ี 13 มีฝายเพ่ือกักเก็บน้ําใหชาวบานไดใช ปรากฏวาทอประปา
นายกเทศมนตรีฯ ขนาดใหญไดชํารุดเสียหายกระจายไปเต็มพ้ืนท่ี ซึ่งก็เกิดจากอุทุกภัย ผมจึงไป

ขอความอนุเคราะหจากไฟฟา โดยไปพบคุณชาญกิจดวยตนเอง ซึ่งทานก็ได
ใหความชวยเหลือและสนับสนุนอยางเต็มท่ี เพราะเปนความเดือดรอนของ
ประชาชน ทานจึงอนุเคราะหมา 160,000 บาท ผมจึงไดไปดําเนินการ
ตามงบประมาณท่ีไดมา ซึ่งตอนนี้ก็ไดดําเนินการใกลเสร็จสิ้นแลว

นายพิพัฒน มีเมือง กอนอ่ืน ขอขอบคุณเพ่ือสมาชิกท่ีใหความไววางใจในตัวผมไดเปนตัวแทน
สท.เขต 2 เทศบาลในการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด สวนอีกเรื่องคือ

หลังจากท่ีผมไดไปศึกษาดูงานก็ไดรับประโยชนอยางมาก ทําใหอยากไดเตา
เผาสัก 1 เตา เพราะขยะของเราไมถึง 10 ตันตอวัน และเพ่ือใหเทศบาลจาก
ท่ีอ่ืนไดมาดูงานของเราบาง

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ เรื่องท่ีทานนายกไดหางบประมาณ เพ่ือแกไขปญหาประปาของหมูท่ี 13 นั้น
สท.เขต 2 มีเสียงตอบรับจากชาวบานวา เม่ือกอนเคยใชน้ําอยางเพียงพอ แตเม่ือเกิด

อุทกภัยก็ไมสามารถใชน้ําไดตามปกติ แตผูนําหมูบานก็เล็งเห็นความสําคัญ
และไดใหความชวยเหลือ ชาวบานจึงฝากขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ดวย และหากมี
เรื่องท่ีจะใหชาวบานชวยเหลือก็สามารถบอกไดเลย สวนในเรื่องขยะผมซึ่งมี
ความรูในดานนี้อยูบางก็พรอมชวย ซึ่งหากเทศบาลตองการบุคลากรท่ีมี
ความรูความชํานาญในดานนี้ ผมก็เต็มใจ ท่ีจะชวยประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางเต็มท่ี

นายสามารถ  ภักดีรัตน อยากฝากประชาสัมพันธโครงการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม
นิติกร ตามท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอมไดยกฐานะ เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2554

ซึ่งตามขอกําหนดของกระทรวงมหาดไทย เม่ือไดเปนเทศบาลแลวตองมีการ



๙

ปกครองในรูปแบบของชุมชน ขณะนี้ผมไดจัดทํารางระเบียบของเทศบาล
ตําบลอาวขนอม วาดวยการจัดตั้งชุมชน คณะกรรมการชุมชน การจัดเก็บ
ชุมชน พ.ศ. 2555 เสร็จสิ้นแลว และไดรางแผนโครงการการรับฟงความคิด
เห็นของประชาชน และการชี้แจงของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งจะเริ่มในวันท่ี
7 – 17 ตุลาคม 2555

นายกัมพล  มีชัย ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้งชุมชน คือ ข้ันตอนแรกตองลงสูพ้ืนท่ีแตละ
รองนายกเทศมนตรีฯ หมูบาน เพ่ือท่ีจะจัดตั้งชุมชน ซึ่งอยูในนโยบายของผูบริหาร โดยท่ีข้ันตอน

และรายละเอียดตางๆ ไดจัดทําเสร็จสิ้นแลว เพ่ือนสมาชิกสามารถมาดูและ
ศึกษาได เพ่ือนําไปประชาสัมพันธและอธิบายแกชาวบานได โดยจะเริ่มข้ึนใน
เดือนตุลาคมนี้ และอีกเรื่องหนึ่งคือทางเทศบาลตําบลอาวขนอมไดรับหนังสือ
จากอบต.ควนทอง เรื่องการจัดซื้อท่ีดินสําหรับท้ิงขยะในเขต ต.ขนอม เพ่ือท่ี
จะไดบริหารรวมกันและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ทางเทศบาลตําบล
อาวขนอมจึงไดแจงไปยังอบต.ควนทอง วาใหดําเนินการโดยท่ีตองไมกระทบ
ตอการใชชีวิตของประชาชน ซึ่งทาง อบต.ควนทอง ก็ไดสงแบบแปลนมาแลว
ซึ่งเปนการฝงกลบ แตในสวนนี้จะตองมีการทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงเสียง
ของประชาชนกอน และในข้ันตอนสุดทายก็จะเปนหนาท่ีของสภาวาจะ
อนมัุติหรือไม จึงขอแจงใหสภาทราบแคนี้ ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ มีสมาชิกและผูเขารวมประชุมทานใดจะพูดอีกบาง ถาไมมีขอปดการประชุม

ปดการประชุมเวลา 11.20 น

(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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(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)
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