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รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4/255๕ ครั้งท่ี 1
วันท่ี 17 ตุลาคม 255๕ เวลา 09.30 น.

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลอาวขนอม

ผูเขารวมประชุม

ผูไมเขารวมประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นางสจุินดา จริยะวัฒนา สท.เขต 1 สุจินดา จริยะวัฒนา 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 นางสภุี  สมทรง สท.เขต ๑ สุภี  สมทรง
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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 นายจักรกฤษณ อังคณานนท หัวหนาฝายอํานวยการ จักรกฤษณ อังคณานนท
๖ นางจันทิรา  พูนนวล ผูอํานวยการกองคลัง จันทิรา  พูนนวล
๗
8

9
10
11

นายทนงศักดิ์ ซับมัน
นางเสาวลักษณ ผิวสุข

นางสาวอารีทิพย จิตอารีย
นายวัชระ มยุรเปนชะ
นางสาวจุฑาทิพย ใจรังษี

ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาฝายบริหาร
การศึกษา
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ
ผูชวยชางไฟฟา
พนักงานจางท่ัวไป

ทนงศักดิ์ ซับมัน
เสาวลักษณ ผิวสุข

อารีทิพย จิตอารีย
วัชระ มยุรเปนชะ
จุฑาทิพย ใจรังษี
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ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายธวัชชัย  ไชยเทพ เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศอําเภอ
เลขานุการสภาฯ ขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4

ประจําป ๒๕๕๕ ดวยอําเภอขนอมพิจารณาแลวเห็นวา สภาเทศบาลตําบล
อาวขนอม มีความจําเปนตองเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม
เพ่ือ พิจารณา ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 และเรื่องอ่ืน ๆ นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน
ประกอบกับขอ ๓๖ (๒) ระเบียบระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.
๒๕๕๔ และคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี ๑๗๐/๒๕๕๑ เรื่องมอบอํานาจ
ใหนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ นายอําเภอ
ขนอมจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4
ประจําป ๒๕๕๕ มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม ๒๕๕๕
เปนตนไป จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 17 ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๕ นายนิยม ดวงสม นายอําเภอขนอม

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม และกอนเขาสูระเบียบ
วาระการประชุมก็ตองขอทักทายสมาชิกผูเขาประชุม และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอประชุมทราบ

ประธานสภาฯ 1.1 การจัดงานรัฐพิธีวันปยมหาราช
วันอังคารท่ี 23 ตุลาคม 2555 ซึ่งเปนวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมหาราช รัชกาลท่ี 5 “วันปยมหาราช” จึงแจง
สมาชิกรวมงานรัฐพิธี ณ บริเวณหนาพระรูปทรงมา สนามหนาท่ีวาการ
อําเภอขนอม เวลา 08.00 น. การแตงกายเครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ
หรือ เครื่องแบบปกติขาวสวมหมวกดวย
1.2 อบรมหลักสูตร “เทคนิคและกลยุทธการปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินมืออาชีพ” ซึ่งมีหลายรุน มีหลักสูตร 3 วัน และ
5 วัน มีท่ีจังหวัดเชียงใหม กาญจนบุรี ชลบุรีและเพชรบุรี คาลงทะเบียนวัน
ละ 600 บาท โดยใชงบประมาณป 2556 จัดโดยสถาบันพัฒนาความเปน
เลิศบุคลากรศาสตร ผูสนใจดูรายละเอียดไดท่ีธุรการ
1.3 แจงการประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556-พ.ศ.2558 ฉบับ
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 เนื่องจากการทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2556 โดยทุกโครงการจะตองมีอยูในแผนพัฒนาสามป โดยไดมาจากการทํา
ประชาคมแตละหมูบานนั้น ปรากฏวาบางเรื่องบางโครงการท่ีไดรับการ
ประสานจากหนวยงานอ่ืน ซึ่งไมมีอยูในแผนสามป เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับประชาชน ผูบริหารจึงจําเปนจะตองจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ิมเติมฉบับ
ท่ี 1 ข้ึนมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยเริ่มตนมาจากคณะกรรมการ
สนับสนุน ซึ่งมีปลัดเทศบาลเปนประธาน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเปนประธาน ไดดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ
กฎหมาย เสร็จเรียบรอยแลว โดยนายกประกาศใชเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม ท่ี
ผานมา จึงแจงใหสภาไดรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี
3/2555 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2555 สมาชิกทานใดจะแกไข
สวนใดบาง ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม

นายธีระพล อังคณานนท ขอใหทานประธานและเลขานุการ ไดชวยตรวจสอบเทปครั้งท่ีแลวดวย
สท.เขต 1 เพราะท่ีผมนําเสนอในการประชุมครั้งกอนไมมีอยูในรายงานการประชุม ท้ังท่ี

ไดนําเสนอถึงการ บริการขององคกรท่ีรวดเร็วทันใจ

นายอภิชาติ  ใจสบาย ขอแกไขเรื่องอุทกภัยท่ีผมไดนําเสนอในวันนั้นเปน หมูท่ี 13 ไมใชหมูท่ี 3 ดัง
รองนายกเทศมนตรีฯ ในหนา 8 ของรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดเห็นควรแกไข เพ่ิมเติมตามท่ีคุณธีระพล อังคณานนทและรอง
อภิชาติ ใจสบาย กลาวมา โปรดยกมือข้ึนครับ

มติท่ีประชุม เห็นดวย 11 คน เต็มสภา

ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกทานใดจะแกไขแลว ขอรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 3/2555 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2555

มติท่ีประชุม รับรอง ๑0 คน
งดออกเสียง 1 คน คือ นางสุภี สมทรง เพราะไมไดเขารวมประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม

- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแลว

- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม

ประธานสภาฯ 5.1 พิจารณา ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556
5.1.1 วาระท่ี 1 สภารับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
ขอเชิญนายกเทศมนตรเีสนอรางเทศบัญญัติป 2556 ตอสภา

นายไมตรี พรหมพิชิต เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอาวขนอมทุกทาน
นายกเทศมนตรีฯ บัดนี้ถึงเวลาท่ีผูบริหารเทศบาลตําบลอาวขนอม จะไดเสนอ ราง เทศบัญญัติ
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งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลอาวขนอมอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผูบริหารเทศบาลตําบลอาวขนอม จึงขอแถลงใหทาน
ประธานสภาเทศบาลตําบลอาวขนอมและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอาว
ขนอมทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
ในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลตําบลอาวขนอมไดประมาณการ
รายรับไว จํานวน 35,603,000 บาท โดยในสวนของรายไดท่ีเทศบาล
ตําบลอาวขนอมจัดเก็บเองจะไดปรับปรุง การจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน
35,603,000 บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถนําไปจัดทําบริการดานสาธารณะ
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนซึ่งการจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลอาว
ขนอม เปนการจัดทํางบประมาณแบบ สมดุล (รายรับเทากับรายจาย)
น อ ก จ า ก นั้ น  ข ณ ะ นี้ เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล อ า ว ข น อ ม  มี เ งิ น ส ะ ส ม อ ยู
7,726,572.46 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน
ในปงบประมาณท่ีผานมา แมวารายรับของเทศบาลตําบลอาวขนอมจะมี
จํานวนจํากัดเม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการ
ใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ี ตามกฎหมายก็ตาม แตเทศบาลตําบลอาว
ขนอมก็สามารถดําเนินการกิจการตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายไวเกือบ
ครบถวนทุกรายการ

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2556

ประมาณการป 2555 ประมาณการป 2556
รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 2,105,000.00 2,522,000.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 378,000.00 416,500.00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 150,00.00 370,500.00
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 180,000.00 181,000.00
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 255,000.00 255,000.00
หมวดรายไดจากทุน 10,000.00 10,000.00

รวมรายไดจัดเก็บ 3,078,000.00 3,755,00.00
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 18,706,000.00 19,848,000.00
รวมรายไดท่ีรฐับาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

18,706,000.00 19,848,000.00

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 12,000,000.00 12,000,000.00

รวมรายไดท่ีรฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 12,000,000.00 12,000,000.00
รวม 33,784,000.00 35,603,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบ รายจายจริงป 2554 รายจายจริงป
2555

รายจายจริงป
2556

รายจายจากงบประมาณ
งบกลาง 2,588,948.00 2,944,410.00 1,694,530.00
งบเงินอุดหนุน 1,873,000.00 1,920,270.00 2,422,800.00
งบดําเนินการ 5,533,069.91 9,079,070.00 11,700,260.00
งบบุคลากร 5,698,750.91 9,988,250.00 9,629,560.00
งบรายจายอ่ืน 0.00 30,000.00 30,000.00
งบลงทุน 7,328,100.00 9,822,000.00 10,125,850.00

รวมรายจายจากงบประมาณ 23,021,868.00 33,784,000.00 35,603,000.00
รวม 23,021,868.00 33,784,000.00 35,603,000.00

จึงขอเสนอ ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556 ให
สภาไดพิจารณา เพ่ือรับหลักการตอไป ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ตามขอ 47 ในการพิจารณา
ญตัติรางขอบัญญัติวาระท่ี 1 หากมีสมาชิกประสงคจะอภิปราย หามไมใหลง
มติกอนท่ีสมาชิกไดอภิปรายพอสมควร ฉะนั้น จึงขอเชิญสมาชิกไดอภิปราย
พอสมควร หรือเจาหนาท่ีจะชี้แจงเพ่ิมเติมก็ได

นายพิพัฒน มีเมือง จากท่ีผมไดศึกษา ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2556 แลว
สท.เขต 2 เห็นสมควรและพรอมสนับสนุนทุกดาน โดยเฉพาะดานชุมชนและสังคม ผม

ขอเสนอแนะถาหากจัดทําครั้งหลัง ขอใหจัดทําเรื่องการทองเท่ียวมากกวานี้
เพราะวันนี้ขนอมเราก็เจริญดานการทองเท่ียวมากข้ึน ขอฝากใหฝายบริหาร
ไดสนับสนุนเรื่องนี้ดวย

นางจันทิรา พูนนวล ขอเสริมในตัวแถลงการณงบประมาณ เพ่ือความถูกตองและเปนไปตาม
ผูอํานวยการกองคลัง ระเบียบ ในคําแถลงการณของทานนายกจะเห็นวา เทศบาลทํางบประมาณ

ในระบบ e-LAAS ซึ่งตั้งงบประมาณแบบสมดุลและก็มีเงินสะสมอยู คือเปน
เงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 แตในระบบ e-LAAS จะเปน
ปจจุบัน ตอนนี้ฝายการคลังก็ไดดําเนินการปดบัญชีตามระบบมือเพ่ือปดงบ
แตระบบ e-LAAS ท่ีออกมาก็คือยังไมเปนปจจุบัน เพราะทางเทศบาลปด
บัญชีไมทัน ซึ่งระบบ e-LAAS นี้ ทุกฝาย ทุกสังกัดจะตองรวมมือกัน ซึ่งคาด
วาป 2556 คงจะเสร็จสมบูรณ และเหตุท่ีไมสามารถทําเสร็จทันได เพราะ
ทางเทศบาลมีฎีกาเปนจํานวนมาก ซึ่งมีมากกวาพันฎีกา และบางสวนก็เปน
งานซ้ําซอน ซึ่งตองทําท้ังระบบมือและระบบ e-LAAS ปนี้ทางคลังก็กําลัง
ดําเนินการใกลสําเร็จแลว แตก็ยังไมทัน เพราะเม่ือใกลสิ้นปงบประมาณฎีกาก็



๗

จะมีจํานวนมาก ทําใหมีฎีกาท่ีไมสามารถเขาในระบบท้ังรายจายและรายรับ
ซึ่งทางเทศบาลจะทําสรุป ใบแนบตามรายละเอียดท่ีถูกตองสมบูรณ ณ วันท่ี
ขอบัญญัติออกจริง ตอนนี้ทางเทศบาลมีเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน
2555 เปนเงิน 7,726,572.46 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสมมีอยู
7,068,781.37 บาท และไดกันเงิน ในกรณีกอหนี้ผูกพันไว เปนท่ีดินและ
สิ่งกอสราง จํานวน 6 โครงการ อาหารเสริมนมและรายการเชาสถานีวิทยุอีก
2 รายการ รวมเปน 8 รายการ เปนเงิน 3,699,095.66 บาท และกันเงิน
ในกรณียังไมกอหนี้ผูกพัน 1 โครงการ คือโครงการประปา หมูท่ี 2 เปนเงิน
603,000 บาท และรายรับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 เปนเงิน
35,241,556.50 บาท ซึ่งก็เขามาเกินกวาเปาหมายท่ีตั้งไว และ
ปงบประมาณ 2556 ก็ไดตั้งประมาณการรายรับและรายจายไว
35,603,000.00 บาท ซึ่งคาดวาป 2556 จะดําเนินการท้ังระบบ
e-LAAS และระบบมือใหเปนปจจุบันมากท่ีสุด

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ จากท่ีผมไดศึกษา ราง เทศบัญญัติงบประมาณฯ พบวามีบางอยางท่ีคิดวา
สท.เขต 1 จะตองเสรมิเขาไป เพ่ือนําไปปรับปรุงในการจัดทํา ราง ครั้งตอไป กอนอ่ืนขอ

เสนอใหมีเขตพ้ืนท่ีๆ ชัดเจนกวานี้ เพราะจะไดทราบเขตภูมิประเทศของ
ขนอม เชน ดานตะวันออกก็ติดทะเล นําไปสูการพัฒนาดานทองเท่ียว ติด
ภูเขาก็ดานทองเท่ียวเชิงอนุรักษ นอกจากนี้ยังตองบอกจํานวนประชากรท่ี
ละเอียดกวานี้ รวมท้ังสถานศึกษา, สาธารณูปโภค, การประมง ซึ่งท่ีผมดูใน
รางฯ การประมงจะขาดไป ดังนั้น การจัดทํา รางฯ ตองมีการพัฒนาท่ีมี
หลักการ วัตถุประสงค เปาหมาย เพราะถาไมเชนนั้นผลท่ีจะไดรับก็จะไม
คุมคา และในสวนของ
- ดานบริหารงานท่ัวไป เรื่องทัศนศึกษาดูงาน ในสวนนี้ผมก็ไมไดรูสึกขัดของ

และเปนสิ่งท่ีดีแตท่ีตั้งงบประมาณไว 300,000 บาท ผมวาในสวนนี้นา
ลดลงบาง ถาเราคํานวณตามวาระของรัฐบาลชุดนี้ป 2556 – 2558
งบประมาณรวม 900,000 บาท รวมครั้งท่ีผานมาอีก 200,000 บาท รวม
เปนเงิน 1,100,000 บาท  ซึ่งโดยสวนตัวผมคิดวาเปนงบประมาณท่ีสูง
เกินไป ตอไปเรื่องภัยพิบัติตางๆ ใน รางฯ นี้ ไมมีโครงการท่ีจะชวยเหลือ
ชัดเจน ไมวาจะเปนอาหาร, ยารักษาโรค, ศูนยอพยพฯ ท่ีชัดเจน, เงิน
ซอมแซมบาน สวนเรื่องกูภัยตอนนี้ก็ยังไมเปนระบบ ควรจะมีใหประจําการ
24 ชั่วโมง ซึ่งใน รางฯ สวนใหญจะเปนการฝกอบรมใหความรูเทานั้น เรา
ควรจะมีการชวยเหลือท่ีดีกวานี้
- ดานการบริการชุมชนและสังคม การทองเท่ียวจากท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน
เราไมมีทิศทางพัฒนาการทองเท่ียว เพราะเราไมมีการวางผังเมือง ผมเห็นวา
เรื่องนี้เราควรยกมาเปนโครงการโครงการเรงดวนท่ีสุด อีกท้ังเรายังไมมีสื่อท่ีดี
พอในการประชาสัมพันธการทองเท่ียว รวมไปถึงศูนยบริการนักทองเท่ียว
ดวย
- ดานสาธารณสุข ไมมีโครงการสนับสนุนโรงพยาบาล สถานีอนามัยเทาท่ีควร
เชน โครงการสนับสนุนตอเติมอาคาร, เครื่องมือทางการแพทย ควรท่ีจะทํา
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โครงการนี้ขอไปท่ีกองทุน เพราะวาตอนนี้ทางโรงพยาบาลขาดแคลน
เครื่องมือทางการแพทยอยางมาก
- ดานการศึกษา ท่ีผานมาทางเทศบาลไดสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาแก
เยาวชนในเขตตําบลขนอมอยางดี แตก็เปนการสนับสนุนท่ีทําเปนประจําทุกป
ไมไดเพ่ิมเติมสิ่งใหมๆ เชน ศูนยการเรียนรู, หองสมุด, อินเตอรเน็ต ใหกับ
เยาวชนและผูท่ีสนใจ
- ดานชุมชนเขมแข็ง การพัฒนาอาชีพในเขตตําบลขนอม มีกลุมอาชีพก่ีกลุม
ตอนนี้  คือ เราไมทราบวามีพ้ืนท่ีเกษตรเทาไหร และก็ไมไดพูดถึงการ
ชวยเหลือราคาสินคาทางการเกษตร การใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอใน
หลวง ตามท่ีเห็นจะมีแคการสาธิตเกษตรอินทรียเพียงอยางเดียว ไมมี
โครงการสนับสนุนพวกสัตวเลี้ยงท่ีเปนอาหาร เมล็ดพันธพืชใหแตละหมูบาน
ซึ่งสวนนี้ชาวบานจะไดนําไปประกอบอาหารได
- ดานเศรษฐกิจ แผนงานสวนมากจะเปนการใหความรู อบรมเปนสวนใหญ
- ดานการประมงก็ไมมีโครงการชวยเหลือประมงเลย ท้ังในดานการชวยเหลือ
อุปกรณจับสัตวน้ํา ซึ่งท่ีจริงควรจะมีโครงการในสวนนี้บาง และจากท่ีผมได
ปรึกษากับ สท.เขต 1 คือเรื่อง ปะการังเทียมริมฝงในระยะไมเกิน 100 เมตร
จากฝง ตั้งไวหมูบานละ 1 จุด มีท้ังหมด 6 หมู ก็เปน 6 จุด จุดละประมาณ
5 กอนก็เพียงพอ เพราะจะไดเปนการสนับสนุนการทองเท่ียว ซึ่งท่ีผมไดพูด
มาท้ังหมดก็เพ่ือองคกรและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของเราทุกคน สุดทายก็
แลวแตฝายบริหารวาเห็นสมควรหรือไม ขอบคุณครับ

นายไมตรี พรหมพิชิต ขอชี้แจงตอสมาชิกดวยความจริงใจในเรื่องของการทัศนศึกษาดูงานท่ีไดตั้ง
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณไว 300,000 บาท ขอเรียนวาเม่ือถึงเวลาท่ีใชจริงงบประมาณ

เทานี้อาจจะไมเพียงพอดวยซ้ํา อยางครั้งท่ีผานมาท่ีตั้งไว 200,000 บาท
ซึ่งหากเทศบาลจัดทําโครงการไปดูงานในท่ีๆ ไกลก็ไมเพียงพออยางแนนอน
อีกท้ังทานสมาชิกหลายทานในท่ีนี้ก็ไดเดินทางไปดวย จะเห็นไดวาได
ประโยชนอยางมากในการไปดู งาน แตอยางไรก็ถือวาเปนเรื่องท่ีดีท่ีสมาชิก
ไดตั้งขอสังเกต สวนเรื่องสาธารณภัย การตั้งงบประมาณในสวนนี้เปนไปดวย
ความยากลําบาก ซึ่งจะตองเปนไปตามความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน อยางตอนนี้ก็
ไดตัดงบประมาณไปแลว อยางเชน กลุมเลี้ยงแพะ เทศบาลสนับสนุนมาทุกป
และในเม่ือตอนนี้เขาสามารถยืนหยัดไดแลว เทศบาลจึงจําเปนตองตัดงบ
สวนนี้หรืออยางบางท่ีหากไมมีการจัดการระบบภายในท่ีดีพอ เราก็ตองหยุด
สนับสนุนเชนกัน และจะใหสนับสนุนทุกโครงการท่ีมาขอก็เปนเรื่องท่ีเปนไป
ไมได จึงขอใหสมาชิกไดวางใจวาทุกโครงการท่ีเทศบาลไดตัง้งบประมาณไว
ซึ่งไดคัดสรรมาเปนอยางดีแลวแนนอน
ดานสาธารณสุข เรียนทานสมาชิกวาบางเรื่องเราไมสามารถใหการสนับสนุน

ได เพราะผิดตอขอระเบียบ กฎหมาย อีกท้ังยังเปนการตั้งงบประมาณท่ี
ซ้ําซอนอีกดวย
ดานการทองเท่ียว  ในเรื่องนี้ทางเทศบาลก็ชวยกันผลักดันทุกวิถีทาง ท้ังใน
เรื่อง ของการกําจัดขยะ และการตัดก่ิงไมท่ีขวางทางการจราจร เพ่ือให
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นักทองเท่ียวประทับใจในระยะยาวและกลับมาเท่ียวอีกครั้ง สวนเรื่องของ
การวางผังเมือง ทางจังหวัดก็กําลังดําเนินการอยูแตยังไมสําเร็จ เพราะถือวา
เปนเรื่องท่ีสลับซ้ําซอน และศูนยการทองเท่ียวก็คิดวาอาจจะใหเปนศูนย
เดียวกับ อปพร. แตก็ยังไมไดตัดสินใจ
ดานการศึกษา ตอนนี้ทางเทศบาลก็มีศูนยเด็กเล็กอยู 4 ศูนย ซึ่งก็ได
สนับสนุนทุกสวนท่ีศูนยไดขอมาและเห็นวามีประโยชนตอการศึกษา ทาง
เทศบาลก็ไมเคยขัดของ
สวนราคาพืชผลทางการเกษตร ขอเรียนวาเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีเกินกําลังของทาง
เทศบาล เพราะใชเงินจํานวนมหาศาล และเปนเรื่องของระดับประเทศท่ีตอง
สั่งการมา เรื่องประมงชายฝง นั้นตองมีการจดทะเบียน 1 ป ซึ่งการจะทํานั้น
ตองตั้งเปนกลุมข้ึนมาและเรื่องปะการังเทียม เรื่องนี้ไมสามารถทําไดเพราะ
ทางกฎหมายไมอนุญาต เพราะอาจทําใหกระแสน้ําเปลี่ยนทิศทาง

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรสริิ ขอเจาะจงในสวนของแผนงานการศึกษาและแผนงานสังคมสงเคราะห เรื่องนี้
สท.เขต 2 ก็ถือวาเปนเรื่องท่ีสําคัญเพราะในแตละหมูบานก็จะมีผูดอยโอกาสอยู ท่ีมีผล

การเรียนท่ีดีแตขาดทุนการศึกษา ฉะนั้น เม่ือดูงบประมาณฯ แผนงานสังคม
สงเคราะหตั้งไว 240,000 บาท ซึ่งผมมองวานอยเกินไปเม่ือเทียบกับแผน
ดานอ่ืนๆ คือสงสัยวาโดยปกติแลวโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะนํามาทํา ราง เทศ
บัญญัติงบประมาณฯ ไดก็ตอเม่ือผานประชาคมในแตละหมูบานแลว แตใน
แผนงานสังคมสงเคราะหและแผนงานการศึกษา อยากใหฝายบริหารไดชี้แจง
วาไดใชหลักเกณฑอะไรพิจารณาในสวนนี้

นายจักรกฤษณ อังคณานนท ขอเรียนเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอซักถามของสมาชิกสภาเก่ียวกับการวางจัดทําราง
หัวหนาฝายอํานวยการฯ งบประมาณในแผนงานตางๆ ซึ่งเก่ียวของกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ซึ่งกระผมไดรับมอบหมายใหดูแลดานนี้ ขอเรียนตอท่ีประชุมสภาวา ในการ
จัดทํางบประมาณนั้น ตามขอสงสัยของสมาชิก จริงๆ แลวเราไดตั้ง
งบประมาณเอาไวในแผนงานสังคมสงเคราะหซึ่งทานณัฐวุฒิไดตั้งขอสังเกตุไว
เก่ียวกับการดูแลพ่ีนองประชาชนผูประสบภัยพิบัติ การดูแลเยียวยาหลังจาก
ภัยพิบัติผานไปแลว อีกประเด็นหนึ่งคืองบของงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมในการดูแลสุขภาพพ่ีนองประชาชนผานโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี หรือ
รพสต. คือจริงๆ แลว ขออนุญาตเรียนวาในแผนงานสังคมสงเคราะห ในสวน
ของงานสาธารณสุข 130,000 บาท นั่นคือเงินอุดหนุนไปทาง ศสมช.
320,000 บาท เปนกิจการสาธารณประโยชน และก็กองทุนหลักประกัน
สังคม จริงๆ แลวงบสาธารณสุขไปอยูในงบ สปสช. เปนสวนใหญ ทางเรา
อุดหนุนไว 190,000 บาท สปสช. จัดสรรใหมา 380,000 บาท รวมแลว

ท้ังปงบประมาณ 2556 เราจะมี งบประมาณดานการสนับสนุนดาน
สาธารณสุข 830,000 บาท ก็คิดวาเพียงพอตอการดูแลสุขภาพประชาชน
ท้ังตําบล และการดูแลพ่ีนองประชาชนเก่ียวกับภัยพิบัติ ดูไดท่ีหนา 18
งบประมาณ 220,000 บาท ซึ่งไดแยกเปน อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก
อัคคีภัย 120,000 บาท และก็ภัยแลงอีก 100,000 บาท ดังท่ีนายกได
บอกวาเราหมดไปกับภัยแลงเยอะมาก ถาท้ังสองงบประมาณสวนนี้ไมพอ
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ผูบริหารอาจใชงบกลาง ซึ่งตั้งไว 519,390 บาท ไดอีก เพราะระบุไวชัดเจน
วาถาตั้งแลวไมพอจายก็สามารถท่ีจะใชจายเงินหมวดนี้ไปชวยเหลือได และ
เม่ือมีทานสมาชิกไดถามถึงหลักเกณฑในการตั้งงบประมาณ ก็เปนท่ีรับทราบ
วาโดยหลักการพ้ืนฐานวางบลงทุนงบพัฒนา 60% รายจายประจํา 40%
ของงบประมาณท้ังหมด แตมันก็มีขอปลีกยอย ซึ่งขออนุญาตเรียนวาแผนงาน
ท่ีตั้งไวดานสาธารณสุขกับดานการเยียวยาผูประสบภัยพิบัตินั้นก็เพียงพอกับ
การตั้งงบประมาณ โดยใชหลักเกณฑพ้ืนฐานจากภัยพิบัติในปท่ีผานมาในการ
จัดสรรงบประมาณ

นายกัมพล  มีชัย ขอตอบขอซักถามของสมาชิกท่ีถามเก่ียวกับหลักเกณฑในการทํา รางฯ และ
รองนายกเทศมนตรีฯ นอกเหนือจากตัวระเบียบท่ีทานจักรกฤษณตอบมา ประเด็นแรก ทุกทานทราบ

วาเปนความตองการท่ีมาจากการทําแผนสามปของแตละหมูบาน และในการ
ทําแผนสามปของแตละหมูบานก็จะจัดลําดับมาถึงความสําคัญท่ีแตละหมูบาน
ตองการ และหากหมูบานใดเสนอโครงการท่ีหนึ่งมาแตแทจริงใน รางฯ เลมนี้
อาจไมมี เพราะ ในการทํารางฯ เจาหนาท่ีและผูบริหารตองคิดรวมกันวาใน
เรื่องของการเกลี่ยเงินและดูจากความตองการของประชาชน ถาเราไมสามารถ
ท่ีจะทําโครงการท่ีหนึ่งได สามารถท่ีจะทําโครงการท่ีสองหรือท่ีสามไดหรือไม
โดยดูถึงความจําเปนท่ีไดประชุมในแตละหมูบานท่ีสําคัญตองใหมีอยูในแผน
สามป และดังท่ีทานประธานสภาไดแจงใหทราบ ในเรื่องของแผนพัฒนาสามป
ท่ีไดเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ผูบริหารไดมองถึงความสําคัญท่ีจะตองเพ่ิมแผน
เนื่องจากไมมีอยูในแผนสามปและไดรับการประสานงานมาจากหนวยงานอ่ืน
ซึ่งถาไมมีอยูในแผนเราไมสามารถดําเนินงานได เลยจําเปนท่ีตองปรับแผน
เพ่ือใหสอดคลองกับการทําเทศบัญญัติและรองรับเงินจากหนวยงานอ่ืนท่ี
สนับสนุน

นายทนงศักดิ์ ซับมัน แกไขในหนาท่ี 22 ขอเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงโครงการหมูท่ี 9 ยอหนา
ผูอํานวยการกองชาง สุดทาย ชวยใสวา“พรอมดาดคอนกรีตกวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 10 เมตร

หนา 0.15 เมตร ท้ัง 2 ดาน หรือรวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 60 ตารางเมตร “

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณผูอภิปรายสอบถาม และผูชี้แจง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก
บาง ถาไมมีจะไดขอมติท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดรับหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป 2556 โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม รับหลักการ 11 คน เต็มสภา

ประธานสภาฯ ก็ตองขอบขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง เพ่ือ
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน ตอไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชมุสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2554 ตามขอ 45 วรรคสาม ญัตติ ราง เทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไมไดและในการพิจารณาวาระท่ี 2 ใหกําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ
หลักการแหง ราง เทศบัญญัตินั้น ซึ่งตอนนี้ก็ไดเสร็จสิ้นวาระท่ี 1 ข้ันรับ
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หลักการไปแลว สวนวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2554 จะตองเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกอนตามขอ 103 (1) และขอ
105 (3) คณะกรรมการมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน และ
สภาจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ดวย ฉะนั้น ข้ันตอนแรกขอใหสภาไดกําหนดวาจะใหมีคณะกรรมการแปร
ญัตติก่ีคน ระหวาง 3 – 7 คน

นายมนัส ใจเหมาะ ขอเสนอใหมี 5 คน เพ่ือความเหมาะสม
สท.เขต 2

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม เห็นดวย 11 คน เต็มสภา

ประธานสภาฯ เม่ือไดคณะกรรมการแปรญัตติแลวจํานวน 5 คน ตอไปขอใหสมาชิกไดเสนอ
ชื่อ พรอมดวยผูรับรอง

นายธีระพล อังคณานนท ขอเสนอคุณพิพัฒน มีเมือง สท.เขต 2
สท.เขต 1

ผูรับรอง 1. นางสุภี สมทรง
2. นายวัชระ วิชัย

นายอภิชาติ ทองสม ขอเสนอคุณมนัสใจเหมาะ สท.เขต 2
สท.เขต 2

ผูรับรอง 1. นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ
2. นางอุทัยวัลย ใจสบาย

นายมนัส ใจเหมาะ ขอเสนอคุณสุภี สมทรง สท.เขต 1
สท.เขต 2

ผูรับรอง 1. นายณัฐวุฒิ ทองใหญ
2. นายพิพัฒน มีเมือง

นางอุทัยวัลย ใจสบาย ขอเสนอคุณณัฐวุฒิ ทองใหญ สท.เขต 1
สท.เขต 2

ผูรับรอง 1. นายธีระพล อังคณานนท
2. นายพะเยาว รอดทัพ

นางสุภี สมทรง ขอเสนอคุณภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ สท.เขต 2
สท.เขต 1

ผูรับรอง 1. นายวัชระ วิชัย
2. นายอภิชาติ ทองสม

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง ตอไปเม่ือได
คณะกรรมการแปรญัตติแลว ตามระเบียบกระทรวงมาดไทยวาดวยขอบังคับ



๑๒

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 49
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติ ฉะนั้น จึงขอใหสมาชิกไดเสนอระยะเวลาให
เหมาะสมดวย

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ ขอเสนอระยะเวลาตั้งแตวันนี้ เวลา 13.00 น. ถึง วันท่ี 19 ตุลาคม เวลา
สท.เขต 2 12.00 น. นาจะเหมาะสม

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมวาเห็นดวย
ตามท่ีเพ่ือนสมาชิกเสนอหรือไม

มติท่ีประชุม เห็นดวย 11 คน

ประธานสภาฯ เม่ือสภาไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวแลว สมาชิก ผูบริหารทานใด
จะเสนอคําแปรญัตติก็ใหทําเปนหนังสือถึงประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดคือ ตั้งแต เวลา 13.00 น. วันนี้ถึงวันท่ี 19 ตุลาคม
2555 ไมเกินเวลา 12.00 น. ตอไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554
ขอ 115 คณะกรรมการจะนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง กอน
กําหนดเวลานัดประชุม ตอไปจึงขอใหสมาชิกไดเสนอระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน
การพิจารณาคําแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว จึงขอใหสมาชิก
ไดเสนอ

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ ขอเสนอระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 22 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ถึงวันท่ี
สท.เขต 1 24 ตุลาคม 2555 เวลา 12.00 น. นาจะเหมาะสม เพ่ือใหคณะกรรมการ

แปรญัตติจะไดมีเวลาในการพิจารณาอยางรอบคอบ

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน
ใดเห็นดวยตามท่ีคุณณัฐวุฒิเสนอ โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม เห็นดวย 11 คน เต็มสภา

ประธานสภาฯ วันนี้การพิจารณา ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2556 ก็ได
เสร็จสิ้นตามท่ีระเบียบฯ กําหนดไวเรียบรอยแลว คือ ในวาระท่ี 1 ข้ันรับ
หลักการ ซึ่งจะพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียวไมได วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ
และวาระท่ี 3 ข้ันพิจารณาใหความเห็นชอบ จะประชุมเม่ือใดจะสงหนังสือให
สมาชิกอีกครั้งหนา ฉะนั้น กอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ นั้น
เพ่ือ ใหถูกตองตามระเบียบฯ ผมจะตองขอมติท่ีประชุมเพ่ือขามวาระการ
ประชุม ขอ 5.1.2 และขอ 5.1.3 สมาชิกทานใดเห็นควรใหขามเพ่ือไป
ประชุมในครั้งตอไป โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม เห็นดวย 11 คน เต็มสภา
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ

นายไมตรี พรหมพิชิต มีเรื่องท่ีจะแจงใหสภาไดทราบคือ ทางสถานี พัฒนาและสงเสริมการ
นายกเทศมนตรีฯ อนุรักษสัตวปาของนครศรีฯ แจงมาเรื่องการทําเสนทางศึกษาธรรมชาตเิขา

พลายดํา โครงการนี้ผมไมทราบเรื่องเลย อยูๆ ก็สงหนังสือแจงเขามา และเขา
ก็ทํามาจะสุดทางแลว ทางพะเยาวเองก็โทรมาถามวารูเก่ียวกับเรื่องนี้ไหม ซึ่ง
ทางผมเองก็ไมรูเรื่องดังกลาว และหนังสือก็เพ่ิงมาถึงเม่ือวาน เขาตองการ
ทําเสนทางศึกษาธรรมชาติซึ่งตอนนี้ก็ใกลเสร็จแลว จริงๆ เรื่องนี้เปนเรื่องนี้ท่ี
สลับซ้ําซอนมาก แตอันนี้ก็ไมทราบความเปนมาวาเปนอยางไร
จึงขอแจงใหท่ีประชุมไดทราบ

นายพะเยาว รอดทัพ เก่ียวกับเรื่องโครงการกอสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติบริเวณเขาพลายดํา
รองประธานสภาฯ ทางกระผมไมทราบเหมือนกัน ทางผูใหญบานก็ไมทราบเรื่องนีเ้ชนกัน ถามวา

มาจากหนวยงานไหนทางเจาหนาท่ีก็ไมบอก บอกแควาทําสองเสนทาง ซึ่ง
สวนนี้ผมก็ไมไดตองการคัดคานอะไรเพียงแตตองการท่ีจะรูรายละเอียดของ
โครงการบางเทานั้น เพ่ือท่ีจะไดตอบขอซักถามของชาวบานได

นายอภิชาติ ใจสบาย ขอสรุปโครงการปงบประมาณ 2555 ท่ีผานมา ท่ีดําเนินการ ในขณะนี้มีอยู
รองนายกฯ 6-7 โครงการ ซึ่งไดดําเนินการทําถนนคศล. หมูท่ี 6 ตอนนี้ก็เสร็จแลว หมูท่ี

10 ขยายเขตประปาก็เสร็จแลวรอการตรวจงาน ถนนลาดยางนาคลอง-เขา
พระ ตอนนี้ดําเนินการอยู หมู 14 ซอยสุขใจดําเนินการอยู หมู 11 กอสราง
ประปาหอถังสูงตอนนี้ก็ยกถังข้ึน คงไมนานก็เสร็จ ขยายเขตหมู 2 และหมู
12 ก็อยูในชวงดําเนินการใกลเสร็จแลว และในเรื่องของการทําความสะอาด
ไมวาจะเปนถนนตลาดสี่แยกและสะพานตางๆ ก็เสร็จเรียบรอยแลว การตัด
ตนไมในถนนหลักก็เสร็จแลว ตอนนี้กําลังเริ่มดําเนินการไปยังซอยตางๆ สวน
เรื่องประปาหมู 13 ท่ีทานนายกเทศมนตรีไดไปของบประมาณตอนนี้ก็
ดําเนินการเสร็จแลวเชนกัน

นายกัมพล  มีชัย ขอประชาสัมพันธเก่ียวกับเงินผูสูงอายุและคนพิการ ขอใหสมาชิกไดแจงวา
รองนายกเทศมนตรีฯ ตอนนี้ทางรัฐบาลยังไมไดจัดสรรงบประมาณมาใหทางเทศบาล ทําใหเทศบาล

ไมสามารถโอนเงินใหแกผูสูงอายุและคนพิการไดและหากจัดสรรมาเม่ือไหร
ทาง เทศบาลจะโอนเขาบัญชีทันทีและไมวาเงินจะมาเดือนไหน ทาง
รัฐบาลก็จะชดเชยใหผูรับเบี้ยทุกเดือน และผูท่ีเกิดกอนวันท่ี 1 ตุลาคม
2496 ใหไปข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดตั้งแตตอนนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน
เพ่ือท่ีจะไดรับเงินสวัสดิการ ในปงบประมาณ 2556 โดยหลักฐานท่ีจะตอง
นํามาคือ ทะเบียนบาน บัตรประชาชน และบัญชีท่ีธนาคารกรุงไทย  และใน
เรื่องของการเสนอ ราง ระเบียบเทศบาลตําบลอาวขนอมวาดวยการจัดตั้ง
ชุมชน 2555 ซึ่งเม่ือวานก็ไดประชุม รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไป
แลว 2 หมูบาน ก็ไดรับความสนใจจากพ่ีนองประชาชนเปนอยางดียิ่ง จึงขอให
สมาชิกเขารวมประชุมทุกหมูบานดวย
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกและผูเขารวมประชุมทานใดจะพูดอีกบาง ถาไมมีขอปดการประชุม

ปดการประชุมเวลา 11.40 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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