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รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4/255๕ ครั้งท่ี 2
วันท่ี 29 ตุลาคม 255๕ เวลา 09.30 น.

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลอาวขนอม

ผูเขารวมประชุม

ผูไมเขารวมประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
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นางสภุี  สมทรง
นายธีระพล  อังคณานนท

สท.เขต 1
สท.เขต 1

สุภี  สมทรง
ธีระพล  อังคณานนท
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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 นางอุทัยวัลย  ใจสบาย สท.เขต ๒ อุทัยวัลย  ใจสบาย
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นายมนัส  ใจเหมาะ
นางสุจินดา จริยะวัฒนา

สท.เขต ๒
สท.เขต 1

มนัส  ใจเหมาะ
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 นายจักรกฤษณ อังคณานนท หัวหนาฝายอํานวยการ จักรกฤษณ อังคณานนท
๖ นางจันทิรา  พูนนวล ผูอํานวยการกองคลัง จันทิรา  พูนนวล
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นายทนงศักดิ์ ซับมัน
นางสาวอารีทิพย จิตอารีย
นายวัชระ มยุรเปนชะ
นางสาวจุฑาทิพย ใจรังษี

ผูอํานวยการกองชาง
เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ
ผูชวยชางไฟฟา
พนักงานจางท่ัวไป

ทนงศักดิ์ ซับมัน
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 ขอเปดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอประชุมทราบ

ประธานสภาฯ 1.1 ขอเชิญเขารับการอบรมสัมมนาบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกกับ
การประชุมสภาทองถ่ิน จัดโดยสถาบันสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ มี 3 รุน
คือ รุนท่ี 1 วันท่ี 22 – 24 พฤศจิกายน 2555 ท่ีโรงแรมสบายโฮเทล
จังหวัดนครราชสีมา รุนท่ี 2 วันท่ี 14 – 16 ธันวาคม 2555 ท่ีโรงแรม
ไดมอนดพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และรุนท่ี 3 วันท่ี 21 – 23
ธันวาคม 2555 ท่ีโรงแรมเชียงใหมภูคํา จังหวัดเชียงใหม ผูสนใจสามารถดู
รายละเอียดไดท่ีธุรการ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี
4/2555 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2555 สมาชิกทานใดจะแกไขสวน
ใดบาง ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม รับรอง 9 คน
งดออกเสียง 1 คน คือ นางสุจินดา จริยะวัฒนา เพราะไมไดเขารวมประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม

- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแลว

- ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม

ประธานสภาฯ 5.1 พิจารณา ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ท่ีคางพิจารณา
5.1.2 วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ
จากการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม
2555 นายกเทศมนตรีไดเสนอ ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอสภา เพ่ือใหสภาพิจารณา ซึ่งไดผา
นวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการไปแลว และสภาก็ไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ไปแลว จํานวน 5 คน เพ่ือใหทําหนาท่ีตามข้ันตอนของระเบียบท่ีกําหนดไว
ซึ่งข้ันตอนนี้คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดทําตามข้ันตอนของระเบียบเสร็จ
เรียบรอยแลว โดยประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดทําหนังสือไปยัง
ประธานสภา เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 ผมจึงสงหนังสือถึงสมาชิก
ผูบริหาร เพ่ือประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4/2555 ครั้งท่ี 2 ในการพิจารณา
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติและวาระท่ี 3 ข้ันใหความเห็นชอบใหตราเปนเทศ
บัญญัติ ป 2556 โดยไดสงเอกสารการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
ไปดวย ตอไปตัวแทนคณะกรรมการแปรญัตติจะตองรายงานใหสภาไดทราบ
ถึงข้ันตอนการทําหนาท่ีตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น ขอเชิญคณะกรรมการแปร
ญัตติ

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ ขอรายงานท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดทําหนาท่ีตามท่ีสภาไดกําหนดไวให
เลขานุการคณะกรรมการ สภาทราบ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17

แปรญัตติ ตุลาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลอาว
ขนอม โดยท่ีประชุมไดเลือกนายพิพัฒน มีเมือง เปนประธานคณะกรรมการฯ
และไดเลือกกระผม นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ เปนเลขานุการคณะ
กรรมการฯ และท่ีประชุมมีมติใหประชุมครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2555
เวลา 14.00 น. เพ่ือ พิจารณาคําแปรญัตติท่ีสมาชิกหรือผูบริหารไดเสนอเขา
มา แตปรากฏวา เม่ือหมดระยะเวลาท่ีสภาไดกําหนดไว ตั้งแต วันท่ี
17 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ถึงวันท่ี 19 ตุลาคม 2555
เวลา 12.00 น. นั้น ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติเขามา จึงไดทํา
หนังสือแจงคณะกรรมการฯ ผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของเขา
ประชุม ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 ตุลาคม 255 เวลา 14.00 น. เม่ือถึงเวลา
ประชุม นายพิพัฒน มีเมือง ประธานคณะกรรมการฯ ใหท่ีประชุมไดพิจารณา
ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 วาท่ี
ประชุมทานใด จะเสนอคําแปรญัตติบาง ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติ
ประธานคณะกรรมการฯ จึงขอมติท่ีประชุมวาจะใหคงไวตามรางเดิมหรือไม
มติท่ีประชุมเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิม และไดทําบันทึกถึงประธานสภา
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนดไว จึงรายงานใหสภาไดรับทราบ
รายละเอียดก็ไดสงเอกสารบันทึกการประชุมสงไปใหสมาชิกทุกทานแลว



๕

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทุกทานท่ีไดทําหนาท่ี เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนดไว โดยเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวทุกประการจน
เสร็จสิ้น และไดรายงานใหสภาไดทราบแลว ข้ันตอนนี้จะตองขอมติท่ีประชุม
วาเห็นดวยตามท่ีคณะกรรมกรไดรายงานตอสภาหรือไม

มติท่ีประชุม เห็นดวย 10 คน เต็มสภา

ประธานสภาฯ 5.1.3 วาระท่ี 3 พิจารณาใหความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 52 การพิจารณา ราง เทศบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม
มีการอภิปรายและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2554 ขอ 52 วรรคสอง กําหนดวาในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ฉะนั้น ข้ันตอนนี้ก็จะไมมี
การอภิปรายใดๆ โดยผมจะขอมติ ท่ีประชุมวาใหตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือไม

มติท่ีประชุม เห็นดวย 10 คน เต็มสภา

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ

ประธานสภาฯ สมาชิก ผูบริหาร เจาหนาท่ีและผูเขารวมประชุมทานใด มีอะไรท่ีจะพูดหรือ
เสนอ เชิญได

นายกัมพล  มีชัย ขอขอบคุณสมาชิกท่ีไดใหความรวมมือในการผาน รางฯ เปนอยางดียิ่ง และ
รองนายกเทศมนตรีฯ หลังจากท่ีผูบริหารและผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดประชุมหารือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของทุกภาคสวนในการดําเนินกิจการท่ีมีอยูในอําเภอขนอม ซึ่งเรื่องแรก
คือ งานประเพณีชักพระ ทางเทศบาลก็ไดสนับสนุนไป 20,000 บาท ซึ่งมี
อยูในเทศบัญญัติดวย โดยงานจะจัดข้ึนท่ีศาลาพอตาคูระ ท้ังในกลางวันและ
กลางคืน และในกลางวันก็จะมีเรือพระจากวัดตางๆ ในอําเภอขนอมและ
อําเภอใกลเคียง เรื่องท่ีสอง การสรุปในเรื่องจัดงานวันลอยกระทง วันท่ี
28 พฤศจิกายน 2555 ตอนนี้ในสวนของผูรับผิดชอบก็ไดเรงดําเนินการ
อยางเต็มท่ี โดยรูปแบบกิจกรรมในงานปนี้จะตางจากทุกๆ ป ซึ่งจะมีท้ังสิ้น
2 เวทีดวยกัน และเรื่องสุดทาย งานเคาทดาวน ท่ีเทศบาลอาวขนอมไดจัด
ข้ึนเปนประจําทุกป แตในปนี้จะยิ่งใหญกวาปท่ีผานๆ มา โดยจะจัด 2 คืน
ดวยกัน คือ ในคืนวันท่ี 30 – 31 ธันวาคม 2555 และปนี้ก็ไดรับการ
สนับสนุนจากท้ัง ปตท.และไฟฟามาเชนเคย จึงขอแจงใหสมาชิกไดรับทราบ
ในเรื่องการจัดงานตางๆ ในเบื้องตน

นายไมตรี พรหมพิชิต ขอขอบคุณสมาชิกท่ีไดผาน ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณ 2556 จากนี้ทางเทศบาลจะไดนํางบประมาณมาแกปญหา

ใหพ่ีนองประชาชาชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะเรื่องขยะท่ีเปนปญหามานาน ซึ่ง
ในเบื้องตนจากการท่ีไดปรึกษากับ สท.ในพ้ืนท่ี คือจะตองซื้อเตาเผาขยะ ดังท่ี
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เคยแจงใหสมาชิกไดทราบแลว และเม่ือวันนี้สมาชิกไดพิจารณา รางฯ ผาน
เรียบรอยแลว จะไดนํา เสนอไปยังผูวาราชการจังหวัด เ พ่ือจะไดนํา
งบประมาณมาใช และเม่ืองบประมาณออกมาทางฝายบริหารก็จะได
ดําเนินการไปตามแผนงานและโครงการตางๆ ทันที หากสมาชิกมีอะไรท่ีจะ
แนะนํา สงเสริมหรือติติงก็ขอใหแจงมาไดเลย ทางฝายบริหารยินดีท่ีจะรับฟง
และนํามาพิจารณา

นายพิพัฒน มีเมือง มีชาวบานฝากถามเก่ียวกับเรื่องประปาของหมูท่ี 12 สายเจดียหลวง –
สท.เขต 2 สามแยกครูประวิง ซึ่งใชงานไมไดมาเปนระยะเวลานานแลว ฝากฝายบริหาร

ไดชี้แจง แกไขดวย

นายทนงศักดิ์ ซับมัน ตามท่ี สท.พิพัฒน มีเมือง ไดแจงมา ตั้งแตสายเจดียหลวง–สามแยกครูประวิง
ผูอํานวยการกองชาง ในสวนนี้จะใหชางโยธาและชางประปาเรงไปสํารวจและแกไขตอไป

นางสุจินดา จริยะวัฒนา ชาวบานหมูท่ี 4 แจงมาวาตอนนี้ซอยออมสินมีไฟฟาดับอยู 3 ดวง ซึ่งดับมา
สท.เขต 1 เปนเวลา 2 เดือนแลว ฝากกองชางไปสํารวจดวย

นายทนงศักดิ์ ซับมัน เก่ียวกับเรื่องไฟฟาซอยออมสิน ทางกองชางไดทราบมานานแลวแตติดปญหา
ผูอํานวยการกองชาง คือรถของทางเทศบาลไมสามารถเขาไปไดเพราะติดสายไฟ ตอนนี้ก็กําลังเรง

หาวิธีแกไขอยู

นายอภิชาติ ใจสบาย วันนี้ไดทราบขาวจากผูรับเหมาวาจะมีการทําถนนลาดยาง ถนน
รองนายกเทศมนตรีฯ นาคลอง – เขาพระ จึงขอแจงสมาชิกไดทราบและหากสมาชิกทานใดสนใจ

ก็สามารถไปดูการปฏิบัติงานได สวนเรื่องประปาหมูท่ี 11 ตอนนี้ก็ไดดําเนิน
การเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว และในชวงบายวันนี้ ทางเจาหนาท่ีจะทําการ
ซอมแซมถนนท่ีมีปญหาท้ังท่ีหัวสะพานคูระและถนนชายทะเล

นายกัมพล มีชัย เรื่องประปาหมู ท่ี 12 เรื่องนี้ ก็อยู ในขอบัญญัติงบประมาณ ป 2554
รองนายกเทศมนตรีฯ งบประมาณ 800,000 กวาบาทและเนื่องจากในขณะนั้นไมสามารถ

ดําเนินการได เพราะมีปญหาในการประสานงานกับประปาภูมิภาค และทาง
เทศบาลก็ตองทําตามข้ันตอนของระเบียบขอกฎหมาย ซึ่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2541 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ซึ่งตอนนัน้ได
ดําเนินตามขอ 29 ท่ีใชอํานาจของสภาอนุมัติ เพราะเขาใจวาเงินท่ีเหลือจะ
สามารถนําไปใชดําเนินการในสวนนี้ได แตก็ไมสามารถใชได เพราะจะตกเปน
เงินสะสมเทานั้น สวนเรื่องการทําถนนลาดยาง ขอฝากไปยังกองชางเรื่อง
ถนนสายประปา หมูท่ี 9 ซึ่งเสนทางสายนี้จะเปนหลุมเปนบออยูชวงหนึ่ง แม
ถนนสายนี้จะเปนพ้ืนท่ีสวนบุคคลแตทางเทศบาลก็สามารถชวยเหลือได โดย
ใหกองชางชวยนํายางไปอุดท่ีเปนหลุมเปนบอใหดวย และสุดทายขอแจงเรื่อง
การประชุมหมูบาน เรื่องการจัดตั้งชุมชนฯ โดยในวันนี้จะเปนของ หมูท่ี 12
ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สท.เขต 2 ท่ีศาลาหมูบานโรงเรียนขนอม
พิทยา เวลา 13.00 น. ซึ่งจะเปนวันสุดทายในการประชุมแลว หลังจากนี้
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เม่ือไดทําบันทึกการประชุมเสร็จสิ้น นายกเทศมนตรีก็จะไดเสนอตอสภา เพ่ือ
พิจารณา ราง การจัดตั้งชุมชนฯ เพ่ือใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นปนี้

นายอภิชาติ ใจสบาย ในเรื่องของถนนสายประปา หมูท่ี 9 ท่ีรองกัมพล มีชัยไดเสนอมานั้น เนื่อง
รองนายกเทศมนตรีฯ จากถนนสายนี้มีระยะทางท่ียาวมาก เกรงวาถานํายางมะตอยไปชวยก็อาจจะ

ชวยไมไดเต็มท่ี หากไมสามารถสรางเสร็จไดท้ังสายอาจจะสงผลกระทบมาตอ
เทศบาลได อีกท้ังรถของทางเทศบาลก็คอนขางชํารุด ไมสามารถใชงานได
อยางเต็มท่ี จึงนาจะใชหินผุแกปญหาในภายหลังนาจะดีกวา

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ มีเรื่องมาปรึกษากันฝายบริหารและสมาชิก ในเรื่องของหอกระจายขาว
สท.เขต 1 เพราะตอนนี้หอกระจายขาวของแตละหมูบานไดเสียหายชํารุดแทบทุก

หมูบาน ทําใหมีปญหาในการแจงขาวสารกับชาวบาน และขออนุญาตเสนอ
ทานนายกในเรื่องการจัดรายการ “นายกพบประชาชน” อาทิตยละครั้ง
เพราะตอนนี้ทางเทศบาลก็ไดมีการเชาคลื่นสถานีขนอมอยูแลวดวย จึงขอ
ฝากไปยังฝายบริหารชวยพิจารณา เพราะเม่ือมีขาวสารจะไดแจงผานทาง
หอกระจายขาวได เพราะบางครั้งอาจไมมีเวลาไปพบดวยตนเอง

นายไมตรี พรหมพิชิต ตามท่ีทานณัฐวุฒิ ทองใหญ ไดเสนอมานั้น ถือวาเปนเรื่องท่ีดีและมีประโยชน
นายกเทศมนตรีฯ เปนอยางมาก เรื่องหอกระจายขาวท่ีชํารุดจะเรงใหชางไปสํารวจวามีอันไหน

ท่ีชํารุดและใชงานไดบาง เรื่องการจัดรายการทางฝายบริหารก็กําลัง
คิดอยู แตขอดูความเหมาะสมในเรื่องของเวลาและศึกษารายละเอียดตางๆ
กอน เพ่ือใหรูปแบบของรายการออกมาดีและมีประโยชนกับชาวบานท่ีสุด

นางอุทัยวัลย ใจสบาย ขอเสนอความคิดเห็นในเรื่องขยะ อยากให สท.แตละพ้ืนท่ีรวมกับผูใหญ
สท.เขต 2 บานเขาหารือปรึกษากับชาวบานในเรื่องการจัดการเก็บขยะของแตละ

หมูบานวาจะมีวิธีการอยางไรไดบาง และอีกเรื่องคือ ชาวบานฝากขอบคุณ
ฝายบริหารและกองชางท่ีจัดการในเรื่องการตัดตนไมเปนอยางดี ทําใหการ
สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึนกวาเดิม

ประธานสภาฯ มีสมาชิกและผูเขารวมประชุมทานใดจะพูดอีกบาง ถาไมมีขอปดการประชุม

ปดการประชุมเวลา 11.00 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)
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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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