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รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5/255๕ ครั้งท่ี 1
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 255๕ เวลา 09.30 น.

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลอาวขนอม

ผูเขาประชุม

ผูไมเขาประชุม

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
- - - - -

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

๑0
11
12
13

นายมนัส  ใจเหมาะ
นางสุจินดา จริยะวัฒนา
นางสุภี สมทรง
นายธีระพล อังคณานนท

สท.เขต ๒
สท.เขต 1
สท.เขต 1
สท.เขต 1

มนัส  ใจเหมาะ
สุจินดา จริยะวัฒนา
สุภี สมทรง
ธีระพล อังคณานนท
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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
12
13
14
15
16

นายทนงศักดิ์ ซับมัน
นางเสาวลักษณ ผิวสุข
นายสามารถ ภักดีรัตน
นายจิรวัฒน สงสุรินทร
นายสัญญา สังวังเลาว
นางสาวพิมลวรรณ นาภรณ
นางสาวไศลทิพย ขนอม
นางสาวนลินี สุทธิชวย
นายวัชระ มยุระเปนชะ
นางสาวจุฑาทิพย ใจรังษี

ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาฝายการศึกษาฯ
นิติกร
นายชางโยธา
หัวหนาอุทยานหาดขนอมฯ
บริการทองเท่ียว(อุทยานฯ)
บันทึกขอมูล(อุทยานฯ)
บริการทองเท่ียว(อุทยานฯ)
ผูชวยชางไฟฟา
พนักงานจางท่ัวไป

ทนงศักดิ์ ซับมัน
เสาวลักษณ ผิวสุข
สามารถ ภักดีรัตน
จิรวัฒน สงสุรินทร
สัญญา สังวังเลาว
พิมลวรรณ นาภรณ
ไศลทิพย ขนอม
นลินี สุทธิชวย
วัชระ มยุระเปนชะ
จุฑาทิพย ใจรังษี
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ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายธวัชชัย  ไชยเทพ เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอานประกาศอําเภอ
เลขานุการสภาฯ ขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5

ประจําป ๒๕๕๕ ดวยอําเภอขนอมพิจารณาแลวเห็นวา สภาเทศบาลตําบล
อาวขนอม มีความจําเปนตองเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม
เพ่ือ พิจารณาใหความเห็นชอบการอนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาคลอง
ธง ของอุทยานแหงชาติ หาดขนอม – หมูเกาะทะเลใต เพ่ือดําเนินการตาม
แผนพัฒนาชายฝงทะเลสิชล – ขนอม และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นั้น อําเภอ
ข น อ ม พิ จ า ร ณ า แ ล ว เ ห็ น ว า ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า ๒ ๖ แ ห ง
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 5
ประจําป ๒๕๕๕ มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันท่ี 13 พฤศจิกายน
๒๕๕๕ เปนตนไป จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 13
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ นายนิยม ดวงสม นายอําเภอขนอม

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกครบองคประชุม ขอเปดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี
4/2555 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2555 สมาชิกทานใดจะแกไขสวน
ใดบาง ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม รับรอง 10 คน
งดออกเสียง 2 คน คือ นางสุภี สมทรง และนายธีระพล อังคณานนท เพราะ
ไมไดเขารวมประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม

- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแลว

- ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม

ประธานสภาฯ 5.1 พิจารณา ใหความเห็นชอบ การอนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปา
คลองธงของอุทยานแหงชาติหาดขนอม – หมูเกาะทะเลใต เพ่ือ ดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาชายฝงทะเลสิชล – ขนอม
เนื่องจากทางอุทยานแหงชาติหาดขนอม หมูเกาะทะเลใต โดยทานสัญญา
สังวังเลาว เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ทําหนาท่ีหัวหนาอุทยานฯ ไดทํา
หนังสือถึงนายกเทศมนตรี ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ขอความเห็นชอบ
การ ขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาคลองธง สําหรับโครงการ
ปรับปรุงเสนทางศึกษาธรรมชาติและจัดสรางท่ีทําการอุทยานแหงชาติหาด
ขนอมฯ เพ่ือ ดําเนินการตามแผนพัฒนาชายฝงทะเลสิชล – ขนอม ซึ่ง
ระเบียบกรมปาไมวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช
พ้ืนท่ี เพ่ือ สถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนของสวนรายการหรือ
องคกรของรัฐ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 ตองไดรับความ
เห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลทองถ่ินท่ีปานั้นๆ ตั้งอยู
ฉะนั้น วันนี้กอนท่ีสภาจะพิจารณาและอภิปรายเพ่ือ อนุมัติตอไปนั้น ขอเชิญ
ทานสัญญา สังวังเลาว เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ทําหนาท่ีหัวหนา
อุทยานฯ ไดชี้แจงตอสภา

นายสัญญา สังวังเลาว การจดัการของปาไมมีรูปแบบการจัดการหลายประเภท เชน พ้ืนท่ีอนุรักษ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ไดแก เขตรักษาพันธสัตวปา อุทยานแหงชาติก็เปนการจัดการรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งเปนท่ียอมรับของสากล การจัดการอุทยานของประเทศไทยเริ่มตั้งแตป
2504 เปนตนมา ท่ีดินท่ีสามารถจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ ตองเปน ท่ีดิน ท่ี
ตองมีสภาพธรรมชาตท่ีินาสนใจและไมอยูในเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมายของราษฎร บางครั้ งชาวบานก็อาจจะเขาใจ
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับท่ีดินของอุทยานแหงชาติ การจัดการอุทยานฯ มี
วัตถุประสงคเ พ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คําวา อนุรักษ คือ มิได
หมายความวา ตองรักษาไวอยางเดียวเทานั้น แตหมายความรวมถึง
สนับสนุน ใหมีการใชประโยชนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะการ
ทองเท่ียว แตท้ังนี้ตองอยูภายใตหลักวิชาการท่ีถูกตอง แนวคิดท่ียั่งยืนและ
สมดุล พ้ืนท่ีท่ี สามารถจัดตั้งอุทยานฯ ได จึงมีอยางจํากัด เพราะจะมีกรอบ
หลักเกณฑท่ีกําหนดไว โดยจะตองเปนพ้ืนท่ีท่ี มีทรัพยากรท่ีโดดเดน และเนื้อ
ท่ี ไมนอยกวา 10 ตารางกิโลเมตร เพ่ือใหสามารถรักษาความสมดุลในระบบ
นิเวศนได และตองเปนพ้ืนท่ีๆ สามารถท่ีจะอํานวยความสะดวกในหลายๆ
เรื่องได อุทยานแหงชาติ หาดขนอมฯ ไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2533
จนถึงปจจุบันก็ยังไมแลวเสร็จ เพราะมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเรื่อยๆ มีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบรวมท้ังหมด 197,614 ไร เปนพ้ืนท่ีทางบก 60,000 กวาไร
และพ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝง 120,000 กวาไร โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีของ อ.
สิชล, อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ดอนสัก อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร
ธานี ปจจุบันท่ีทําการอุทยานฯ ตั้งอยู ท่ี หมู ท่ี 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนพ้ืนท่ีปาชายเลน มีเนื้อท่ีประมาณ 200 กวาตาราง
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วา เพราะฉะนั้น การบริหารจัดการในเรื่องของการใหความรูแกนักเรียน
นักศึกษาและการใหขอมูลแกนักทองเท่ียวจึงมีความยากลําบากพอสมควร
อีกท้ังท่ีตั้งก็อยูหางไกลจากแหลงน้ํา ซึ่งอุทยานฯ ตองคอยควบคุมพ้ืนท่ีทาง
ทะเลและชายฝงรวมถึงปาชายเลนดวย ฉะนั้น การดําเนินการจึง ไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร

เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 ทานอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธพืชไดมาตรวจราชการ ท่ีอุทยานฯ และเห็นวา ท่ีทําการของ
อุทยานฯ ไมเหมาะสมท่ีจะจัดการดูแลพ้ืนท่ีไดอยางคลอบคลุม จึงใหทาง
อุทยานฯ ดําเนินการหาพ้ืนท่ีใหม ท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการบริหาร
จัดการเรื่องการอนุรักษและเรื่องการทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
อุทยานฯ ไดสํารวจพ้ืนท่ีหลายๆ ท่ี ปรากฏวาบริเวณพ้ืนท่ีเขากลาง เปนพ้ืนท่ี
ปาสงวนแหงชาติท่ียังไมมีหนวยงานใดเขามาใชประโยชน อุทยานฯ เห็นวามี
ความเหมาะสม จึงไดเสนอเรื่องไปทางกรมอุทยาน

ตอมาวันท่ี 21 ตุลาคม 2555 ทานนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่ง
ลักษณ ชินวัตร) ไดมาเยี่ยมเยือนท่ีนครศรีธรรมราช และมีการพูดคุย
ปรึกษาหารือกับผูประกอบการภาคเอกชน ในเรื่องโครงการนครศรีดี๊ดี และ
เห็นวาการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีแหลงการทองเท่ียวระหวาง อ.สิชล กับ อ.ขนอม ยัง
ไมมี จึงสั่งการใหจังหวัดเรียกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ หาแนวทางพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค และระบบการสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว และ
เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2555 จังหวัดไดเรียกประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมถึงทางเทศบาลตําบลอาวขนอมดวย ซึ่งในวันนั้นไดมีมติท่ีประชุมใหมีการ
ดําเนินการตามคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี ภายใตแผนท่ีชื่อวา “แผนพัฒนา
ชายฝงทะเลสิชล – ขนอม เพ่ือการอนุรักษและการทองเท่ียว” ซึ่งมีโครงการ
ท่ีเก่ียวของ 4 โครงการ คือ
1. โครงการปรับปรุงเสนทางศึกษาธรรมชาติและจัดสรางท่ีทําการอุทยาน

แหงชาติหาดขนอม
2. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟา เพ่ือการอนุรักษและการทองเท่ียว
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ํา เพ่ือการอนุรักษและทองเท่ียว
4. โครงการปรับปรุงระบบการสื่อสาร เพ่ือการอนุรักษและการทองเท่ียว
สําหรับพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงเสนทางศึกษา
ธรรมชาติและจัดสรางท่ีทําการอุทยานแหงชาติหาดขนอม อยูในพ้ืนท่ีปา
สงวนแหงชาติ จังหวัดไดมอบหมายใหอุทยานฯ ดําเนินการขออนุญาต เพ่ือ
จัดสรางโครงการดังกลาวตอไป อุทยานฯ จึงไดยื่นขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวน
แห ง ช าติ  ต อ สํ านั ก ง านทรั พยากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แวดล อม  จ .
นครศรีธรรมราช เพ่ือ ขออนุญาตโครงการแตปรากฏวา ระเบียบ ขอ
กฎหมาย ข้ันตอน เงื่อนไข การขออนุญาต จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
เทศบาลในพ้ืนท่ี อุทยานฯ จึงไดทําหนังสือมายังเทศบาล เพ่ือ พิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป สําหรับโครงการนี้มีท้ังขอดีและขอเสีย ซึ่งเม่ือมองใน
ภาพรวมแลวพบวามีขอดีอยูหลายขอ เชน การสามารถนําเรือออกไปตรวจ
ตรา ควบคุมการดูแลเรื่องของทางทะเลและชายฝงรวมถึงการใหการบริการ
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และชวยเหลือนักทองเท่ียว ซึ่งจะชวยสรางความม่ันใจแกนักทองเท่ียวท่ีเขา
มาในอําเภอขนอมไดดวย, การสนับสนุนการทองเท่ียว เพ่ือ พัฒนาทาง
เศรษฐกิจ จะเห็นชัดวาหากมีการสรางทางเสนนี้เสร็จ ระยะทางจาก อ.สิชล
มายังหาดในเพลา ประมาณ 13 กิโลเมตร แตถาหากผานคลองเหลงจะมี
ระยะทางถึง 43 กิโลเมตร ระยะทางจะสั้นถึง 30 กิโลเมตร และตัวเสนทาง
เองจะเปนลักษณะแบบวนรอบ หากตองการไปสุราษฎรธานี และตองการ
แวะมาทองเท่ียวท่ีหาดขนอม ก็สามารถทําไดสะดวกข้ึนกวาเดิม ในเรื่องของ
วัฒนธรรมและสังคม อยางนอยๆ ถามีการจัดทําถนนก็มีการกระตุนใหเกิด
การลงทุนในดานตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการทองเท่ียว คิดวาเปนการสราง
ความม่ันใจใหนักทองเท่ียวและผูลงทุนได เพราะจะเปนการเชื่อมโยงแหลง
ทองเท่ียวของ จ.นครศรีธรรมราช ท่ีชายฝงทะเลอาวไทยท้ังหมด และคิดวา
จะมีการลงทุนมากข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนตางๆ ก็จะเกิดการจางงาน
ในพ้ืนท่ี และเรื่องท่ีเกิดข้ึนกับทางเทศบาลโดยตรง คือการจัดเก็บภาษี รายได
จากผูประกอบการตางๆ, ดานสิ่งแวดลอม การจัดการอุทยานในรูปแบบ
อนุรักษ รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาแหลงตนน้ํา และการจัดการ
ระบบตางๆ ก็จะดีข้ึนตาม สําหรับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อุทยานฯ
จะมีการเพ่ิมปะการัง และสาหรายทะเล ซึ่งสาหรายเองมีประสิทธิภาพ
สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ไดดีกวาตนไมถึง 5 เทา และสามารถ
ชวยเหลือรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็มีผลตอความเปนอยูในพ้ืนท่ีตอ
ประชาชน ในพ้ืนท่ีได และถามีการปรับปรุงจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ
สงผลใหนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยางแนนอน จากตัวเลขของอุทยานฯ คาดวา
หลังจากกอสรางเสร็จในปแรก นักทองเท่ียวจะเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 30%
ขอเสียในการจัดสราง เชน อาจจะมีการตัดตนไมออกในบางสวน แตแนวทาง
ในการจัดการของอุทยานฯ กระทําเทาท่ีจําเปน เพ่ือจัดสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน และจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือใหเกิดความ
สวยงามและดึงดูดนักทองเท่ียว โดยพ้ืนท่ีท่ี ขออนุญาตมีเนื้อท่ีท้ังหมด 562
ไร 2 งาน 50 ตารางวา โดยจะใชท่ีในการกอสรางหรือดําเนินการกิจกรรม
ของอุทยาน 45 ไร ในสวนพ้ืนท่ี 500 กวาไร ท่ีเหลือ จะเปนแหลง
นันทนาการ เพ่ือ การทองเท่ียว การศึกษาของนักเรียน นักศึกษาท่ีตองการ
เขามาศึกษาหาความรูตอไป ทางอุทยานฯ จึงตองขออนุญาตท่ีประชุมได
รวมกันพิจารณา ปรึกษาหารือ ขอความเห็นชอบ เพ่ือ ดําเนินการโครงการ
ดังกลาวตอไป

นายกัมพล มีชัย เนื่องจากกระผมไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรี ในการเขารวม
รองนายกเทศมนตรี ประชุมท่ีศาลากลาง จ.นครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2555 โดยใน

การประชุมครัง้นั้นมีทานรองผูวาเปนประธาน และไดพูดถึงการดําเนินการใน
4 โครงการ ดังท่ีทานสัญญา สังวังเลาวไดแจงไปแลวนั้น และปรากฏวา
ประธานไดถามทางเทศบาลตําบลอาวขนอมวา มีเหตุขัดของอันใดหรือไม ซึ่ง
ทางเทศบาลเองก็ไมไดขัดของ เพราะเรื่องนี้ก็ถือวาอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ซึ่งกําลังใชอยูในขณะนี้ ซึ่งตามท่ีทานสัญญา
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สังวังเลาว ไดบอกแลววามีท้ังขอดีและขอเสีย แตคิดวาการจัดทําโครงการ
ตางๆ ขอดียอมมากกวาขอเสียแนนอน หลังจากท่ีไดประชุม ทานสัญญาก็
ไดมาสํารวจพ้ืนท่ีและไดมาปรึกษากับทางเทศบาล ในสวนของเทศบาลถา
หนวยงานใดจะมีการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน จะตองไดรับการอนุมัติจาก
สภากอน จึงเสนอไปยังทานรองผูวา ทานจึงไดสั่งตัวแทนแตละหนวยท่ีมีสวน
เก่ียวของใหทําหนังสือมาถึงเทศบาลตําบลอาวขนอม เพ่ือดําเนินการตาม
ข้ันตอน ฉะนั้น วันนี้ หากมีสมาชิกท่ีมีขอสงสัยก็สามารถสอบถามทานสัญญา
สังวังเลาวได

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ จากท่ีไดศึกษาขอมูลของทางอุทยานฯ พบวาเปนโครงการท่ีดีแตมีขอสงสัย
สท. เขต 2 ท่ีจะซักถาม คือ 1. วัตถุประสงคของการสรางถนนเสนนี้ นอกเหนือจากการ

บริการดานสาธารณูปโภค เพ่ือประโยชนในการเชื่อมโยงสงเสริมการ
ทองเท่ียว มีอะไรนอกเหนือจากนี้บาง
2. เม่ือสรางเสร็จแลว ชาวบานท่ัวไปจะสามารถใชถนนเสนนี้ไดอยางปกติ
หรือไม
3. หากมีผลกระทบตางๆ เชน ในเรื่องของดินสไลด หากเกิดข้ึนแลว ทาง
อุทยานฯ มีการวางแผนไวหรือไม อยางไร
4. จะมีการวางแผนอยางไรเพ่ือแจงใหนักทองเท่ียววาถนนเสนนี้ไดเปดใช
แลว นอกเหนือจากการติดปายบงชี้

นายมนัส  ใจเหมาะ ทางสภาไมไดขัดของในการกอสรางโครงการนี้ แตนอกเหนือจากอํานาจของ
สท. เขต 2 สภา ซึ่งเปนระเบียบและขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ ขอใหหนวยงานของ

ทาน คือ อุทยานฯ ไดดําเนินการตามระเบียบ ขอกฎหมายตอไป

นายสัญญา สังวังเลาว เรื่องวัตถุประสงค ก็ดังท่ีไดกลาวไปแลว และตอมา เม่ือนายกฯ มีโครงการจะ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ทําสาธารณูปโภค ก็เปนโครงการท่ีสอดคลองกับการจัดการอุทยานแหงชาติ

โดยเฉพาะการควบคุมดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาและทรัพยากรธรรมชาติ มติท่ี
ประชุมของจังหวัดจึงใชชื่อ “โครงการปรับปรุงเสนทางศึกษาธรรมชาติ
แทจริงแลวก็เปนการสรางเสนทางเพ่ือนักทองเท่ียว สําหรับเสนทางเม่ือ
จัดสรางเสร็จก็มอบใหอุทยานฯ เปนผูดูแล ก็สามารถสัญจรไดปกติ แตอาจจะ
มีปอมยามท้ังหัวและทายเพ่ือควบคุมการเขา-ออก การเปนหวงเรื่องดินสไลด
ในเรื่องการจัดการของอุทยานฯ เปนการจัดการในรูปแบบท่ีเปนสากล ซึ่ง
เชนเดียวกับท่ีอเมริกาและท่ัวโลก ทางอุทยานฯ จึงม่ันใจในเรื่องการจัดการ
ดูแลความปลอดภัยตางๆ อยางแนนอน ในเรื่องของเสนทางท่ีทานสมาชิก
ถามวาจะมีการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวรูไดอยางไร ในสวนนี้ทาง
อุทยานฯ จะประชาสัมพันธทางเว็บไซดหลักของอุทยานฯ ตอไป

นายไมตรี พรหมพิชิต เรื่องงบประมาณการจัดสรางท่ีแจงมา คืออยูท่ีประมาณ 105,000,000
นายกเทศมนตรี บาท ไมทราบวาตัวเลขจํานวนนี้เปนการสรางถนนในรูปแบบใด ลาดยางหรือ

แบบคอนกรีต เพ่ือท่ีทางเทศบาลจะไดตอบขอซักถามของชาวบานได
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นายสัญญา สังวังเลาว งบประมาณนี้เปนเพียงงบประมาณการเทานั้นซึ่งตัวเลขไมแนนอนตองรอทาง
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน จังหวัดอีกครั้ง สวนในเรื่องรูปแบบของเสนทาง ตอนนี้ยังไมชัดเจน เพราะตอง

ดูในเรื่องของวงเงินงบประมาณกอน

นายกัมพล  มีชัย ขอเพ่ิมเติมในขอซักถามของสมาชิกทานมนัส ใจเหมาะ ท่ีไดสอบถามในเรื่อง
รองนายกเทศมนตรีฯ ของสภา คือถาสภาไดอนุมัติแลว ในเรื่องของขอระเบียบ กฎหมาย  เก่ียวกับ

การดําเนินการ นอกเหนือจากอํานาจของสภา ก็ใหอุทยานฯ เปนผูดําเนินการ
โดยไมผูกพันกับสภาเทศบาลตําบลอาวขนอมในทุกกรณี

นายสัญญา สังวังเลาว เรื่องการอนุญาตพ้ืนท่ีของทางเทศบาล เปนแคการพิจารณาใหความเห็นชอบ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน ก็จะไมเปนภาระท่ีผูกพัน แตถาเปนการอนุมัติจะเปนภาระท่ีผูกพันแนนอน ใน

สวนประเด็นเรื่องสิ่งกอสรางตางๆ ทางอุทยานฯ ก็จะดําเนินการโดยตองผาน
หรือแจงทางเทศบาลทราบกอนทุกกิจกรรม

นายไมตรี พรหมพิชิต ตามท่ีทานสมาชิกไดสอบถามในเรื่องขอกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวัน
นายกเทศมนตรี ท่ี 12 ธันวาคม 2532 เรื่องขอผอนผันใชพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 1 A เพ่ือกอสราง

ทาง เพ่ือความม่ันคง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหผอนผันใหกระทรวงคมนาคม
(กรมทางหลวง) ใชพ้ืนท่ีลุมน้ํา ชั้น 1 A กอสรางทางเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนท่ี
กองทัพภาคท่ี 3 จํานวน 3 เสนทาง โดยยกเวนไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2519 เปนกรณีพิเศษ และวรรคตอไปนี้คือท่ีทาง
เทศบาลไดตั้งขอสังเกตไว คือ ตอไปจะไมอนุมัติ ใหสวนราชการหรือ
หนวยงานใชพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 1 A อีกไมวากรณีใดๆ เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ทาง
สมาชิกก็เปนกังวล แตทางหนวยราชการก็จะไปดําเนินการใชพ้ืนท่ีตอไป ซึ่งไม
ทราบวาพ้ืนท่ีท่ี ท่ีใชดําเนินการกอสรางครัง้นี้เปนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 1 A หรือไม

นายสัญญา สังวังเลาว พ้ืนท่ีท่ี ขออนุญาตเปนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 2 ในสวนของกรมปาไม อุทยานฯ ก็มา
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน จากท่ีเดียวกัน แตขอกฎหมายท่ีเขียนในอนุญาตการพ้ืนท่ี โดยมีเจตนาเพ่ือ

บํารุงรักษาดูแลสภาพปา ฉะนั้น จึงจะใชมาตรา 19 แหงกรมปาสงวนแหง
ชาติ ซึ่งมาตรา 19 คือ ทานอธิบดีจะมีการอนุมัติเลยแตโดยหลักกฎหมาย
เขียนไววา ระหวางพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาหนาท่ีของกรมปาไม ซึ่งเกรงวา
ถาใชมาตรานี้จะเกิดการตีความขอกฎหมาย และอาจทําใหลาชา ทางอุทยาน
ฯ จึงไดเลือกใชมาตรา 13 เพราะโครงการนี้ถือเปนโครงการเรงดวน สําหรับ
เรื่องการขอใชพ้ืนท่ี คาดวาคงไมมีปญหา เนื่องจากวัตถุประสงคนอกจากเพ่ือ
การเชื่อมโยงการทองเท่ียวแลว ยังมีมาตรการในการจัดการ ดูแล รักษาพ้ืนท่ี
ปาไม เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมอีกบาง หากไมมีสมาชิกคนใดจะ
อภิปรายแลว จะทําการขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุญาตใหใช
พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาคลองธง ของอุทยานแหงชาติ หาดขนอม หมูเกาะ
ทะเลใต เพ่ือดําเนินการตามแผนพัฒนา โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม เห็นดวย 12 คน เต็มสภา
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ประธานสภาฯ 5.2 พิจารณา ราง ระเบียบเทศบาลตําบลอาวขนอมวาดวยการจัดตั้งชุมชน
คณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน พ.ศ. 2555
5.2.1 วาระท่ี 1 สภารับหลักการแหง ราง ระเบียบฯ
เนื่องจากทานนายกฯ ไดทําบันทึกมาถึงผม ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 เพ่ือ
เสนอ ราง ระเบียบฯ ตอสภาใหพิจารณา ฉะนั้น จึงขอเชิญทานนายกหรือ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดชี้แจงตอสภา

นายกัมพล มีชัย ในหัวขอ 5.2 ผมขออนุญาตทําหนาท่ีแทนนายกฯ ตามท่ีไดรับมอบหมายใน
รองนายกเทศมนตรี การเสนอ ราง ระเบียบเทศบาลตําบลอาวขนอมวาดวยการจัดตั้งชุมชน

คณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน พ.ศ. 2555 ใหสภาได
พิจารณา เนื่องจากในการจัดตั้งชุมชนเรื่องคณะกรรมการชุมชนและการจัด
ระเบียบชุมชนนั้น เพ่ือท่ีจะใหเปนไปตามนโยบายท่ีกระทรวงมหาดไทยได
กําหนดไวและเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีทางผูบริหารไดวางไวในเรื่องการ
จัดตั้งชุมชน เนื่องจากเม่ือครั้งท่ีเปน อบต. ในการบริหารจัดการตางๆ ได
ดําเนินการในระบบของหมูบาน แตเม่ือเปนเทศบาลจะตองดําเนินการใน
ระบบของชุมชน ดังท่ีเพ่ือนสมาชิกไดดําเนินการเขารวมสังเกตการณและรวม
ประชุมแตละหมูบาน ในการชี้แจงใหประชาชนเขาใจ ในเรื่องของ ราง
ระเบียบฯ นั้น ไดเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว ทางผูบริหารจึงไดสงหนังสือไปยัง
ประธานสภา เพ่ือใหประธานฯ ไดดําเนินการขออนุญาต เพ่ือเปดประชุมสภา
และเสนอใหสมาชิกไดพิจารณา เพ่ือจะไดดําเนินการตามข้ันตอนในการจัดตั้ง
ตอไป ซึ่งรายละเอียดเอกสารไดแจกใหกับสมาชิกแลว ฉะนั้น จึงขอเสนอ ราง
ระเบียบเทศบาลตําบลอาวขนอมวาดวยการจัดตั้งชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน พ.ศ. 2555 เพ่ือใหสภาไดพิจารณา อนุมัติ
ตอไป

นางสุภี สมทรง ในสวนของ ราง ระเบียบฯ จากการท่ีไดเขารวมประชุมของแตละหมูบาน ซึ่ง
สท.เขต 1 ไดรับผลตอบรับท่ีดีจากชาวบาน เพราะจะชวยทําใหชาวบานไดมีบทบาทใน

ชุมชนมากข้ึน

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ จากท่ีไดศึกษาพบวา ราง ระเบียบฯ นี้ ถือวาเปน ราง ระเบียบฯ ท่ีดี แตมี
สท. เขต 1 บางจุด ท่ีสงสัยและมีขอเสนอแนะในบางสวน ขอซักถามเ ก่ียว กับ

คณะกรรมการชุมชนท่ีมีรายละเอียดวา ประธานคณะกรรมการชุมชน,
เลขานุการคณะกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชน จํานวนไมนอยกวา 12
คน แตไมเกิน 15 คน อยากทราบรายละเอียดในสวนนี้วามีการคัดสรร
อยางไร และขอเสนอคณะกรรมการฝายตรวจสอบ ซึ่งหากดูในรายละเอียด
จะไดกลาวไววา จะตองแจงบัญชีรายรับรายจายของทุกเดือนท่ีมีการประชุม
แตในสวนนี้ยังไมมีคณะกรรมการฝายตรวจสอบเรื่องนี้เลย จึงขอเสนอแกสภา
ดวย และในเรื่องของทรัพยสินของชุมชน ในวันท่ีมีการประชุมท่ี หมูท่ี 6 ทาน
ผูใหญบาน ไดถามถึงเก่ียวกับการจัดการวัสดุ ซึ่งระเบียบกฎหายวัสดุไดระบุ
ไววา ทรัพยสินของชุมชนหมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ เอกสาร หลักฐาน
ตางๆ ท่ีชุมชนจัดหา จัดทํา จัดซื้อ หรือมีผูบริจาคใหชุมชนรวมถึงวัสดุ
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ครุภัณฑตางๆ ท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอมจัดหา จัดทํา จัดซื้อใหชุมชน และ
รวมถึงเงินหรือทรัพยสินตางๆ ท่ีชุมชนไดมาหรือมีผูบริจาคไมวากรณีใดๆ ก็
ตาม ซึ่งสวนนี้ผมวาควรเพ่ิมทรัพยสินตางๆ ไมวาจะเปนสังหาริมทรัพย ,
อสังหาริมทรัพย หากชุมชนไมสามารถดําเนินการตอไดหรือวาจัดการตอได
อยากใหตอทายวา ใหสภาเปนผูพิจารณาวาทรัพยสินสวนนี้จะดําเนินการ
ตอไปอยางไร หากชุมชนไมสามารถดําเนินการตอไดและในสวนของฝาย
เลขานุการ จะมีบทบาทและหนาท่ี อยากใหเพ่ิมไปอีกอยาง คือ แจงรายงาน
ประชุมประจําเดือนตอเทศบาลดวย เพราะทางเทศบาลจะไดทราบความ
เคลื่อนไหวของชุมชน และในเรื่องเงินคาตอบแทน พบวาไมมีการกลาวถึง
สวนนี้ใน ราง ระเบียบฯ ซึ่งเห็นวาควรจะกํากับไวดวย เพ่ือไมใหเกิดขอครหา
ตอไปในภายหลัง

นายกัมพล มีชัย ในเรื่องของคณะกรรมการท่ีมี 12 คน แตไมเกิน 15 คน นั้น จากการท่ีได
รองนายกเทศมนตรี ประชุมพบวาบางหมูบานก็มีขนาดเล็ก ทําใหการท่ีจะสรรหาคณะกรรมการ

15 คน นั้น เปนเรื่องท่ีลําบาก เลยตั้งไวแค 12 คน และใน 12 คน ก็แบง
หนาท่ีกัน เพ่ือไปดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับ มี 15 ตําแหนงในสวนของ
คณะกรรมการ 15 ตําแหนง ขอเพ่ิมเปน 16 ตําแหนง ไดเสนอใหเพ่ิมฝาย
คณะกรรมการฝายตรวจสอบ นั้น ขอใหเรื่องนี้ไดอยูในการแปรบัญญัติ เรื่อง
เลขานุการ ใหเพ่ิมอํานาจหนาท่ีใหมีการรายงานทุกเดือนมายังเทศบาลตําบล
อาวขนอมนั้น เรื่องนี้จะเปนในข้ันตอนการแปรญัตติ ในเรื่องคาตอบแทนเปน
หนาท่ีชองชุมชนท่ีจะตองกําหนดข้ึนมา ขอระเบียบท่ีวานี้ก็ไดบันทึกไวแลว
นอกเหนือจากนั้น ให เปนหนาท่ีของชุมชน เพราะวาถามีการบังคับ
คาตอบแทนใหตายตัว บางชุมชนอาจไมสามารถท่ีจะหาเงินมาใหชุมชนตัวเอง
ได ทําใหอาจทําใหเกิดปญหาได และในเรื่องรายละเอียดตางๆ ไดมอบหมาย
ใหเจาหนาท่ีไดดําเนินการชี้แจงเพ่ิมเติม

นายสามารถ ภักดีรัตน ขอชี้แจงในเรื่องของทรัพยสินขอ 46 ของ ราง ระเบียบฯ ไดกําหนดไวแลววา
นิติกร การจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง การขยายเขตและยุบเลิกชุมชนเปนอํานาจ

นายกเทศมนตรีตําบลอาวขนอม บรรดาทรัพยสินของชุมชนซึ่งจัดหาโดย
งบประมาณของเทศบาลตองตกเปนของเทศบาลตําบลอาวขนอม ถาหากมี
ขอกังวลในเรื่องของทรัพยสินอ่ืน ซึ่งไมไดจัดหาโดยเทศบาลจะมีการทํา
ระเบียบของทางเทศบาลอยูแลว เ ก่ียวกับการรับโอนครุภัณฑ ท่ีดิน
สิ่งกอสรางท่ีจะตองมีกอหนี้ผูกพันหรือเปนภาระผูกพัน จะตองถามมติของ
สภากอน

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด
เห็นควรรับ ราง ระเบียบฯ โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม เห็นดวย 12 คน เต็มสภา
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ประธานสภาฯ 5.2.2 วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ
ตามมติกระทรวงมหาดไทยวาถวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณา เปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
อนุญาตใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได แตถาเปนรางญัตติขอบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับฯ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหาร
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนผูท่ี
อยูในท่ีประชุม จะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุญาตพิจารณา
สามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปน
กรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ฉะนั้น ข้ันตอนนี้ใหผูบริหารหรือสมาชิกแสดงความ
คิดเห็นหรือเสนอใหสภาไดพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียวหรือไม สมาชิก
ทานใดเห็นควรใหพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม เห็นดวยเต็มสภา 12 คน

ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดแลว การพิจารณาวาระท่ีสอง
ข้ันแปรญัตติใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฉะนั้น ตอไปให
สมาชิกและผูบริหารไดแปรญัตติ ราง ระเบียบฯ ได

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ เรื่องคณะกรรมการชุมชนท่ีประกอบดวย 15 ตําแหนง ในสวนนี้ขอเพ่ิมคณะ
สท.เขต 1 กรรมการฝายตรวจสอบอีกหนึ่งตําแหนง และฝายเลขานุการท่ีมีหนาท่ี 9

หนาท่ีดวยกัน ขอเสนอใหเพ่ิมหนาท่ีในการจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง
โดยเ พ่ิมเขาไปในหัวขอ ท่ี 4 ในขอ 25 วารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการชุมชนและแจงรายงานการประชุมประจําเดือนตอเทศบาล
ตําบลอาวขนอมทุกครั้ง

นายกัมพล มีชัย ขอเพ่ิมในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการหมูบาน จากท่ีไดเขารวมประชุม
รองนายกเทศมนตรีฯ ท่ีหมูท่ี 10 ทานณรงค คงแกว ไดเสนอไว ซึ่งเปนขอเสนอท่ีนอกเหนือจาก

ราง ระเบียบฯ วา ในการดําเนินการเลือกคณะกรรมการใหมีการจัดเปนการ
เลือกตั้ง โดยผูท่ีจะลงสมัครใหมีการสมัครแบบทีม ตามจํานวนท่ีไดกําหนดไว
และใหประชาชนไดลงคะแนนเลือกตั้ง โดยทีมท่ีชนะจะไดคัดเลือกตําแหนง
กันเอง โดยเพ่ิมเติมในขอ 12 วรรคสอง

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดมีขอเสนอเรื่องการแปรญัตติอีกบาง หากไมมีจะทําการขอมติท่ี
ประชุม สมาชิกทานใดเห็นดวยกับท่ีทานณัฐวุฒิ ทองใหญ และรองกัมพล มี
ชัย ไดเสนอมา โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม เห็นดวยเต็มสภา 12 คน

ประธานสภาฯ 5.2.3 วาระท่ีสาม พิจารณาใหความเห็นชอบ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 52 การพิจารณาในวาระ
ท่ีสาม ข้ันใหความเห็นชอบ ไมมีการอภิปรายใดๆ โดยจะใหตราเปนระเบียบฯ
หรือไม สมาชิกทานใดเห็นดวยใหตราเปนระเบียบฯ โปรดยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม อนุมัติเต็มสภา 12 คน

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ

ประธานสภาฯ 6.1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2555 ขอเชิญเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของไดชี้แจง

นายกัมพล  มีชัย เรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง ขณะนี้เจาหนาท่ีไดดําเนินการจัดเตรียม
รองนายกเทศมนตรีฯ งานใกลเสร็จสิ้นแลว ไมวาจะเปนในดาน แสง สี เสียง หรือการจัดเตรียม

สถานท่ีตางๆ และทางเทศบาลก็ไดออกหนังสือถึงสมาชิกในเรื่องงานความ
รับผิดชอบของสมาชิกในวันงานเรียบรอยแลวเชนกัน ปนี้ทางเทศบาลก็ไดมี
การปรึกษากันและมีการจัดรูปแบบงานท่ีตางออกไปจากท่ีผานมา โดย
ประเด็นแรก คือมีการยายสถานท่ีจัดจากท่ีเกาไปจัดท่ีสวนสาธารณะพอตาคู
ระ เพ่ือลดการแออัดเรื่องจราจร ประเด็นท่ีสอง คือในเรื่องของเวที โดยปนี้จะ
มี 2 เวทีดวยกัน คือ เวทีการแสดงของนักเรียนในชุมชน และเวทีท่ี 2 เปน
เวทีของครูเชาว ซึ่งจะเปนการจัดแบบเต็มรูปแบบท้ังในเรื่องของ แสง สี เสียง
รวมถึงการแสดงบนเวทีท้ังในเรื่องของ แดนเซอร นักรองมากมายและคณะ
ตลกดวย จึงขอเรียนใหสมาชิกไดทราบและประชาสัมพันธแกชาวบานในพ้ืนท่ี
ดวย และขอเพ่ิมเติมเรื่องการซอมแผนและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล
ซึ่งเรื่องนี้ไดอยูในเทศบัญญัติรายจายงบประมาณ ประจําป 2556 ดวย โดย
งานครั้งนี้ทางปองกันของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็จะเขารวมในกิจกรรมครั้ง
นี้ดวยเชนกัน โดยงานจะจัดข้ึนท่ีบริเวณหาดคอเขา โดยกําหนดไวเปนวันท่ี
21 ธันวาคม 2555 แตตองรอการอนุมัติจากทางจังหวัดกอน

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือนําเสนออีกบาง

พิพัฒน  มีเมือง ขอสอบถามเรื่องการขยายเขตประปาของหมูท่ี 12 ซึ่งตอนนี้ก็กําลังดําเนิน
สท.เขต 2 การอยู แตมีขอสงสัยวาเหตุใดท่ีการจัดทําโครงการนี้ไมสามารถจัดทําเต็ม

พ้ืนท่ีโครงการได โดยมีระยะทางท่ีขาดไปประมาณ 300 เมตร

นายทนงศักดิ์ ซับมัน เรื่องประปาหมูท่ี 12 ท่ีขาดระยะไป 280 เมตรนั้น เรื่องนี้กองชางไดทําหนัง
ผูอํานวยการกองชาง สือไปยังประปาใหไปสํารวจพ้ืนท่ี สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีปญหานั้น ตอนนี้ทาง

กองชางก็กําลังหาทางแกไขอยางเรงดวนท่ีสุด

นายอภิชาติ ใจสบาย ขอชี้แจงในฐานะเปนผูบังคับบัญชาของกองชาง จากเม่ือกอนท่ีเปน อบต.
รองนายกเทศมนตรีฯ และตอมาไดเปลี่ยนเปนเทศบาล ซึ่งจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายจะอยู

ในงบประมาณป พ.ศ. 2556 แตในเรื่องของสํารวจท่ีขาดเหลือตกคาง จะ
เปนงบประมาณท่ีผานมาของป พ.ศ. 2555 ซึ่งอยูในชวงเปลี่ยนรัฐบาล จึง
ทําใหเกิดการผิดพลาดข้ึนได และขอฝากเรื่องการซอมไฟฟา ท่ีซอยออมสิน ท่ี
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มีสมาชิกไดแจงในท่ีประชุมเม่ือการประชุมครั้งท่ีผานมา ตอนนี้ก็ไดดําเนิน
การเสร็จแลว

นางสุภี  สมทรง ขอแจงเรื่องไฟฟาท่ีตลาดสี่แยก ตอนนี้มีบางหลอดท่ีแสงไฟเริ่มริบหรี่ ทําให
สท.เขต 1 มีแสงสวางไมเพียงพอ จึงขอฝากทางผูท่ีเก่ียวของดวย และไดทําหนังสือเรื่อง

การขอไฟฟาสาธารณะ 1 ดวง เพ่ือนําไปใชท่ีซอยแมแนเสียบตรงเสาสุดทาย
เพ่ือจะไดชวยอํานวยความสะดวกใหชาวประมงท่ีออกไปหาปลา และเรื่อง
ขยะหมูท่ี 2 ตรงหนาโรงแรมสยามออรคิด ไดมีการท้ิงขยะไมเปนระเบียบ จึง
อยากใหทางเทศบาลชวยประสานกับทางโรงแรมดวย และสุดทายชาวบาน
ฝากขอบคุณฝายบริหารและทานรองอภิชาติ ใจสบายและทีมงาน ในเรื่องการ
ตัดตนไม ก่ิงไม เพราะทําใหการสัญจรไปมาสะดวกข้ึนกวาเดิมมาก

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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(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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