
๑

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕5
วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5 เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

ผูเขารวมประชุม

ผูไมเขารวมประชุม

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
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
13

นางอุทัยวัลย ใจสบาย
นางสุภี  สมทรง

สท.เขต 2
สท.เขต 1

อุทัยวัลย ใจสบาย
สุภี สมทรง



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
5

นายรักเกียรติ  ทองจันทร
นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา

เลขานุการนายก
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

รักเกียรติ  ทองจันทร
กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา

6
7
8
9

10
11
12
13

นายจักรกฤษณ อังคณานนท
นางจันทิรา  พูนนวล
นายทนงศักดิ์  ซับมัน
นางเสาวลักษณ ผิวสุข

นางสาวจิตรฤทัย เสาดํา
นายวิจิตร ชัยหาญ
นายวัชระ มยุระเปนชะ
นางสาวจุฑาทิพย ใจรงัษี

หัวหนาสํานักปลัดฯ
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
หั ว ห น า ฝ า ย บ ริ ห า ร
การศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา
ชางไฟฟา
ผูชวยชางไฟฟา
พนักงานจางท่ัวไป

จักรกฤษณ อังคณานนท
จันทิรา พูนนวล
ทนงศักดิ์  ซับมัน
เสาวลักษณ ผิวสุข

จิตรฤทัย เสาดํา
วิจิตร ชัญหาญ
วัชระ มยุระเปนชะ
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 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 นายราเชนทร  ขนอม ประธานสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุมกอนเขาสูระเบียบวาระ การ
ประชุมก็ตองขอทักทายผูเขาประชุม และผูเขารวมประชุมทุกทาน

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงตอท่ีประชุม

ประธานสภาฯ แนะนําพนักงานเทศบาลโอน/ยาย
- นางสาวจิตรฤทัย เสาดํา ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

ยายมาจากองคการบริหารสวนตําบลนาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา
เริ่มรับตําแหนงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม สมัยวิสามัญ
สมัยท่ี 5/2555 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 สมาชิกทานใด
จะแกไขสวนใดบาง ถาไมมีผมจะขอมตท่ีิประชุม

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภา 12 คน

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม

ประธานสภาฯ - ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี



๔

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม

ประธานสภาฯ 5.1 กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2556

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 21 การกําหนดจํานวน
สมัยสามัญประจําประยะเวลาและวันเริ่มตน ประชุมสมัยสามัญ ประจําปของ
แตละสมัยในปนั้นๆ วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปของปถัดไปและ
ระยะ เวลาของส มัยประชุ มส า มัญประจํ าป และของป ถั ด ไป  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.
2552 มาตรา 24 ใหมีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนดและมาตรา
24 วรรค 4 สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 1 ใหมีกําหนดไมเกิน 30 วัน แตถาจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด ฉะนั้น เม่ือ
ระเบียบกฎหมายกําหนดไวแลวใหมี 4 สมัย โดยแตละสมัยไมเกิน 30 วัน
ประเด็นแรกจึงขอใหสภาไดกําหนดกอนวาแตละสมัยควรมีก่ีวัน

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ ขอเสนอแตละสมัยใหมี 30 วัน ยกเวนเดือนกุมภาพันธ เพราะมี 28 วัน
สท.เขต 1 จึงตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม สวนเดือนสิงหาคมก็ตองมี เพราะ

ระเบียบกฎหมายไดกําหนดไวอยูแลว

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนออะไรอีกบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน
ใดเห็นควรกับท่ีทานณัฐวุฒิ ทองใหญ ไดเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ

มติท่ีประชุม รับรองเต็มสภา 12 คน

ประธานสภาฯ ตอไปขอใหสภาไดกําหนดวาจะใหเริ่มตนตั้งแตเดือนอะไร ณ เวลาวันท่ีเริ่มตน
ถึงวันท่ีเทาไหร และท่ีจะตองมีเดือนกุมภาพันธ สิงหาคม ขอใหสมาชิกได
เสนอดวย

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ ขอเสนอสมัยประชุม สมัยสามัญใหมี 4 สมัย ดังนี้
สท.เขต 2 สมัยท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ วันท่ี 1 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2556 เพราะ

ระเบียบไดกําหนดไวแลว
สมัยท่ี 2 เดือนมิถุนายน วันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2556 เพราะอยูในชวงทํา
แผนพัฒนาสามป
สมัยท่ี 3 เดือนสิงหาคม วันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2556 เพราะระเบียบ
กําหนดไวแลว และจะตองเสนอ ราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ตอสภา
สมัย ท่ี 4 เดือนธันวาคม  วัน ท่ี 1 – 30 ธันวาคม 2556 เพราะ
นายกเทศมนตรีจะไดรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
ฉะนัน้ ท้ัง 4 สมัยท่ีเสนอไป นาจะเปนหวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมบาง ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด
เห็นควรกับท่ีทานภัทรกิจ สุวรรณสิริ เสนอมา โปรดยกมือข้ึน



๕

มติท่ีประชุม เห็นดวยเต็มสภา 12 คน

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ

ประธานสภาฯ 6.1 นายกเทศมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555

ประธานสภาฯ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 287 วรรค 3 องคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ิน ตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณการใชจายและผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ใหนายกเทศมนตรี จัดทํา
รายงานเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาล
ประจําป ฉะนั้น ขอเชิญนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตอสภา

นายไมตรี พรหมพิชิต ตามท่ีกระผมไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรีฯ อาวขนอม เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2555 ใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี

เทศบาลตําบลอาวขนอม และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรองการ
เลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2555 และกระผมไดแถลงนโยบายตอสภา
กอนเขารับหนาท่ี ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจําป 2555 เม่ือ
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 นั้น กระผมไดกําหนดนโยบาย เพ่ือ ใชในการ
บริหารภายใตกรอบของกฎหมาย โดยยึดม่ันในการปกครองในระบอบของ
ประชาธิปไตย โดยมีส วนร วมของประชาชนตามรั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพ่ือใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนด
ไว  ตามระเบียบและขอกฎหมายท่ีจะใช ในการบริหารราชการตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.
2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ความอยูดีมี
สุขของพ่ีนองประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม บนพ้ืนฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการกําหนดนโยบาย
และตัดสินใจในเรื่องท่ีสําคัญๆ ท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรง
ตลอดถึงการมุงเนนในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และปรับเปลี่ยนวิถีการทํางาน เพ่ือ มุงสูการเปนองคกร
สมัยใหมท่ีทํางานเชิงรุกแบบบูรณาการ มีความคลองตัว รวดเร็ว สรางงาน
อยางมีประสิทธิภาพ เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือ เปนท่ีไววางใจของ
ประชาชนและจะพัฒนาการบริหารเทศบาลตําบลอาวขนอม ใหเปนองคกร
กลางท่ีประสานงานกับทุกภาคสวน ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ เชน
อบจ. , อบต. , เทศบาล , หนวยงานสวนราชการ, สวนภูมิภาคและองคกร
เอกชน รวมท้ังประชาคมในชุมชน หมูบานตางๆ การสรางการเมืองภาค
ประชาชน เพ่ือท่ีจะไดนําปญหาเหลานั้นมาแกไข จึงขอแถลงนโยบายใหสภา
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เทศบาลตําบลอาวขนอมไดรับทราบ จากวิสัยทัศนดวยนโยบาย 5 มิติ ดังท่ีได
หาเสียงไว คือ
1. มิติเมืองปลอดภัย
2. มิติเมืองสะอาด
3. มิติเมืองคุณภาพชีวิต
4. มิติเมืองธรรมาภิบาล
5. มิติเมืองวัฒนธรรม

สิ่งเหลานี้ไดดําเนินการไป วันนี้ไดบริหารราชการของเทศบาลตําบลอาว
ขนอมครบรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่ งตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 287 กําหนดไวใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณการใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบและกําหนดการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และตามมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และแก ไขเ พ่ิมเติม ถึง  ฉบับ ท่ี 13 พ.ศ. 2552 กําหนดให
นายกเทศมนตรี ตองจัดทําผลรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลง
ไวตอสภา เปนประจําทุกป ดังนั้น กระผมจึงไดรวบรวมผลการดําเนินงานใน
รอบปท่ีผานมาและจัดทําเปนรายงานผลการแสดงการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีไดแถลงไวเสร็จเรียบรอยแลว ขอรายงานตอสภาเทศบาลและพ่ี
นองประชาชนเทศบาลตําบลอาวขนอม ใหไดรับทราบและจะไดถือเปน
แนวทางในการบริหารในปตอไป ซึ่งเอกสารรายละเอียดไดแจกใหกับสมาชิก
เรียบรอยแลว

ประธานสภาฯ 6.2 การจัดงานโครงการปูเสื่อ กินขาวเคาทดาวนริมหาด ประจําป
พ.ศ. 2555

นายไมตรี พรหมพิชิต เรื่องการจัดงานปใหม ในวันท่ี 30 -31 ธันวาคม 2555 ในการจัดงานครั้งนี้
นายกเทศมนตรีฯ ถือวาไดรับความรวมมือจากองคกรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงไฟฟาขนอม,

ปตท., อบจ. , บริษัทแรสัมพันธ, หจก.ขนอมแสงดาว และภาคประชาชนอ่ืนๆ
ซึ่งในการจัดงานแตละครั้งตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ครั้งนี้ก็เชนกัน
ทางเทศบาลมีงบประมาณอยูสวนหนึ่ง แตจากการดําเนินการตางๆ เทศบาล
ไมอาจสามารถท่ีจะดําเนินการเพียงลําพังได เพราะงบประมาณท่ีมีจํานวน
จํากัด จึงถือวาเปนเรื่องท่ีนายินดีท่ีทางเทศบาลไดรับการเอ้ือเฟอ สนับสนุน
จากหนวยงานตางๆ อยางดี โดยเฉพาะทาง โรงไฟฟาและปตท. ท่ีใหการ
สนับสนุนเทศบาลมาโดยตลอด ในการจัดงานครั้งนี้ท้ังในเรื่องของระบบงาน
และการแสดงตางๆ ก็ไดติดตอและประสานงานไวเรียบรอยแลว แตอาจจะมี
การเพ่ิมเติมในสวนของนักรอง เพ่ือใหงานนาสนใจมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม
ทางเทศบาลไดเชิญชวนใหทุกทานรวมเขาเปนคณะกรรมการในงาน และขอ
ความรวมมือใหสมาชิกรวมดวยชวยกันทํางานอยางเต็มท่ีเต็มความสามารถ
เพ่ือใหงานเปนไปดวยดี และหากใครมีขอสงสัยเพ่ิมเติมก็สามารถสอบถามได
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นายกัมพล มีชัย ขอเพ่ิมเติมในสวนของงานเคาทดาวน สําหรับในคืนวันท่ี 30 ธันวาคม ศิลปน
รองนายกเทศมนตรีฯ ท่ีไดติดตอไวแลวก็มี หลวงไก อารสยาม, ออฟ ดอกฟา อารสยาม, กิตติศักดิ์

ไชยชนะ, และนักรองภาคใต อีกเวทีหนึ่งก็จะเปนของรําวงเวียนครก ของ
คณะละอองดาว โดยท้ังสองคืนจะมีอาหารพรอมเครื่องดื่มไวคอยบริการแขก
อยางเต็มท่ี ตามสโลแกนกินฟรี เท่ียวฟรี และสําหรับในคืนวันท่ี 31 ธันวาคม
ก็จะมีวงดนตรีลูกทุงดวงจันทร สุวรรณี , นกเอ้ียง จันทิมา , มีนักรองภาคใต
นายสุริยัน และสมพงศ วงลูกคลัก และดังท่ีนายกไดบอกไววาจะมีการเพ่ิม
ศิลปนอีก เพราะทาง อบจ.เพ่ิงไดแจงมายังเทศบาลวาจะขอใหการสนับสนุน
ในงานครั้งนี้ดวย ในคืนวันท่ี 30 ธันวาคม ขอใหสมาชิกทุกคนไดแตงตัวตาม
อัธยาศัย แตสําหรับในคืนวันท่ี 31 ธันวาคม นั้น จะใหใสเสื้อใหมท่ีทาง
เทศบาลไดจัดทําข้ึนเพ่ืองานนี้โดยเฉพาะ โดยในวันท่ี 31 ธันวาคม ขอให
สมาชิกไปท่ีงานพรอมกัน  เวลาประมาณ 17.30 น. เพ่ือท่ีจะไดรวมกัน
ตอนรับประชาชนท่ีจะมารวมงาน และคืน 31 ธันวาคมนี้ จะมีพิธีการอยู 2
ชวง คือ ชวงแรกเปนพิธีเปดและกอนเท่ียงคืนชวงเคาทดาวน

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีและรองกัมพล มีชัยท่ีไดชี้แจงรายละเอียด
งานเคาทดาวนแกสมาชิก สมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบาง

นายมนัส  ใจเหมาะ เก่ียวกับเรื่องงานวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 งานลอยกระทง ซึ่งไดผานพน
สท. เขต 2 ไปดวยดี แตทางสมาชิกอยากทราบรายละเอียดงบประมาณท่ีไดใชดําเนินการ

ไปวานําเงินสวนนี้ไปใชดําเนินการในสวนใดบาง และไดงบประมาณสนับสนุน
มาเทาไหร อยากใหเจาของโครงการหรือผูท่ีเก่ียวของไดชี้แจงตอสมาชิกและ
สภาดวย

นายกัมพล มีชัย ขอชี้แจงคราวๆ ในเบื้องตน เพราะวาเปนคําถามท่ีตองเตรียมเอกสาร ขอ
รองนายกเทศมนตรีฯ เรียนวาในสวนของการเบิกจาย ซึ่งเช็คไดเสร็จเรียบรอยแลวเม่ือวันศุกร

สําหรับวันนี้ก็คงเคลียรในการเบิกเช็คของหนวยงานท่ีสนับสนุน ในสวนของงบ
สนับสนุนนั้น ทางไฟฟาไดใหมา 50,000 บาท ปตท. 30,000 บาท รวม
เปนเงิน 80,000 บาท และเงินสวนนี้ก็นําไปจายใหกับวงดนตรีคณะครูเชาว
โชว ท้ังหมด 80,000 บาท และบริษัททาเรือแรไดสนับสนุนมา 20,000
บาท และนําไปจายคาเสื้อท่ีไวสําหรับทํากิจกรรมไป 13,000 กวาบาท และ
สวนท่ีเหลืออีกประมาณ 6,000 – 7,000 บาท ก็เปนคาถวายพระ 3,100
บาท คาไฟฟา 4,000 กวาบาท, คาสปอรตโฆษณา, คาถายรูป, คาเก็บขยะ
เม่ือเสร็จงานอีก 5,000 – 6,000 บาทและคาใชจายกอนท่ีจะดําเนินงาน
ตางๆ และทางเจาของโครงการก็ไดมีการสํารองเงินไว 30,000 บาท เพราะ
การซื้อของขวัญท่ีใชในการแสดง 10,000 บาท ก็ตองจายเงินนอกและทํา
เบิก เพราะวาอยูในเทศบัญญัติ ซึ่งตั้งไว 130,000 บาท เพราะถือวาเปน
โครงการท่ีไดเขียนไวละเอียดวาใชจายอะไรบาง สวนเรื่องรายละเอียดตางๆ ก็
อยูในโครงการแลว หากสมาชิกมีขอสงสัยเพ่ิมเติมก็สามารถเขาไปขอดูไดท่ี
เจาของโครงการหรือท่ีเจาหนาท่ีพัสดุได
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นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ มีขอสงสัยเก่ียวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ในสวนท่ีผล
สท.เขต 2 การดําเนินงานท่ียังไมไดดําเนินงาน ดังในคอลัมนสุดทายของแตละหนา จะ

เห็นวาบางโครงการก็ดําเนินการเสร็จแลว แตบางโครงการก็ไมไดดําเนินการ
ไมทราบวาท้ังๆ ท่ีมีการตั้งงบประมาณไวแลวแตเหตุใดถึงไมไดดําเนินการ
และในสวนของกิจกรรมการทําความสะอาดถนน ทางเดินและทางสาธารณะ
รวมถึงการทําความสะอาดตลาด ซึ่งงบประมาณไมไดมีการตั้งไวแตได
ดําเนินการไป 14 ครั้ง ไมทราบวางบประมาณท่ีนํามาใชจายในสวนนี้เปน
งบประมาณจากสวนไหน และสุดทาย อยากทราบวารายงานผลการแสดงการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา ประจําป พ.ศ. 2555 ระหวาง
วันท่ี 22 มีนาคม – 30 กันยายน 2555 เม่ือดูระยะเวลาแลวนาจะเปนชวง
หลังจากท่ีทานนายกฯ ไดรับการแตงตั้งและไดเริ่มปฏิบัติหนาท่ีแลว แตเม่ือดู
กําหนดระยะเวลาท่ีแถลงถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 แตขณะนี้เปนเดือน
ธันวาคมแลว จึงอยากทราบวาชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ทําไมถึงหายไป
และเหตุใดท่ีไมนํามารวมในครั้งนี้ เพราะในหัวขอสุดทาย ผลการปฏิบัติงาน
มิติเมืองวัฒนธรรม จะมีโครงการลอยกระทง อีกท้ังงบประมาณท่ีตั้งไวและ
งบประมาณท่ีจายจริง จึงอยากใหฝายบริหารไดชี้แจงขอสงสัยนี้ตอสภาดวย

นายจักรกฤษณ อังคณานนท ขอชี้แจงในฐานะไดรับมอบหมายใหจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานรวมกับ
หัวหนาฝายอํานวยการฯ กองคลัง ในเรื่องของการตรวจสอบงบประมาณ ขอเรียนในหวงเวลาของการ

ดํา เนินงาน เนื่องจากว างบประมาณรายจ าย ประกาศใช ไปกอน ท่ี
นายกเทศมนตรีจะเขามาแถลงนโยบาย และหวงเวลาท่ีดําเนินการคือวันท่ี
22 มีนาคม – 30 กันยายน 2555 นั้น คือเปนวันท่ีสิ้นสุดปงบประมาณ
ผลงานของทานนายกฯ ในป 2555 จึงหมดลงในวันท่ี 30 กันยายน 2555
สวนในเดือนตุลาคม – ธันวาคม นั้น ก็จะเปนสวนของงบประมาณป 2556

นายไมตรี พรหมพิชิต เรื่องการทําความสะอาดตลาด และถนนสาธารณะตางๆ นั้น ขอเรียนสมาชิก
นายกเทศมนตรีฯ วาในสวนนี้ทางกระผมไดใชเงินสวนตัวไปท้ังสิ้น เพราะตอนท่ีไดเขามารับ

ตําแหนงนั้นมีปญหาตางๆ มากมาย แตเม่ือสอบถามทางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
พบวาไมมีงบประมาณในสวนนี้ ทางกระผมจึงตัดสินใจใชเงินสวนตัวไปกอน

นายกัมพล  มีชัย ขอชี้แจงและประชาสัมพันธในงานท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอมกําลังดําเนินการ
รองนายกเทศมนตรีฯ ในการซอมแผนกูภัยทางทะเล เนื่องจากทางเทศบาลตําบลอาวขนอมรวมกับ

ปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมดวยหนวยงานราชการ
เอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ,จังหวัดสุราษฎรธานี และในอําเภอขนอม
โดยผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจะใหเกียรติรวมมาเปนประธาน และ
หนังสือก็ออกมาจากทางจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดไดนําสงหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือดําเนินการเตรียมความพรอม ซึ่งไดประชุมไปแลวครั้งหนึ่ง เม่ือ
วันวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 ท่ีผานมา และจะประชุมซอมแผนบนโตะเพ่ือ
ซอมจริงอีกครั้งวันท่ี 19 ธันวาคม 2555 ในการดําเนินการ ซึ่งงานจะจัดใน
วันท่ี 21 ธันวาคม 2555 ท่ีหาดคอเขา เวลา 13.00 น. โดยประมาณ จึง
ขอนัดสมาชิกไดไปท่ีงานประมาณ 12.00 น. เพ่ือเตรียมความพรอมในการ
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ดําเนินการตางๆ และขอแจงในวันท่ี 1 มกราคม 2556 เวลา 07.00 น. จะ
มีการตักบาตรทําบุญท่ีโรงเรียนวัดเขา วันครู จึงขอเชิญสมาชิกเขารวมงาน
และชวยประชาสัมพันธแกประชาชนในพ้ืนท่ีดวย

นายมนัส  ใจเหมาะ ขอแจงเรื่องท่ีน้ําขังสงกลิ่นเหม็นท่ีบานนากิต เปนเวลาหลายวันแลว ซึ่งไมมี
สท.เขต 2 ทางระบายน้ําออก จึงขอฝากเจาหนาท่ีชวยแกปญหาในเรื่องนี้ดวย

นางอุทัยวัลย ใจสบาย ขอฝากกองชางใหชวยเขาไปดูไฟฟาท่ีวัดกระดังงาดวย เพราะใชงานไมได
สท.เขต 2 เปนเวลาหลายวันแลว และผูใหญพัฒนา อยูจุลไดฝากมาใหฝายบริหารชวย

ดําเนินการเรื่องพัฒนาชายหาดดวย
นางสุภี สมทรง ขอเสนอเก่ียวกับเรื่องการตอนรับในงานเคาทดาวน อยากใหฝายบริหารรวม
สท.เขต 1 ไปถึงพนักงานท่ีมีหนาท่ีตอนรับใหมีการตอนรับโดยยืนเขาแถวเปนสองฝง

เพ่ือท่ีจะไดดูเปนระเบียบ อีกท้ังยังมีความสวยงามอีกดวย และเรื่องหลังคารั่ว
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจงถนอมท่ีเคยไดแจงไว และมีการใหผูรับเหมาไป
ซอมแซมแลว แตมาถึงขณะนี้หลังคาไดรั่วอีกครั้งและเพ่ิมข้ึนดวย จึงขอฝาก
ทางเทศบาลใหชวยแกไขดวย และทางนายกก่ิงกาชาติ อําเภอขนอม ฝากขอบ
คุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดอนุญาตใหก่ิงกาชาติไดใชหองประชุม เม่ือวันท่ี
15 ธันวาคม 2555 ท่ีผานมา

นายอภิชาติ ใจสบาย เรื่องไฟฟาท่ีวัดกระดังงาจะรีบใหเจาหนาท่ีเขาไปแกไข และเรื่องไฟฟาท่ี
รองนายกเทศมนตรีฯ สท.สุภี สมทรง ไดแจงไวในการประชุมครั้งท่ีแลวนั้น ทางเจาหนาท่ีไดเขาไป

ดําเนินการแลวแตรถไมสามารถเขาไปในเขตพ้ืนท่ีได จึงทําใหยังไมแลวเสร็จ
แตกําลังหาวิธีการแกไขอยู และเรื่องการพัฒนาชายหาดท่ีผูใหญบานฝากมาก็
กําลังดําเนินการอยูเชนกัน

นายวิจิตร ชัยหาญ ขอชี้แจงเรื่องไฟฟาท่ี สท. สุภี สมทรงไดแจงไวนั้น เม่ือทางกองชางไดไป
ชางไฟฟา สํารวจ พบวาพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีสวนบุคคลไมใชพ้ืนท่ีสาธารณะ ทําใหไม

สามารถดําเนินการได และไดชี้แจง ทําความเขาใจกับชาวบานเปนท่ีเรียบรอย
แลว

นายพิพัฒน มีเมือง ขอสอบถามเรื่องการซอมแผนผูประสบภัยทางทะเลท่ีทางจังหวัดเปนเจาภาพ
สท.เขต 2 โดยสวนตัวแลวกระผมรูสึกเสียดายงบประมาณ 50,000 บาท ในสวนนี้

เพราะสามารถนําไปพัฒนาในสวนอ่ืนได ยิ่งโดยเฉพาะชวงนี้ชาวบานในเขต 2
ไดแจงมาวาถนนในเขต 2 เริ่มมีการพังเสียหายไปเยอะ เนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ จึงขอฝากใหฝายบริหารชวยพิจารณาดวย

นายกัมพล มีชัย ตามท่ีสมาชิกไดสอบถามนั้นถือวาเปนสิ่งท่ีดี ทางเทศบาลตําบลอาวขนอมได
รองนายกเทศมนตรีฯ ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556 ซึ่งระบุ

ไวชัดเจนวาเปนเงิน 50,000 บาท ใหนําไปใชจายในเรื่องการซอมแผน
ผูประสบภัยทางทะเล สวนเรื่องของการเกิดการเสียภายทางภัยธรรมชาติก็
เปนคนละสวนกัน ไมสามารถท่ีจะโยกยายเงินได ทางเจาของโครงการคือ
จาเอกธวัชชัย พิธกิจ ผูรับผิดชอบ ไดเสนอเรื่องไปทางจังหวัด ทางจังหวัดจึง
ไดเขารวมดวยและสนับสนุนเงินทุนในสวนนี้ดวย เพ่ือท่ีจะใหไดเกิดประโยชน
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สูงสุดแกอําเภอขนอม ซึ่งถือวาเปนอําเภอทองเท่ียวแหงหนึ่งในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ อยากสอบถามเก่ียวกับโครงการกอสรางถนนลาดยางของสายเหนือทา หมูท่ี
สท.เขต 2 13 หลังจากมีการตรวจรับงานไปไดไมนาน มาถึงขณะนี้ถนนก็มีการชํารุดแลว

ชาวบานจึงไดฝากทวงติงมา

นายอภิชาติ ใจสบาย ขอชี้แจงเรื่องถนนของหมูท่ี 13 เรื่องนี้ไดประสานงานไปยังผูรับเหมาแลว
รองนายกเทศมนตรีฯ เพราะวามีสัญญาอยู ทางผูรับเหมาจึงตองรับผิดชอบ และไดแจงวาจะเขามา

ดําเนินการใหหลังจากปใหม เพราะชวงนี้เปนชวงท่ีฝนตกหนักไมสามารถ
ดําเนินการได

นางจันทิรา พูนนวล มีเรื่องท่ีจะแจงใหสภาไดรับทราบ 3 เรื่องดวยกัน คือ
ผูอํานวยการกองคลัง 1. ขณะนี้กองคลังกําลังดําเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือน, ภาษีปาย และภาษี

ตางๆ จึงอยากขอความรวมมือจากสมาชิกทุกทานท่ีมีผูท่ีอยูในเครือขาย ใน
เขตพ้ืนท่ีของสมาชิกดวย ซึ่งตอนนี้ทางคณะกรรมการของทางเทศบาลไดออก
สํารวจเก่ียวกับภาษีเสร็จแลว แตบางครั้งอาจจะมีการสํารวจขาดตกบกพรอง
ไปบาง หากสมาชิกมีขอมูลอะไรเพ่ิมเติมก็สามารถแจงมายังทางกองคลังได
2. เก่ียวกับการดําเนินการการจัดซื้อของทางเทศบาล ซึ่งเทศบาลมีสวน
เก่ียวของในทุกๆ เรื่องท่ีไดซักถามกันไปเม่ือสักครู ดังเชนงานลอยกระทง ท่ีจะ
ยกตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ การดําเนินการไมเปนไปตามข้ันตอนจึงทําใหเกิด
การลาชาในการเบิกจาย ซึ่งงานลอยกระทงท่ียังไมไดดําเนินการเบิกจายคือ
การปรับปรุงพ้ืนท่ี เอกสารรายละเอียดบางอยางก็เปนการดําเนินการยอนหลัง
เพ่ือใหงานดําเนินไปได ทางเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวขอในสวนนี้ก็
มีความลําบากใจ ในการปฏิบัติหนาท่ี เพราะวาโดยสวนมากแลวผลสัมฤทธิ์
ของงานก็คือเงิน และเม่ือมีการเบิกจายลาชา ก็จะเกิดปญหาตามข้ึนมา ซึ่ง
ปญหาท่ีทําใหเกิดการลาชาของทางเทศบาลคือ บางครั้งดําเนินการไปเสร็จ
เรียบรอยแลวแตเอกสารตามมาทีหลัง จึงทําใหข้ันตอนบางข้ันตอนอาจขาดไป
จึงทําใหไมเปนปจจุบัน ซึ่งก็ไดแจงไปยังท่ีประชุมพนักงานแลวทุกครั้งวาให
ดําเนินการไปตามข้ันตอน คือตองไปใหถึงพัสดุไมนอยกวา 15 วัน เพ่ือจะได
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ หรือระบุรายละเอียดท่ีจะตอง
ดําเนินการ เพราะหลังจากทําการตรวจรับของแลว ภายใน 3 วันทําการ
จะตองวางฎีกา ซึ่งไมเกิน 7 วัน จะตองมีการเบิกจาย แตสาเหตุบางครั้ง คือ
เอกสารไมถูกตอง ทําใหไมสามารถดําเนินการเบิกจายได ท้ังนี้เพ่ือรักษา
ผลประโยชนของประชาชน
3. เรื่องเก่ียวกับการเดินทางไปราชการ ซึ่งตองการเดินทางไปราชการ จะมี
ระเบียบท่ีชัดเจน และอยูในดุลยพินิจของทางเทศบาล โดยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการตองดูรายละเอียดวามีความเหมาะสมหรือไม ท้ังฐานะ
ทางการคลังและหนวยงานท่ีจัดการอบรม ตองดูเนื้อหาสาระดวย สวนสมาชิก
ท่ีตองการเดินทางไปราชการนั้นตองเปนอํานาจของประธาน สวนของ
พนักงานและรองนายกฯ ก็จะเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี ในการเดินทาง
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ไปราชการก็ตองมีคําสั่งรายงานการเดินทางและรายละเอียดตางๆ ท่ีเดินทาง
ไป และในกรณีนี้จะมีคาใชจายท้ังคาลงทะเบียน คาท่ีพัก คาพาหนะและ
คาใชจายอ่ืนๆ ถาหากบุคคลท่ีจะเดินทางไปราชการมีความประสงคท่ีจะยืม
เงินของทางเทศบาล อยางนอยตองทําเรื่องยืมเงินลวงหนากอน 15 วัน
กอนท่ีจะเริ่มเดินทาง และเม่ือกลับมาจากอบรมภายใน 15 วัน จะตองมีการ
คืนเงินสวนนี้ใหกับทางเทศบาล และจะตองมีรายงานการเดินทางไปราชการ
รายงานสรุปความรูท่ีไดรับจากการอบรม เพ่ือประโยชนของทางเทศบาล และ
เนื่องจากการอบรมครั้งนี้มีท่ีหาดใหญ ในเขตภาคใตดวย แตทานสมาชิก
ตองการท่ีจะเดินทางไปท่ีเชียงใหม ขอชี้แจงแกสมาชิกท่ีจะเดินทางไปวา หาก
มีการตรวจสอบจากทาง สตง. เก่ียวกับการเดินทางไปราชการครั้งนี้ ขอให
สมาชิกใหความรวมมือในการตอบขอซักถามดวย
และตอนนี้งบประมาณของทางเทศบาลพรอมแลวสําหรับการดําเนินงาน
โครงการตางๆ ไมวาจะเปน เงินคนชรา คนพิการและผูปวยเอดส ก็จะออก
ตามกําหนดเวลา คือภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน จึงขอฝากสมาชิกใหชวย
ประชาสัมพันธแกประชาชนในพ้ืนท่ีดวย

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณสิริ ขอชี้แจงในสวนของการเดินทางไปราชการครั้งนี้ จากการท่ีไดศึกษาดูขอมูล
สท.เขต 2 และรายละเอียดตางๆ ของการอบรมครั้งนี้พบวามีหัวขอการอบรมท่ีนาสนใจ

และมีประโยชนท่ีจะไดรับการเพ่ือท่ีจะนํามาประยุกตใชกับทางเทศบาลและ
พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอมได สวนเหตุผลท่ีเลือกไปจังหวัด
เชียงใหมนั้น เพราะ หากสมาชิกไดมีโอกาสท่ีจะทําความรูจักกับสมาชิกท่ีอยู
ตางถ่ินเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน ก็ถือเปนโอกาสดีท่ีดี เพราะอยางนอยๆ ก็
จะไดรับความรูใหมๆ เพ่ิมมา

นายจักรกฤษณ อังคณานนท เรื่องท่ีทางผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงมานั้น ถือวาเปนเรื่องท่ีดี เพ่ือรักษา
หัวหนาฝายอํานวยการฯ มาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ี เพราะเม่ือเปนเทศบาลแลว สิ่งท่ีหลีกหนีไมได

เรื่องของการตรวจสอบซึ่งจะมีเปนประจําทุกป โดยท่ีทางผูอํานวยการกอง
คลังไดเสนอมานั้น เพ่ือใหสมาชิกและพนักงานไดยึดถือเปนบรรทัดฐาน รวม
ดวยชวยกันภายในองคกร และรวมกันพิจารณาทุกฝาย ท้ังในฝายของ
เจาหนาท่ี, ผูบริหาร รวมกันกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ถาหากมี
การตรวจสอบเกิดข้ึน ใหชี้แจงและถาชี้แจงไมได มาตรฐานขององคกรก็จะ
ลดลง ซึ่งเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานไมอยากจะตองชี้แจงในเรื่องนี้ เพราะจะ
ไปคาบเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงาน จึงขอ
เรียนใหสมาชิกไดรับทราบ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกและผูเขารวมประชุมทานใด จะพูดหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกบาง
เชิญได ถาไมมีก็ตองขอบขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ผูบริหารและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ขอปดการประชุม

ปดประชุมเวลา ๑๑.3๐ น.



๑๒

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย  ไชยเทพ)

ผูจดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสุจินดา  จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ)
(นางสุภี  สมทรง)

(ลงชื่อ)
(นายมนัส  ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)
(นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ) (ลงชื่อ) ประธานสภาฯ

(นายราเชนทร ขนอม)
(ลงชื่อ) ผูลงนามรับรอง

(นายพิพัฒน  มีเมือง)



๑๓

(ลงชื่อ) ธวัชชัย  ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย  ไชยเทพ)

ผูจดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา  จริยะวัฒนา
(นางสุจินดา  จริยะวัฒนา)

(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)



๑๔

(ลงชื่อ) ธวัชชัย  ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย  ไชยเทพ)

ผูจดรายงานการประชุม



๑๕

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา  จริยะวัฒนา
(นางสุจินดา  จริยะวัฒนา)

(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)



๑๖



๑๗



๑๘



๑๙



๒๐



๒๑



๒๒



๒๓



๒๔



๒๕

( ) เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต  ภูกิตติกุล)

ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( )
(นายณรงค ์ คงแกว้)

( )



๒๖



๒๗



๒๘



๒๙


