
1 

รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2551  ครั้งที่ 1 

วันที่  7  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551   เวลา  09.30 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม 

 

ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นายกัมพล   มีชัย ประธานสภาฯ กัมพล   มีชัย  
3 นายราเชนทร  ขนอม รองประธานสภาฯ ราเชนทร  ขนอม  
4 นายพิชิต  ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ พิชิต  ภูกิตติกุล  
5 นายประเสริฐ  แกวชุม ส.อบต.ม.2 ประเสริฐ  แกวชุม  
6 นางสุภี  สมทรง ส.อบต.ม.2 สุภี  สมทรง  
7 นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3 เสกสันติ์  ประสิทธิ์  
8 นายอภิชาติ  ทองสม ส.อบต.ม.3 อภิชาติ  ทองสม  
9 นายบรรเจิด  ธะนุราช ส.อบต.ม.4 บรรเจิด  ธะนุราช  
10 นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ ส.อบต.ม.5 ณัฐวุฒิ  ทองใหญ  
11 นายบัญชา  จริยะวัฒนา ส.อบต.ม.5 บัญชา  จริยะวัฒนา  
12 นายชํานาญ  รูปสะอาด ส.อบต.ม.6 ชํานาญ  รูปสะอาด  
13 นายอภินันต  เรืองทอง ส.อบต.ม.6 อภินันต  เรืองทอง  
14 นายวัชระ  วิชัย ส.อบต.ม.7 วัชระ  วิชัย  
15 นายณัทธร  กงหวั่น ส.อบต.ม.7 ณัทธร  กงหวั่น  
16 นายวีระพงศ  เสนเรือง ส.อบต.ม.8 วีระพงศ  เสนเรือง  
17 นายพะเยาว  รอดทัพ ส.อบต.ม.8 พะเยาว  รอดทัพ  
18 นายวันชัย  ทองจันทร ส.อบต.ม.9 วันชัย  ทองจันทร  
19 นายโชคชัย  เกิดดํา ส.อบต.ม.9 โชคชัย  เกิดดํา  
20 นายณรงค  คงแกว ส.อบต.ม.10 ณรงค  คงแกว  
21 นายมนัส  ใจเหมาะ ส.อบต.ม.11 มนัส  ใจเหมาะ  
22 นายรังษี  ชุมชู ส.อบต.ม.11 รังษี  ชุมชู  
23 นายไพรัตน  ใจเหมาะ ส.อบต.ม.12 ไพรัตน  ใจเหมาะ  
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

24 นายขจร  ไชยไพล ส.อบต.ม.13 ขจร  ไชยไพล  
25 นายจักรี  งามโฉม ส.อบต.ม.13 จักรี  งามโฉม  
26 นายพิพัฒน  มีเมือง ส.อบต.ม.14 พิพัฒน  มีเมือง  
27 นางสาวชุลีพร  พูลกลับ ส.อบต.ม.14 ชุลีพร  พูลกลับ  

 
 

ผูไมเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
- - - -  
     

 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายระบิล  กงอุบล เลขานุการนายกฯ ระบิล  กงอุบล  
2 นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายก อบต. อภิชาติ  ใจสบาย  
3 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
4 นายสมเกียรติ  ทองจันทร ผญบ.ม.13 สมเกียรติ  ทองจันทร  
5 นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์  ซับมัน  
6 นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ อารีทิพย  จิตอารีย  
7 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน  
8 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
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เร่ิมประชุมเวลา     09.30  น. 
 

เลขานุการสภาฯ     เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เลขานุการสภาฯ     อานประกาศองคการบริหารสวนตําบลขนอม เร่ือง การประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 
2551 ดวยองคการบริหารสวนตําบลขนอม มีความจําเปนตองเปด
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประ
จําป พ.ศ. 2551 เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประ
จําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  และประชุมขอราชการอื่น ๆ อาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2551 
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยทั่ว
กัน 
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551 

นายกัมพล  มีชัย   
   ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลขนอม 
 

ระเบียบวาระที่  1    เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ    1.1 ยื่นภาษีเงินได  
ขอเชิญหัวหนาสวนการคลัง 
 

นางจันทิรา  พูนนวล   ทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมที่เคารพ ดิฉันจะอธิบาย 
(หัวหนาสวนการคลัง) และทําความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.

91 ซ่ึงสมาชิกทุกทานจะตองยื่น โดยยื่นไดที่สรรพากรอําเภอขนอม 
ธนาคารกรุงไทย สาขาขนอม และยื่นทางอินเตอรเน็ต ใหยื่นภาย
ในวันที่ 31 มีนาคม 2551 สวนมากจะขอยื่นทางอินเตอรเน็ต โดย
ใหเตรียมขอมูล คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ  ที่จาย ขององค
การบริหารสวนตําบลขนอม และสําเนาทะเบียนบานของตนเอง 
ภรรยา สามีและบุตร เพื่อใชเลขสิบสามหลักและไดแนะนําการ
กรอกแบบ ภ.ง.ด. 91 ขั้นตอนตาง ๆ ใหสมาชิกไดรับทราบ สวน
รายละเอียดและการดําเนินการขอใหสมาชิกฯ ไดนําเอกสารมาให
ครบ แลวจะดําเนินการให ขอบคุณคะ 
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ประธานสภาฯ    กอนเขาสูระเบียบวาระที่ 2 ขอทักทายและสวัสดีผูเขารวมรับฟง 
     การประชุมสภาฯ คือ ผูใหญสมเกียรติ   ทองจันทร  ผูใหญบาน   
     หมูที่ 13 ตําบลขนอม 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ 2.1 สมาชิกทานใดจะแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดบางจากรายงาน
การประชุม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ขอเชิญเสนอไดครับ 

 

นายวีระพงศ  เสนเรือง ขอแกไขหนา 8 ที่ผมไดพูดวา ทานประธานที่เคารพไมใชที่เคาระ 
ขอแกไขใหดวย ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทานวีระพงศ เสนเรือง ที่ไดขอแกไขคําผิดถึงแมจะทบ
ทวนดูหลายรอบก็ยังมีผิดจนได 

 

นางสุภี  สมทรง ดิฉันไดดูในญัตติอ่ืน ๆ พูดเรื่องงบประมาณจากเอกโก และไดถาม
ทานนายกดวย แตดูแลวไมไดบันทึกในการประชุม ขอใหช้ีแจง
ดวยคะ ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ ช้ีแจงวาในหัวขอญัตติอ่ืน ๆ สวนมากที่พูดกันเปนการปรึกษาหารือ
กันมากวา จึงไมลงในวาระการประชุม สมาชิกทานอื่นมีอีกหรือไม 
ถาไมมีผมก็จะถามมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5/2550 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธนวาคม 
2550 

 

มติที่ประชุม รับรองทั้งหมดเต็มสภาฯ คือ 25 คน รวมประธานสภาฯ ดวยเปน 
26 คน 

   

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ือง  ดวน 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    กระทูถาม 
 

     - ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    ญัตติรางขอบัญญัติ 
 

ประธานสภาฯ    5.1 พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
           งบประมาณ พ.ศ. 2551 
            5.1.1 เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณฯ ขอเชิญทานนายก 
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นายโชคชัย  ทองสม   ทานประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกที่รักทุกทาน คําแถลง 
    (นายก อบต.)    งบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2551 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะได
เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการ-
บริหารสวนตําบล อีกครั้งหนึ่ง จึงขอแถลงใหทานประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน-
ตําบลทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ดังตอ
ไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  องคการบริหารสวนตําบล
ขนอม ไดประมาณการรายรับไว จํานวน 30,517,100.- บาท โดยใน
สวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองจะไดปรับ
ปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบ
ประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 30,517,100.-  
บาท ซ่ึงคาดวาจะนําไปจัดทําบริการสาธารณดานตาง ๆ ใหมีประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวน
ตําบลขนอม เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายรับเทากับ
รายจาย) นอกจากนั้น ขณะนี้องคการบริหาร-สวนตําบลขนอม มี
เงินสะสมคงเหลืออยู 6,527,791.12 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบันใน      
             ปงบประมาณที่ผานมา แมรายรับขององคการบริหารสวน
ตําบลขนอม จะมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ ที่
จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายก็ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลขนอมก็สามารถ
ดําเนินการกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวเกือบครบถวน
ทุกรายการ 

หลักการ 
งบประมาณรายจายรายจายทั้งส้ิน 30,517,100.- บาท  แยกราย
ละเอียดตามแบบแผนงานไดดังนี้ 
ก. ดานการบริหารทั่วไป 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม  9,568,556.-  บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 560,800.- บาท 
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ข.  ดานบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 11,515,020.00 บาท 
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 
    681,000.00 บาท 
3. แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม  598,620.00 บาท 
4. แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม 230,000.00 บาท 
5. แผนงานการศึกษา  ยอดรวม 3,325,850.00 บาท 
6. แผนงานการสังคมสงเคราะห ยอดรวม 2,878,000.00 บาท 
ค. ดานการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการพานิชย  ยอดรวม 5,000.00 บาท 
2. แผนงานการเกษตร  ยอดรวม      -   บาท 
ง. ดานการดําเนินงานอื่น  
1. แผนงานงบกลาง  ยอดรวม 1,154,254.00 บาท 

เหตุผล 
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร ที่ไดวางแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
พิจารณาเห็นชอบตอไป 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานนายก สมาชิกฯ ทานใดอภิปรายขอเชิญไดครับ 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  จากการดูรางงบประมาณรายจาย ป 2551 ไมเห็นโครงการ 
ทองเที่ยวที่ชัดเจน ทั้งที่ทานนายกประกาศเปนนโยบายระดับตน ๆ 
ทั้งที่เปนเรื่องสําคัญมากของขนอม ซ่ึงจะตองวางแผนงาน เพราะ
นักทองเที่ยวเขามามากอีกเรื่องหนึ่ง หนา 77 ขอ 1.3.14 ประเภทคา
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 50,000.- บาท ซ่ึงนอยมาก
ถาขอเครื่องจักรกลจากจังหวัด นาจะใชไดกับเครื่องจักรกลของ
องคการบริหารสวนตําบลขนอมเทานั้น อีกเรื่องในหมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง มีโครงการทั้งหมด 16 โครงการ เปนเงิน 
8,928,900.- บาท ประเภทกอสรางถนน คสล.10 โครงการ ถนน
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 2 โครงการ ไฟฟาสาธารณะ
จํานวน 2 โครงการ งานระบบประปา 1 โครงการ และงานปรับ
ปรุงถนน 1 โครงการ ผมเคยตอตานคําพุดจากบุคคลภายนอกที่พูด
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วา อบต.ทําเปนแตถนน แตจากที่ดูก็เปนถนนเกิน 80% ทั้ง ๆ ที่
สมาชิกฯ ในแตละหมูบานไดเสนอ ความสําคัญลําดับแรกไมใชยก
โครงการถนน แตพอรางขอบัญญัติออกมาก็เปนถนนอันดับแรก 
ถาอยางนั้นก็ไมตองเรียกประชุมประจําเดือนนอกรอบ หรือวาผูจัด
ทําทําเปนแตถนนอยางเดียวก็ขอฝากทานนายกดวย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทานวีระพงศ  เสนเรือง ที่ทั้งติติงและใหคําแนะนํา ขอ 
     เชิญเจาหนาที่หรือนายกชี้แจง 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ   ไดอานระเบียบในการจัดทําแผนงบประมาณ ไมวาจะเปนอํานาจ 
      (ปลัด อบต.)   หนาที่ของเจาหนาที่งบประมาณ และขั้นตอนตาง ๆ ในการจัดทํา  
     ซ่ึงจะแตกตางจากระเบียบเกา และไดอธิบายถึงการตั้งงบประมาณ 
     เปนเปอรเซ็นตมาตั้งจายเปนแตละหมวด เพื่อใหสอดคลองกัน และ 
     จะตองนํารายไดทุกอยางมาตั้งเปนรายรับไวแลวจึงมาตั้งจายโดยถา 
     ดูทั้งเลมจะเห็นวามีครอบคลุมทุกอยางไมวาจะเปนอุดหนุน 
     ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส เปนตน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทานปลัด ผูใดจะอภิปรายอีกเชิญไดครับ 
 

นายณรงค  คงแกว   ไดถามถึงการตั้งรับไว 30 กวาลาน ถารายไดไมเขาตามเปาหมาย  
ก็จะไปกระทบตอหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง และในหนา 51  
คาใชจายในการจัดกิจกรรมบัณฑิตนอย ตั้งไว 200,000.- บาท และ 
คาใชจายในการแขงกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 20,000.- บาท  
ซ่ึงนาจะตั้งใหใกลเคียงกับกิจกรรมบัณฑิตนอยขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทานณรงค  คงแกว เชิญคุณเสกสันต  ประสิทธิ์  
 

นายเสกสันต  ประสิทธิ์  จากคําแถลงการณงบประมาณรายจายผมสงสัยในสถานการณคลัง 
ซ่ึงผมอาจไมเขาใจขอใหเจาหนาที่ช้ีแจงที่เงินสะสมคงเหลืออยู 
6,527,791.12 บาท ซ่ึงจากปงบประมาณ 2550 เงินสะสม คงเหลือ
อยู 6,848,661.61 บาท ซ่ึงไมทราบวาเงินที่เหลืออยูนี้เปนจริงตาม
คําแถลงหรือไม อีกเรื่องหนึ่งในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางของ
หมูที่ 3 ประเภทคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สาย
บานนายจํารัส ตั้งไว 626,000.- บาท ซ่ึงอยากใหสวนโยธาไดช้ีแจง
วาเปนถนนสายนายจํารัส หรือสายขางบานนายดาบตํารวจธนา 
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอเชิญเจาหนาที่ช้ีแจงขอซักถามของคุณณรงคกอน 
 

นายสามารถ  ภักดีรัตน  ช้ีแจงเรื่องที่ทาง อบต.ขนอม จะเปนเจาภาพจัดงานบัณฑิตนอย ทั้ง 
           (นิติกร)   อําเภอขนอม ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 80 คน จะเปนคาใชจายเกี่ยวกับ 
     การทําประกาศนียบัตร คาเลี้ยงรับรอง ซ่ึงนักเรียน 1 คน จะมี 
     ผูปกครองติดตาม 2 คน  แลวมีแขกผูมีเกียรติทั้งอําเภอเขารวม ซ่ึง 
     ตองแยกเปนคาอาหาร คาจัดเวทีกิจกรรม จัดซุมตาง ๆ จากปที่แลว  
     เทศบาลตําบลทองเนียนเปนเจาภาพ ใชงบประมาณ 180,000.- กวา 
     บาท ซ่ึงทาง อบต.ขนอม ตั้งเพิ่มขึ้นมากจากคาครองชีพที่สูงขึ้น  
     สวนคาใชจายในการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะเปนการ 
     เขารวมไมใช อบต.จัดทําโครงการเอง ซ่ึง บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม  
     จํากัด และ ปตท.ดําเนินการ โดยสนับสนุนเปนการจัดทําปาย การ 
     สนับสนุนชุดเครื่องแตงกายตาง ๆ และคาอาหารเครื่องดื่มของเด็ก  
     ขอชี้แจงแคนี้ครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณนิติกร และขอใหเจาหนาที่ช้ีแจงอีกเรื่องหนึ่งวาทําไม 
     ตั้งไว 30 กวาลานบาท 
 

อารีทิพย  จิตอารีย   ช้ีแจงในการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม  ไมวาจะเปนที่ทางกรม 
(จนท.วิเคราะหฯ)   จัดสรรมา เชน นม อาหารกลางวัน เบี้ยสงเคราะหคนพิการ คนชรา  
     ผูปวยเอดส เปนตน โดยถาทางกรมอุดหนุนเงินอะไรมาจะตองรับ
     ไวทั้งหมด โดยตองมารวมในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งหมด  
     ขอบคุณคะ 
 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณเจาหนาที่วิเคราะหฯ ขอเชิญหัวหนาสวนการคลัง 
 

นางจันทิรา  พูนนวล   ช้ีแจงวา การทําขอบัญญัตินี้ทําเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เงินสะสม 
(หัวหนาสวนการคลัง)  ในขอบัญญัติยังไมไดตัดเงินจายขาดเงินสะสม ซ่ึงสภาไดอนุมัติไว 
     แลว ขอบคุณคะ 
 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณหัวหนาสวนการคลัง เชิญสวนโยธา 
 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน   ช้ีแจงวา สายนั้นตรงขามกับบานนายดาบตํารวจธนาครับ 
 (หัวหนาสวนโยธา) 
 
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณหัวหนาสวนโยธา ใครจะอภิปรายอีกเชิญครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ  ผมขอพูดในหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งจากที่ประชุมนอกรอบ 
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     ของผมยกโครงการไฟฟาสาธารณะอันดับแรกแตมาไดถนน ทั้งที่ 
     จริงชางนาจะดําเนินการไดทันเพราะเลือกตั้งมาตั้งแต 7 ตุลาคม  
     ระยะเวลา ตั้งหลายวัน  
 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน   ช้ีแจงวา เร่ืองไฟฟาจะตองใหไฟฟาสิชลมาดําเนินการซึ่งตองใช 
 (หัวหนาสวนโยธา)   เวลาพอสมควร โดยไฟฟาตองสํารวจวาอยูใกลหมอแปลงตัวไหน  
     สายเทาใด  
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ   ไดพูดถึงปญญาที่เกิดขึ้น แตถาเขาใจขั้นตอนจะไมมีปญหาการยื่น 
       (ปลัด อบต.)   โครงการตองยื่นตอเจาหนาที่วิเคราะห เพื่อจะไดตรวจดูวามีใน 
     แผนหรือไมถาไมมี จะไดบรรจุในแผน แลวจึงใหสวนโยธา 
     ดําเนินการ แตเจาหนาที่เองก็ไมคอยอานระเบียบใหม ปลัดใชให 
     ทําในหนาที่ตัวเองก็ไมเคยอานแตการบริการสมาชิกทําไดดีและ 
     องคกรตองเปนองคกรตองรับผิดชอบไมใชสรางปญหาแลวไมเขา 
     มาดู ไมเขามาแกไขขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานปลัด เชิญเจาหนาที่วิเคราะหฯ 
 

นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย  ขอชี้แจงในสวนของการจัดทําแผน ซ่ึงจะเห็นปญหาชัดขึ้น ซ่ึง 
      (จนท.วิเคราะหฯ)  จากการดูฎีกาที่ไดเบิกจายออกไปตามโครงการตาง ๆ ซ่ึงพอถึงชวง 
     เทศกาล ก็บรรจุโครงการเขามาโดยไมไดคุยกัน เชน การแขงขัน 
     กีฬา ดานศาสนา ซ่ึงไมไดวางแผนและไมไดคุยกัน ซ่ึงในระเบียบ 
     ใหม จะทําโครงการอะไรตองบรรจุในแผนและจะตองรายงานกรม 
     ดวยทุกขั้นตอน ลาสุดทางจังหวัดใหไปชี้แจงเพราะทําไมเสร็จ  
     ฉะนั้น ขอใหทําระบุไปตามแผนที่มีอยูใหตรงกันอยางโครงการ 
     ทองเที่ยว บางครั้งก็ไมมีในโครงการแตมาดําเนินการขอบคุณคะ 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  ตามที่เจาหนาที่วิเคราะหฯ พูดวาโครงการทองเที่ยวไมมีในแผน  
     ไมจริง มีอยูแลวและในการประชุมกําหนดวาจะเอาโครงการอะไร 
     ก็ไมตองกําหนดแลว เพราะกําหนดก็ไมไดตามนั้น ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   เชิญทานนายกเปดใจ การจัดทําขอบัญญัติในปตอไป  
 
นายโชคชัย  ทองสม   จากปญหาที่เกิดขึ้น มาจากความไมเขาใจซึ่งกันและกันตอไปจะได 
     (นายก อบต.)   เร่ิมตนไปในทางที่ดี จะประชุมหารือกันทุก ๆ เดือนและการทํา 
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     แผนขอใหเปนความตองการที่มาจากประชาคมเปนหลักแนบมา 
     ดวย 
 

ประธานสภาฯ   5.1.2 สภารับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
               ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

มติที่ประชุม    รับหลักการเต็มสภา 26 คน 
 

ประธานสภาฯ   5.1.3 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติตามระเบียบขอ  
45 วรรค 3 พิจารณา 3 วาระรวดเดียวไมได และตองเสนอคําแปร
ญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตสภาฯ มีมติรับหลักการแหง
รางขอบัญญัติและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอ
บังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 103 คณะกรรมการมี
ไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน และขอ 105 (3) คณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติฉะนั้นใหสมาชิกเสนอวาใชคณะกรรมการ
กี่ทาน  
 

นายณรงค  คงแกว   เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 5 ทาน  
 

ประธานสภาฯ   ถามสมาชิกวาผูใดจะเสนอเปนอยางอื่นบาง ถาไมมีแสดงวา 
     คณะกรรมการจํานวน 5 คน ขอใหสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ 
 

นายวีระพงศื  เสนเรือง  เสนอนายณรงค  คงแกว 
 

นายจักรี  งามโฉม   เสนอนายขจร  ไชไพล 
 

นายประเสริฐ  แกวชุม   เสนอนายพะเยาว  รอดทัพ 
 

นายพะเยาว  รอดทัพ   ขอถอนตัว 
 

นายเสกสันต  ประสิทธิ์  เสนอนายอภิชาติ  ทองสม 
 

นายณรงค  คงแกว   เสนอนายมนัส  ใจเหมาะ 
 

นายมนัส  ใจเหมาะ   เสนอนางสาวชุลีพร  พูลกลับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอมติรับรองคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

มติที่ประชุม    รับรองเปนเอกฉันท 
ประธานสภาฯ   ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมเพื่อเลือกประธานและ 
     เลขานุการและสมาชิกผูใดจะเสนอคําแปรญัตติก็เสนอแกกรรมการ 
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     ชุดนี้กอน 13.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 และนัดประชุมใหม 
     วันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 เวลา 13.30 น. 
 

ปดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
(ลงชื่อ)        พิชิต  ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ 

   (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 
               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    ณรงค  คงแกว 
           (นายณรงค  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)   วีระพงศ  เสนเรือง 
           (นายวีระพงศ  เสนเรือง) 
 

(ลงชื่อ)     มนัส  ใจเหมาะ 
           (นายมนัส  ใจเหมาะ) 
 

(ลงชื่อ)       ชุลีพร  พูลกลับ 
           (นางสาวชุลีพร  พูลกลับ) 
 

(ลงชื่อ)   ณัฐวุฒิ  ทองใหญ 
           (นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ)  

(ลงชื่อ)         กัมพล  มีชัย    ประธานสภา อบต.ขนอม 
             (นายกัมพล  มีชัย) 
                                                                                   ผูลงนามรับรอง 

 
 

 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)           เลขานุการสภาฯ 
   (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 
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               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)     
           (นายณรงค  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)    
           (นายวีระพงศ  เสนเรือง) 
 

(ลงชื่อ)      
           (นายมนัส  ใจเหมาะ) 
 

(ลงชื่อ)        
           (นางสาวชุลีพร  พูลกลับ) 
 

(ลงชื่อ)    
           (นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ)  

(ลงชื่อ)            ประธานสภา อบต.ขนอม 
             (นายกัมพล  มีชัย) 
                                                                                   ผูลงนามรับรอง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)     
           (นายณรงค  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)    
           (นายวีระพงศ  เสนเรือง) 
 

(ลงชื่อ)      
           (นายมนัส  ใจเหมาะ) 
 

(ลงชื่อ)        
           (นางสาวชุลีพร  พูลกลับ) 
 

(ลงชื่อ)    
           (นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ)  

(ลงชื่อ)            ประธานสภา อบต.ขนอม 
             (นายกัมพล  มีชัย) 
                                                                                   ผูลงนามรับรอง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    ณรงค  คงแกว 
           (นายณรงค  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)   วีระพงศ  เสนเรือง 
           (นายวีระพงศ  เสนเรือง) 
 

(ลงชื่อ)     มนัส  ใจเหมาะ 
           (นายมนัส  ใจเหมาะ) 
 

(ลงชื่อ)       ชุลีพร  พูลกลับ 
           (นางสาวชุลีพร  พูลกลับ) 
 

(ลงชื่อ)   ณัฐวุฒิ  ทองใหญ 
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           (นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ)  

(ลงชื่อ)         กัมพล  มีชัย    ประธานสภา อบต.ขนอม 
             (นายกัมพล  มีชัย) 
                                                                                   ผูลงนามรับรอง 
 


