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รายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2551 ครั้งที่ 1
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ - สกุล
นายกัมพล มีชัย
นายราเชนทร ขนอม
นายพิชิต ภูกิตติกุล
นายประเสริฐ แกวชุม
นางสุภี สมทรง
นายเสกสันติ์ ประสิทธิ์
นายอภิชาติ ทองสม
นายบรรเจิด ธะนุราช
นายณัฐวุฒิ ทองใหญ
นายบัญชา จริยะวัฒนา
นายชํานาญ รูปสะอาด
นายอภินันต เรืองทอง
นายวัชระ วิชัย
นายณัทธร กงหวั่น
นายวีระพงศ เสนเรือง
นายพะเยาว รอดทัพ
นายวันชัย ทองจันทร
นายโชคชัย เกิดดํา
นายณรงค คงแกว
นายมนัส ใจเหมาะ
นายรังษี ชุมชู
นายไพรัตน ใจเหมาะ
นายขจร ไชไพล

ตําแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.10
ส.อบต.ม.11
ส.อบต.ม.11
ส.อบต.ม.12
ส.อบต.ม.13

ลายมือชื่อ
กัมพล มีชัย
ราเชนทร ขนอม
พิชิต ภูกิตติกุล
ประเสริฐ แกวชุม
สุภี สมทรง
เสกสันติ์ ประสิทธิ์
อภิชาติ ทองสม
บรรเจิด ธะนุราช
ณัฐวุฒิ ทองใหญ
บัญชา จริยะวัฒนา
ชํานาญ รูปสะอาด
วัชระ วิชัย
ณัทธร กงหวั่น
วีระพงศ เสนเรือง
พะเยาว รอดทัพ
วันชัย ทองจันทร
โชคชัย เกิดดํา
ณรงค คงแกว
มนัส ใจเหมาะ
รังษี ชุมชู
ไพรัตน ใจเหมาะ
ขจร ไชไพล

หมายเหตุ
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ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
24 นายจักรี งามโฉม
25 นายพิพัฒน มีเมือง
26 นางสาวชุลีพร พูลกลับ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายอภินันต เรืองทอง

ตําแหนง
ลายมือชื่อ
ส.อบต.ม.13
จักรี งามโฉม
ส.อบต.ม.14
พิพัฒน มีเมือง
ส.อบต.ม.14
ชุลีพร พูลกลับ
ผูไมเขาประชุม
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
ส.อบต. ม.6
-

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ขาด

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
นายโชคชัย ทองสม
นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา
นายอภิชาต ใจสบาย
นายระบิล กงอุบล
นายวิสูตร รักดวง
นายประยงค ถึงเสียบญวน
นายสมเกียรติ ทองจันทร
นายพัว ศรศรี
นายสุจินต เรืองฤทธิ์
นายประนอม โชติกุล
นายอภิสิทธิ์ อิศรเดช
นายออมทรัพย พฤกษวานิช
นางจันทิรา พูนนวล
ร.ต.ต.ไกรกฤต แขกเพ็ง
จ.ส.ต.สํารวม จิตนุพงศ
ส.ต.อ. เจริญ ทําการเหมาะ
นายทนงศักดิ์ ซับมัน
นายวัชระ มยุระเปนชะ
นางสาวอารีทิพย จิตอารีย
นายธวัชชัย ไชยเทพ

ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.ขนอม
รองนายก อบต.ขนอม
เลขานุการนายกฯ
อปพร.
อปพร.
ผญบ.ม.13
ประชาคม
อปพร.
อปพร.
ที่ปรึกษาขนอมโมโตครอส ฯ
ประธานชมรมขนอมโมโตครอส ฯ
หัวหนาสวนการคลัง
รอง สว.สป.
ผบ.หมู (ป)
ผบ.หมู (ป)
หัวหนาสวนโยธา
ผูชวยชางไฟฟา
จนท.วิเคราะห ฯ
ปลัด อบต.ขนอม

ลายมือชื่อ
โชคชัย ทองสม
กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา
อภิชาต ใจสบาย
ระบิล กงอุบล
วิสูตร รักดวง
ประยงค ถึงเสียบญวน
สมเกียรติ ทองจันทร
พัว ศรศรี
สุจินต เรืองฤทธิ์
ประนอม โชติกุล
อภิสิทธิ์ อิศรเดช
ออมทรัพย พฤกษวานิช
จันทิรา พูนนวล
ไกรกฤต แขกเพ็ง
สํารวม จิตนุพงศ
เจริญ ทําการเหมาะ
ทนงศักดิ์ ซับมัน
วัชระ มยุระเปนชะ
อารีทิพย จิตอารีย
ธวัชชัย ไชยเทพ

หมายเหตุ

3

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาน
ประกาศอําเภอขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2551 ประจําป 2551 ครั้งที่ 1 ดวยอําเภอ
พิจารณาแลวเห็นวา สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม มีความจําเปน
ตองเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม เพื่อพิจารณารางแผน
พัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) และเรื่องอื่น ๆ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ประกอบกับขอ
36 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. 2547 นายอําเภอขนอม จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2551 ครั้งที่ 1 กําหนดไมเกิน
15 วัน ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เปนตนไป จึงประกาศมาใหทราบโดย
ทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
นายพลากร บุญประคอง
นายอําเภอขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกฯ พรอมแลวและครบองคประชุมจึงขอเปดการประชุมกอนที่จะ
เขาสูระเบียบวาระการประชุมขอแกไขเอกสารในหนังสือเชิญประชุม ใน
หนาที่ 2 ระเบียบวาระที่ 2 ในตอนทายใหแกวันที่จาก 30 มีนาคม เปนวันที่
31 มีนาคม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

1.1 แผนการจัดฝกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ดวยไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยความรวมมือ
ทางวิชาการกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีแผนการฝกอบรมหลัก
สูตรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ณ โรงแรมบีพี แกรนดทาวน
เวอร หาดใหญ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช อบรมในรุนที่ 2 และ 3 สําหรับ
อําเภอขนอม ทุงสง ฉวาง ชางกลางและเมือง จะอบรมในรุนที่ 2 ระหวางวัน
ที่ 3-7 สิงหาคม 2551 สําหรับการอบรมหลักสูตรนี้มีความจําเปนมาก
สมาชิกฯ ที่เพิ่งเขาใหมและสมาชิกคนเกาที่ยังไมอบรมก็ตองไปอบรมดวย
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คาลงทะเบียนและคาอื่น ๆ ที่ทางราชการกําหนดในการเบิกจายสามารถเบิก
ไดตามระเบียบใหติดตอสงรายชื่อกอนวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ที่เจาหนาที่ธุร
การ
1.2 การฝกอบรม หลักสูตรการบริหารงบประมาณและกิจการสภาฯ
ดวยสถาบันพัฒนาบริหารบุคลากรศาสตรกําหนดจัดทําโครงการฝก
อบรมการบริหารงบประมาณและกิจการสภาฯ ซึ่งผูเขารวมรับการอบรม
ประกอบดวย นายก รองนายก ปลัด ประธานสภาฯ สมาชิกสภา และ
พนักงานสวนตําบลที่เกี่ยวของ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนิน
การดานการบริหารงบประมาณ การตั้งงบประมาณ การใชจายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจาง ระเบียบขั้นตอนการประชุมสภาฯ และการดําเนินกิจการ
สภาฯ อยางถูกตอง ซึ่งจะอบรมตั้งแตวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2551 ณ โรง
แรมเฮอรมิเทล รีสอรทแอนดสปา จังหวัดนครราชสีมา ใหแจงชื่อกอนวันที่
8 กรกฎาคมนี้ รายละเอียดมาดูไดที่ผมหรือเจาหนาที่ธุรการ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1/2551 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
สมาชิกทานใดจะแกไขคําผิดหรือเพิ่มเติมสวนไหนก็เชิญเสนอได เมื่อไมมี
สมาชิกทานใดเสนอหรือแกไข แสดงวาคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมก็ไดทําหนาที่เปนอยางดีก็ตองขอขอบคุณสมาชิกทุก ๆ ทานที่ไดให
ความรวมมือเปนอยางดี ฉะนั้น ผมจะขอถามมติที่ประชุมจากการประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2551 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภาฯ 25 คน สมาชิกขาดประชุมในวันนี้ 1 ทาน คือนายอภินันต
เรืองทอง สมาชิกจากหมูที่ 6

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ดวน

ประธานสภาฯ

ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

กระทูถาม

ประธานสภาฯ

ไมมี แตผมตองการที่จะใหสมาชิก ไดทํากระทูถามสงเขามาบาง เพราะ
เปนไปไมไดที่สมาชิกจะไมสงสัยในการบริหารงานของผูบริหาร ดีกวาไป
พูดตามสภากาแฟ ซึ่งผูบริหารก็ตองการที่จะใหฝายนิติบัญญัติไดตรวจสอบ
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เพื่อจะทําใหการทํางานมีความเขมแข็งเปนผลดีตอสภาฯ และผูบริหาร โดย
เขียนกระทูถามมาสงที่ประธานสภาฯ และผมจะไดเสนอตอผูบริหารและจะ
ไดลงในวาระการประชุมในครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติอื่น ๆ

ประธานสภา ฯ

5.1 พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) ขอเชิญ
ผูบริหาร

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

ในระเบียบวาทระที่ 5 นี้ ผมขอเชิญเจาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ไดชี้แจงรายละเอียดตาง ๆใหไดรับทราบ

น.ส.อารีทิพย จิตอารีย
จนท.วิเคราะหฯ

ไดชี้แจงวา การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) ไดจัดทํา
สอดคลองกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในยุทธศาสตร
ของจังหวัดซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ความสําคัญของแผนพัฒนาสาม
ป คือ จะตองนําปญหาและความตองการของประชาชนมาบรรจุเปนโครง
การซึ่งแผนจะตองไดมาจากการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคม
ตําบลกอนที่จะทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งถาไมมีใน
แผนสามปก็ไมสามารถที่จะนํามาทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายและ
แผนการดําเนินงานได สําหรับรายละเอียดของแผน 5 ยุทธศาสตร มี
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานการพัฒนาคนและสังคม
3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ดานการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมมาภิบาล
ในป 2552 มีโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ งบประมาณ
32,205,000.- บาท ป 2553 จํานวน 111 โครงการ งบประมาณ 26,212,000.บาท ป 2554 จํานวน 92 โครงการ งบประมาณ 18,238,200.- บาท ราย
ละเอียดจะประกอบดวยขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล ขนอม
สําหรับงบประมาณราคา เมื่อจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายแตละป
ฝายโยธาจะประมาณการราคาอีกครั้งหนึ่ง ในแตละปก็จะมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลประชุมสรุปปญหาอุปสรรคและการดําเนินงานตาง
ๆ ที่ผานมา ซึ่งในป 2552 - 2554 จะเห็นวาจํานวนโครงการที่บรรจุจะลดลง
ซึ่งจากปผาน ๆ มาจะเห็นวาแมจะบรรจุโครงการไวมากแตก็ไมสามารถจะ
ทําโครงการไดซึ่งแตละหมูบานจะไดเพียง 1-2 โครงการเนื่องจากงบ
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ประมาณมีจํานวนจํากัด จะเห็นไดวาดําเนินการไดไมเกิน 30 % ของโครง
การทั้งหมด และวันนี้จะขอเพิ่มเติมจากการประชุมพิจารณาแผนของคณะ
กรรมการพัฒนาในหนา 106 ขอ 14 สนับสนุนโครงการประชุมสัมมนาสง
เสริมกลุมอาชีพการเกษตรของเกษตรอําเภอซึ่งมีงบประมาณอยูเฉพาะป
2552 จึงเพิ่มทั้งป 2553 และป 2554 และอีกโครงการหนึ่งคือ สนับสนุนการ
ประชุมสัมมนาของเกษตรอําเภอขนอม เพื่อสนับสนุนใหกับศูนยถายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบลขนอม ซึ่งมีหนังสือสั่งการมาจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวยใหสนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ดวย ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณทานนายกและเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนที่ได
ชี้แจงเบื้องตนพอเขาใจ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด
ทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ไดดําเนินการมา
ตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแลว จึงไดเปนรางแผนพัฒนาสามปในมือเพื่อน
สมาชิกฯ ซึ่งกรรมการก็มาจากตัวแทนสวนตาง ๆ พรอมดวยสมาชิกดวย
ฉะนั้น ในวันนี้จึงขอใหสมาชิกฯ ไดพิจารณารางแผนนี้กันดวย โดยเสนอ
ปญหาอุปสรรคหรือขอบกพรองในแผนพัฒนาสามป และขอแจงให
สมาชิกฯ ไดทราบวา วันนี้ไมใชเปนการเสนอแผนเพิ่มเติมลงในรางแผน
พัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) เพราะไดผานคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดมา
แลว คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนและคณะกรรมการพัฒนา
แผนซึ่งถาหมูบานใดเพิ่มเติมก็จะตองเพิ่มในการประชุมของคณะกรรมการ
ที่ผานมานี้ ขอเชิญสมาชิกอภิปราย

นายเสกสันติ์ ประสิทธิ์
ส.อบต.ม.3

ไดอภิปรายวา ตามที่ประธานสภาฯ พูดในทํานอง ที่ไมใหสมาชิกได
พูดซึ่งตองยอนกลับไปอีกเมื่อจะเพิ่มเติมโครงการจากที่หมูบานผมได
ประชุมประชาคม มีโครงการอยูประมาณ 30 กวาโครงการแตไดบรรจุใน
แผนแค 5 โครงการ จึงอยากถามคณะกรรมการที่จัดทําแผนนี้วาทําไมถึงได
มีโครงการตกหลนทั้งที่มีหลักฐานการประชุมประชาคมสงมาเรียบรอยแลว
และจะขอมอบหลักฐานนี้ใหกับประธานสภาฯ ซึ่งผมกลัววางบประมาณ
จากหนวยงานอื่นเขามาแตของผมไมมีแผนรองรับจึงอาจทําใหหมูที่ 3 เสีย
โอกาสไปอีก ฉะนั้นผมจึงขอใหประธานสภาฯ หรือผูเกี่ยวของไดชี้แจงดวย

ประธานสภาฯ

ผมขอใชสิทธิโดนพาดพิงที่วาผมไมใหพูดซึ่งไมไดเปนอยางนั้นผม
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เพียงแตทําความเขาใจในเบื้องตนเทานั้นเพื่อไมใหสมาชิกที่จะลุกขึ้น
อภิปรายสับสนถึงขั้นตอนนี้จึงขอเชิญเจาหนาที่ชี้แจงถึงระเบียบดวย
น.ส.อารีทิพย จิตรอารีย
จนท.วิเคราะหฯ

ไดชี้แจงวา บางหมูบานในการประชุมประชาคมหมูบานทางเจาหนาที่ก็ได
เขารวมบาง เมื่อทางหมูบานไดแจงมาแตบางหมูบานก็ไดสงเอกสารการ
ประชุมประชาคมมาใหซึ่งจะเห็นวา ในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณราย
จายแตละป โดยเฉพาะดานโครงการสรางพื้นฐานแตละหมูบานจะไดเพียง
1- 2 โครงการ ซึ่งงบประมาณที่มากที่สุดมีเพียง 1 ลานกวาบาทเทานั้น ใน
กรณีของหมูที่ 3 ไดสงโครงการดานโครงสรางพื้นฐานเขามามากจึงไดติด
ตอผูใหญบานและสมาชิก มาพูดคุยใหจัดลําดับความสําคัญ ที่คาดวาจะ
ดําเนินการไดไมตองใสใหมากมายเนื่องจากไมสามารถจัดทําไดและมี
ปญหาเรื่องหนังสืออุทิศดวย ถาไมมีหนังสืออุทิศอยางถูกตองก็ไมสามารถ
ที่จะดําเนินการไดและหลังจากที่ดิฉันไดรวบรวมเปนเอกสารเพื่อที่จะเขา
เลมก็ไดติดตอสมาชิกจากหมูที่ 3 ใหมาดู ก็ติดตอได 1 ทาน ก็ไดรับทราบวา
บางโครงการยังไมมีหนังสืออุทิศจริง ๆ และไดตกลงกับสมาชิกฯ วาจะใส
โครงการอยางนั้น และสําหรับสมัยนี้จากที่ไดหารือกับผูบริหารตกลงวาจะ
ทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉะนั้น เมื่อทางหมูบานใดจะเสนอ
โครงการเพิ่มเติมก็จะเสนอไดที่คณะกรรมการ 2 ชุดนั้น เมื่อคณะกรรมการ
นัดประชุมตอไป

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเจาหนาที่วิเคราะหที่ไดอธิบายพอเขาใจ สมาชิกทานใด
จะอภิปรายอีกเชิญได

นายเสกสันติ์ ประสิทธิ์
ส.อบต.ม.3

อภิปรายวา ไมไดติติงเจาหนาที่แตการทําแผนโครงการนี้ ไมใช
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉะนั้นจอใสไวตามความตองการของ
ประชาชน 40-50 โครงการก็ได แตความสําคัญคอยไปเลือกตอนทํา
ขอบัญญัติ ซึ่งผมไดชี้แจงชาวบานไวแลววางบประมาณมีนอยคงไมไดมาก
คงจะได 1-2 โครงการ วันนี้จึงขอใหลงโครงการของหมูบานผมไวในราง
แผนพัฒนาสามปนี้ดวย ซึ่งหมูที่ 3 เปนหมูบานที่ใหญ ฉะนั้น ปญหาก็มี
เยอะจึงมีโครงการเสนอเขามามากถาไมบรรจุโครงการใหผมประธาน
ประชาคมหมูบานก็ตองโทษผมอีก ผมก็ตองมาโทษเจาหนาที่อีก ซึ่งโทษ
กันไปมาจะไมไดอะไรเกิดขึ้น ผมก็ไมรูจะทําอยางไรขอใหประธานสภาฯ
ชวยวินิจฉัยใหดวย
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ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกใหผมวินิจฉัย ผมก็จะสรุปประเด็นของทานเสกสันติ์ ประสิทธิ์
เนื่องจากกอนที่จะเปนเลม ราง แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) ที่อยูใน
มือเพื่อนสมาชิกฯ เจาหนาที่ก็พยายามรวบรวมจัดทําเอกสารของแตละหมู
บานที่สงเขามายัง อบต. และพยายามประสานผมใหติดตอสมาชิกแตละหมู
บาน เพื่อมาดูกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งแตสําหรับหมูที่ 3 ก็ติดตอไดสมาชิกฯ
คือคุณอภิชาติ ทองสม อีกทานหนึ่งติดตอไมไดเลยและพยายามสั่งบอก
ตอๆ กันไปเพื่อใหมาประสานกับเจาหนาที่แตก็ไมเปนผล คุณอภิชาติ ทอง
สม จึงสรุปกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ดังที่มีอยูในรางแผนนี้
แตจากความเปนมากอนเปนแผนพัฒนาสามปที่จะเสร็จสิ้นตองมาจาก
ประชาคม ซึ่งเริ่มแรกก็ประชุมที่หาดตาลคู ในวันนั้นก็มีการเลือกประธาน
ประชาคม และตัวแทนคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อมาทําหนาที่วันนั้นก็คิด
วาสมาชิกฯ ไมคอยขาดเพราะมีความสําคัญมากเปนหนาที่โดยตรงของ
สมาชิกที่เปนประชาคมโดยตําแหนง ฉะนั้น จะเห็นวาขั้นตอนตาง ๆ
ดําเนินการมาถูกตองแลว สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายอีก

นายวีระพงศ เสนเรือง
ส.อบต.ม.8

อภิปรายพูดถึงหนังสืออุทิศวามีมาตรฐานอยางไร เชน กรณีที่ถนน
ยังไมบุกเบิกหรือกําลังจะบุกเบิกอยางนี้ตองใชหนังสืออุทิศ ผมคิดวานาจะ
ถูกตองกรณีที่ 2 ที่ถนนมีสัญจรไปมาอยูแลวแตยังไมไดนํางบประมาณของ
ทางราชการดําเนินการอยางนี้ตองใชหนังสืออุทิศหรือไมอีกประการหนึ่ง
ซึ่งทางที่ไมมีเอกสารสิทธิ์แตประชาชนใชสัญจรไปมาอยู จะตองใชมติ
ครม. ตามที่มีมติสงหนังสือเวียนมายัง อบต.ขนอมและทุก ๆ ที่วาจะใชตัว
ไหน ฉะนั้น ขอใหเจาหนาที่หรือประธานสภาฯ ชวยตอบชี้แจงดวย

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณทานวีระพงศ เสนเรือง ขอเชิญเจาหนาที่ไดชี้แจงดวย

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด อบต.

ชี้แจงวา การจัดทําแผนในระเบียบปจจุบันไมไดจบที่แผนสามป
จะตองไปเกี่ยวโยงกับแผนดําเนินงานซึ่งหลังจากที่แผนสามป ผูบริหารจะ
ตองติดประกาศใชตองจัดทําแผนดําเนินงานควบคูกับการจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย สวนหนังสืออุทิศเมื่อจะทําโครงการจะตองมีใหเรียบ
รอยสวนหมูบานที่ขอโครงการมา 30-40 โครงการแลวบรรจุไว 4-5 โครง
การนั้น ตามระเบียบใหมเมื่อผูบริหารทองถิ่นเสนอแผนแลวจะตองเสนอไป
ยังอําเภอ จังหวัดหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ฉะนั้น หนวยงานเบื้องบน
จะตองดูงบประมาณกับโครงการใหควบคูกันไป ถาใสแบบฟุมเฟอยดูแลว
ผูบริหารจะไมมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น เจาหนาที่จะตองรวบรวมจัดทําตอง
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ระมัดระวังเปนอยางยิ่งเพื่อไมเกิดผลเสียตอหนวยงานใหมากนักสวนราย
ละเอียดหนังสืออุทิศถามมาเปน 3 ประเด็นคือ เมื่อมีถนนอยูแลวแต อบต.
ยังไมนํางบประมาณลงไป กรณีอยางนี้ตองดูแผนระวาง วาเปนทาง
สาธารณะหรือไมหรืออาจจะดูเอกสารที่ดินวาไดระบุเปนทางสาธารณะ
หรือไม ถาเปนทางสาธารณะ อบต.สามารถดําเนินการไดเลย สวนประเด็น
ที่เปนทาง ที่ประชาชนนําผลผลิตลงมาจะตองดูวาในพื้นที่นั้นเปนเขตรับผิด
ชอบของใคร อาจจะของอนุรักษหรือ สปก. กรณีที่ดิน สปก. เจาของที่ดิน
อาจจะอุทิศใหกับ อบต. แต อบต.จะตองประสานกับสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
ในเขตนครศรีธรรมราช ถาเปนเขตปาไมก็ตองประสานกับกรมปาไมตอไป
นายเสกสันติ์ ประสิทธิ์
ส.อบต.ม.3

พูดถึงหนังสืออุทิศหมูที่ 3 ซึ่งมีอยูโครงการเดียวที่มีปญหา คือถนน
คสล. และไฟฟา หมูบานปานสุข ซึ่งเคยดําเนินการตั้งแตสมัยแรกโดยได
นําเอกสารใหเจาของที่ดินไดเซ็นตชื่อจะไดอุทิศใหกับ อบต.ขนอม แต
ปรากฏวา เจาของโฉนดที่ดินอาศัยอยูที่อื่นไมสามารถติดตอได จึงไม
สามารถทําได มาถึงสมัยนี้ก็เชนกัน ผมจึงเก็บหลักฐานนั้นไวเมื่อจะดําเนิน
การจะไดเปนแบบอยางใหถูกตองและจะไดชี้แจงชาวบานไดถูกตองนอก
นั้นก็ไมมีปญหาอะไรขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือผูบริหารจะพูดคุยเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาสามป เชิญได

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

ไดพูดถึงงบประมาณซึ่งมีจํานวนจํากัด ถึงแมวาจะเปนแผนพัฒนา
สามปแตถาบรรจุมากเกินไปจะเกิดความเสียหายตอองคกรของเราสําหรับ
หมูที่ 3 หรือหมูอื่นๆ ที่ผานการประชุมประชาคมหมูบานมานั้น ขอใหเก็บ
หลักฐานไวที่ประชาคมหมูบานไวกอนถาไมมีในรางแผนนี้เพื่อไวเปนหลัก
ฐานซึ่งผมตั้งใจจะพยายามหางบประมาณจากภายนอกเขามาเพื่อพัฒนาและ
ในปหนาขอใหสมาชิกฯ ไดทําโครงการใหญ ๆ เขามา อาจจะเปน 5 ลาน 10
ลานก็แลวแต จะไดใหชาวบานมีประโยชนใหมากเพราะจากที่ผมไดอบรม
มา ก็พอทราบชองทางในการของบประมาณจากหนวยงานอื่น และทางรัฐ
บาลก็พยายามสงเสริมเรื่องแหลงน้ํา ฉะนั้น ก็ขอใหสมาชิกฯชวยดูไวเพื่อจะ
ไดทําโครงการเพื่อใชประโยชนตอไป

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณทานนายก ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายอีกผมจะถาม
มติที่ประชุม

นายเสกสันติ์ ประสิทธิ์

เสนอใหประธานสภา ไดทราบวามีชมรมขนอมโมโตครอส 1993
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ส.อบต.ม.3

เขามารวมประชุมดวย จึงขอใหทางชมรมไดเสนอหรือพูดคุยดวย

ประธานสภาฯ

ผมพยายามทําหนาที่เพื่อใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และใหเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม
ในขณะนี้อยูในระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.1 พิจารณา ราง แผนพัฒนาสามป
ฉะนั้น บุคคลที่จะพูดอภิปรายในขอนี้จะตองเปนสมาชิกสภาฯ ผูบริหาร
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเทานั้น บุคคลที่เขารวมรับฟงการประชุมสภาฯ ผม
จะใหพูดอยูแลวหลังจากถามมติที่ประชุมเสร็จสิ้น ในประเด็นเรื่องอื่น ๆ
หวังวาคงจะเขาใจตอไปขอถามมติที่ประชุม ผูใดเห็นควรรับรางแผนพัฒนา
สามป ประจําป พ.ศ. 2552-2554

มติที่ประชุม

รับราง 24 คน งดออกเสียง 1 คน คือนายเสกสันติ์ ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3

ประธานสภาฯ

ขอทักทายผูเขารวมรับฟงการประชุมสภา อบต.ขนอมทุก ๆ ทาน
ตอไปนี้ขอใหผูเขารับฟงการประชุมไดเสนอหรือพูดในสภาแหงนี้ได

นายออมทรัพย พฤกษวานิช
ประธานชมรมขนอม
โมโตครอส 1993

ไดพูดถึงการจัดงานของชมรมขนอมโมโตครอสซึ่งผานมาทั้งหมด
15 ปติดตอกันมาก็ไดรับความรวมมือจาก อบต.ขนอมเปนอยางดี
และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผานมานี้ ทางชมรม ไดเขาประชุมกับการกีฬา
แหงประเทศไทยและสมาคมแขงรถจักรยานยนตแหงประเทศไทย และได
รับคัดเลือกใหจัดการแขงขันชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยประจําป 2552
สนามที่ 5 ประมาณเดือนมิถุนายน 2552 ทางชมรมไมมีงบประมาณ จึงขอ
ปรึกษากับทาง อบต.ขนอม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอขนอมตอ
ไป ขอใหทางอบต.ขนอม ไดชวยพิจารณา เปนเรื่องเรงดวนใหดวย สวน
เอกสารรายละเอียดจะสงมาภายหลัง

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณทางชมรมขนอมโมโตครอสที่ไดเขามารวมประชุม
และเสนอโครงการเขามา ขอเชิญผูบริหาร

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

ชี้แจงวาขอใหทางชมรมไดทําโครงการเขามา โดยเรงดวนพรอมทั้ง
รายละเอียดภาพถายหรือการประชุมของชมรมเพื่อจะเสนอไปยังกระทรวง
การทองเที่ยวขอใหเขียนงบประมาณมาใหเยอะ ๆ เผื่อโดนตัดไปบางผมยิน
ดีจะดําเนินเรื่องให และชวงนี้ ผมอยูสํานักงานทุกวันมีอะไรก็มาติดตอพูด
คุยได

ประธานสภาฯ

ขอบคุณทานนายก และขอเชิญผูเขารวมรับฟงการประชุมเสนอ
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หรือพูดคุยความเดือดรอนความตองการตอสภาได ถาไมมีผมจะใหสมาชิก
ไดเสนอหรือพูดคุยอีกเพื่อจะไดไมตองวกวนกลับไปกลับมาและขอแจงไป
ยังสมาชิกทุกทานเมื่อสิ้นเดือนทานจะตองเขาเซ็นตชื่อรับคาตอบแทนที่หัว
หนาสวนการคลังดวย ซึ่งบางเดือนไมมีประชุม สมาชิกเลยไมเขามาจึงขอ
ฝากไวดวย
นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

ขอชี้แจงใหสมาชิกไดทราบ 2-3 เรื่อง เรื่องแรกที่ตั้งไวใน
งบประมาณรายจาย ป 2551 ในการศึกษาดูงาน ซึ่งไดประชุมคณะผูบริหาร
และหัวหนาสวนไปแลวและตกลงจะไปศึกษาดูงานวันที่ 14-19 กรกฎาคม
2551 ในภาคอีสานหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนประเพณี อุตสาหกรรม เกษตร
ธรรมมาภิบาลตาง ๆ ซึ่งใชเวลาทั้งหมด 5 คืน 6 วัน รายละเอียดมาดูไดที่ธุร
การและจะทําเปนหนังสือสงใหทุก ๆ ทาน และขอใหตอบสงรายชื่อมาดวย
เพื่อจะไดทราบจํานวนที่แทจริง อีกเรื่องหนึ่งในวันเสารที่ 12 กรกฎาคม
ทางชมรมขนอมกรุงเทพฯ จะมาพบปะสังสรรคที่ขนอม และเชิญทองถิ่น
ในอําเภอขนอมทั้งหมดเขารวม รวมทั้งกํานัน ผูใหญบานและผูนําชุมชน
ประมาณ 40 โตะ เพื่อเสวนาเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาของอําเภอขนอมจะมี
วิทยากรมาจากรุงเทพฯดวย จึงขอเชิญสมาชิกทุก ๆ ทานไดเขารวม

นายบรรเจิด ธะนุราช
ส.อบต.ม.4

ขอฝากเรื่องเงินของผูสูงอายุจะเขาบัญชีใหเมื่อไหรชวยเรงใหดวย

นายอภิชาติ ใจสบาย
รองนายก อบต.

ชี้แจงวา บางบุคคลก็ขาดเรื่องเอกสารบางครั้งก็ติดตอไมไดผมก็
พยายามติดตออยูตลอดและพยายามดําเนินการใหเร็วที่สุด อีกอยางหนึ่งขอ
ฝากเรื่องการแขงกรีฑาอําเภอขนอม ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23-25 กรกฎาคมนี้
ขอใหชวยประชาสัมพันธดวย

นายจักรี งามโฉม
ส.อบต.ม.13

จากการประชุมที่ผานมาเกี่ยวกับการทําปายถนน ปายซอย ตอนนี้
ยังไมคืบหนาเลยจะไดเสร็จในชวงไหน เรื่องที่ 2 หองทํางานของรองนายก
อภิชาติ ใจสบาย อยูติดกับโตะประธานสภาฯ จึงเสนอใหสมควรไปอยูใน
หองของคณะผูบริหารดวย เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับถนนของหมูที่ 13 ซึ่งอยูเลย
อุโมงคทานนายกก็ทราบดีรถวิ่งแทบจะไมไดแลวขอใหชวยแกไขใหดวย

นายเสกสันติ์ ประสิทธิ์
ส.อบต.ม.3

ผมไดรับการรองเรียนจากชาวบานวาในพื้นที่ไดตากปลากะตักซึ่ง
ตอนนี้มีกลิ่นเหม็นขอใหชวยแกไขใหดวย
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ประธานสภาฯ

ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุก ๆ ทานที่เสนอความคิดเห็นและ
ความเดือดรอนใหผูบริหารไดทราบและกอนที่ผูบริหารจะไดตอบผมขอทํา
ความเขาใจกับเพื่อนสมาชิกฯ นิดหนึ่งในการขึ้นพูดอภิปรายขอใหไดปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
2547 ดวย ในขอ 63 เพื่อความเปนระเบียบจึงขอฝากไวดวย ขอเชิญผูบริหาร

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

ชี้แจงวาเรื่องปายกําลังดําเนินการอยูแตอาจจะชาไปบาง เนื่องจาก
ฝายโยธางานเยอะ และตอนนั้นก็สงมาไมพรอมซึ่งตอนนี้ก็ทําไปบาง
แลวแตยังขาดที่พวกเราไมไดทํามาคือ การบอกแหลงทองเที่ยว โรงเรียน
วัด ตาง ๆ ซึ่งจากการคํานวณตามที่พวกเราสงมาใหงบประมาณเพียง 3
แสนกวาบาทเทานั้น ซึ่งผมไดของบประมาณ จากบริษัท ผลิตไฟฟาขนอม
จํากัด 2 ลานบาท ซึ่งยังนอยเกินไปจึงขอใหสมาชิกฯ ทําเพิ่มเขามา และผมก็
ไดทําปอมตํารวจที่หาดหนาดานดวยซึ่งใกลจะเสร็จแลว สวนเรื่องหอง
ทํางานถือวาไมจําเปนอยูตรงไหนก็ไดขอใหทํางานจริง ๆ สวนเรื่องถนนขอ
ฝากวาเมื่อเปนความเดือดรอนขอใหทําเปนหนังสือเขามาเพราะเปนราชการ
เต็มตัวแลว จากพนักงานทองถิ่นก็ปรับเปนราชการเพื่อจะไดสั่งใหผูรับผิด
ชอบไดดําเนินการจึงขอฝากไวดวย วาขอใหทําสงมาเปนหนังสืออีกเรื่อง
หนึ่งคือเรื่องปลากะตักซึ่งชวงนี้ฝนตกอาจทําใหมีกลิ่นเหม็นผมจะใหฝาย
โยธาเขาไปตรวจสอบเพื่อจะดําเนินการตอไป

นายอภิชาติ ใจสบาย
รองนายก อบต.

ตามที่ทานจักรี งามโฉม ไดพูดถึงหองทํางานของผมอยูไดทั้งนั้น
ไมวาจะอยูตรงไหน ถาผมไมลุกขึ้นชี้แจงก็ไมไดเดี๋ยวคิดวาผมใหคุณจักรี
ลุกขึ้นพูด ขอบคุณครับ

นายจักรี งามโฉม
ส.อบต.ม.13

ผมขอใชสิทธิ์ ถูกพาดพิง คือไมใชอยางไรหรอก แตเรื่องหอง
ทํางานเพื่อความเหมาะสมจะเปนไปไดอยางไร หองประธานสภาฯ พอเปด
ประตูเขาไปก็มีโตะรองนายกอยูดวย มันไมเหมาะสม

นายระบิล กงอุบล
เลขานุการนายกฯ

จากที่ผมไดรับมอบหมาย จากนายกใหเขารวมประชุมกับสวน
ราชการตาง ๆ ซึ่งตอนนี้ทางตํารวจรณรงคเกี่ยวกับกฎจราจรตาง ๆ ไมวา
จะเปนการสวมหมวกกันน็อค โทรไมขับ จึงขอฝากไปยังสมาชิกฯ ซึ่งเปนผู
นําชุมชน ขอใหไดปฏิบัติเปนแบบอยางและชวยประชาสัมพันธใหประชา
ชนทั่วไปไดทราบดวย และขอใหสมาชิกไดปฏิบัติเปนตัวอยางดวย
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ประธานสภาฯ

มีผูเขารวมประชุมทานใดจะพูดอภิปรายอีกก็เชิญเสนอได และ
สําหรับวันนี้ก็ตองขอบพระคุณผูเขารวมประชุมทุก ๆ ทาน และขอขอบคุณ
ไปยัง สถานีตํารวจภูธรขนอม และเจาหนาที่ อปพร.ที่ไดมาทําหนาที่เปน
อยางดี เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ สําหรับวันนี้ขอปดการประชุม
ปดการประชุมเวลา 11.20 น.
พิชิต ภูกิตติกุล
เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

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
(นายกัมพล มีชัย)
ผูลงนามรับรอง

ประธานสภา อบต.ขนอม
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(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายณรงค คงแกว)
(ลงชื่อ)
(นายวีระพงศ เสนเรือง)
(ลงชื่อ)
(นายมนัส ใจเหมาะ)
(ลงชื่อ)
(นางสาวชุลีพร พูลกลับ)
(ลงชื่อ)
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ)
(ลงชื่อ)

ประธานสภา อบต.ขนอม
(นายกัมพล มีชัย)
ผูลงนามรับรอง

(ลงชื่อ)

พิชิต ภูกิตติกุล
เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
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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
(นายกัมพล มีชัย)
ผูลงนามรับรอง

(ลงชื่อ)

ประธานสภา อบต.ขนอม

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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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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(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
(นายกัมพล มีชัย)
ผูลงนามรับรอง

ประธานสภา อบต.ขนอม
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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

19

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
(นายกัมพล มีชัย)
ผูลงนามรับรอง

ประธานสภา อบต.ขนอม

