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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1/2552   คร้ังท่ี  1 
วันท่ี  14  มกราคม  2552   เวลา 09.30 น. 

ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม 

ผูเขาประชุม 

 

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



2 

 
ผูไมเขาประชุม 

 

 
ผูเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3 - ลา 
2 นายพะเยาว  รอดทัพ ส.อบต.ม.8 - ลา 

 

 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน  
3 นายระบิล  กงอุบล เลขานุการนายก ระบิล  กงอุบล  
4 นายวัฒนา  ปญญายุทธศักดิ์ ทองถ่ินอําเภอ วัฒนา  ปญญายุทธศักดิ์  
5 นายวรินทร  ทองใหญ ส.อบจ.ขนอม วรินทร  ทองใหญ  
6 นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายก อภิชาติ  ใจสบาย  
7 นายพัว  ศรศรี ประธานคณะกรรมการฯ พัว  ศรศรี  
8 นายเฉลิมชาติ  เมฆแดง ผอ.รร.อุดมฯ เฉลิมชาติ  เมฆแดง  
9 จสต.สมหมาย  อันทวิมล สภ.ขนอม สมหมาย  อันทวิมล  
10 จสต.เจริญ  ทําการเหมาะ สภ.ขนอม เจริญ  ทําการเหมาะ  
11 นายวัชระ  มยุระเปนชะ ผช.ชางไฟฟา วัชระ  มยุระเปนชะ  
12 นายสมเกียรติ  ทองจันทร ผญบ.ม.13 สมเกียรติ  ทองจันทร  
13 นายจรัญ  สายนวม ชางโยธา จรัญ  สายนวม  
14 นางจันทิรา  พูนนวล หน.สวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
15 นายชลิต  ทองจันทร ผญบ.ม.9 ชลิต  ทองจันทร  
16 นายวิวัฒน  ชุมชู ผญบ.ม.11 วิวัฒน  ชุมชู  
17 ด.ต.อุดมสิน สุวรรณพฤกษ สภ.ขนอม อุดมสิน สุวรรณพฤกษ  
18 ด.ต.สาโรจน  ขรัวทองเขียว สภ.ขนอม สาโรจน  ขรัวทองเขียว  
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น.  
เลขานุการสภาฯ     เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาน 

ประกาศอําเภอขนอม เร่ือง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2552 ดวยอําเภอขนอมพิจารณา
แลวเห็นวา สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม มีความจําเปน
ตองเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม  
เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปงบ
ประมาณ 2551 และเรื่องอื่น ๆ   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (และแกไขเพิ่มเติมจนถึง 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)  ประกอบกับขอ 36 (3) ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
2547 นายอําเภอขนอม จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2552 ไดกําหนด 
ไมเกิน 15 วัน ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป จึง 
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2552 

นายพลากร  บุญประคอง 
                                                                                                  นายอําเภอขนอม 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมครบองคประชุม ขอเปดการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 สาสนอวยพรปใหมของผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปน 
ส.ค.ส. 2552 ของนายภาณุ  อุทัยรัตน ผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พรอมทั้งรองผูวาฯ ทั้ง 3 ทาน และปลัดจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซ่ึงจะไดแจกใหกับสมาชิกฯ เพื่อสงใหกับประชาชน
ในพื้นที่ตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม สมัย

สามัญ สมัยที่ 3/2551 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551  
ขอแกไขที่ผูเขารวมประชุม มีช่ือนายประเสริฐ  แกวชุม ส.อบต.ม.2 อยู
ดวยใหกาชื่อออกดวย เพราะอยูที่ผูไมเขารวมประชุมแลว เนื่องจากวัน
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นั้นไดลาไปโรงพยาบาล และสมาชิกทานใดจะแกไขหรือเพิ่มเติมก็
เสนอได ถาไมมีจะขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรอง 

 

มติที่ประชุม   รับรอง 24 คน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมดเต็มสภา เนื่องจากสมาชิกฯ ได 
    ลา 2 ทาน 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองพิจารณา 
    - ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองดวน 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   กระทูถาม 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติอ่ืน ๆ 
    6.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาป 2551 

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทัว่
กันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ไดปด
ประกาศไวแลว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 แลว ซ่ึงก็เปนไปตามระเบียบ
และวันนี้ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค
การบริหารสวนตําบลขนอมก็ไดเขารวมประชุมดวย ขอเชิญประธานหรือ
เลขาฯ ไดแจงใหสภาไดทราบ 
 

นางจันทิรา  พูนนวล  ไดช้ีแจงขอสรุปจากการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
หัวหนาสวนการคลัง  แผนพัฒนา ประจําป 2551 ซ่ึงไดจําแนกแนวทางการพัฒนาออกเปน  
(เลขานุการคณะกรรมการฯ) ยุทธศาสตรการพัฒนา คือ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน จาก 52 โครงการ ดําเนินการได 10 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 12.82 

2. ดานสงเสริมอาชีพ จาก 78 โครงการ ดําเนินการได 38 โครงการ        
คิดเปนรอยละ 41.31        
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3. ดานการจัดระเบียบชุมชนจาก 9 โครงการ ดําเนินการได 5 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 6.41 

4. ดานสงเสริมการทองเที่ยว จาก 13 โครงการ ดําเนินการได 5 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 6.41 

5. ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จาก 9 โครงการ ไมไดดําเนินการเลย 
6. ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จาก 12 โครงการ ดําเนินการได 8 โครง

การ คิดเปนรอยละ 10.26  
7. ดานบริหารจัดการองคกร จาก 21 โครงการ ดําเนินการได 17 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 21.79 
             ซ่ึงจะเห็นวาจากโครงการทั้งหมด 194 โครงการ ดําเนินการได
เพียง 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.20 งบประมาณ 41,454,270 บาท 
เนื่องจากตองใชงบประมาณมากเกินความสามารถของ อบต.ขนอม 
และจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขต อบต.ขนอม ถึง
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ขนอม คือ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจมาก รอยละ 19.55 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 62.78 
 - ประชาชนไมพอใจ รอยละ 17.67 
สําหรับผลการดําเนินการงานตามแผนดําเนินงานของป 2551 มีดังนี้ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน จาก 16 โครงการ ไดดําเนินการทั้งหมด 16 
โครงการ  

2. ดานสงเสริมอาชีพ จาก 33 โครงการ ดําเนินการได 28 โครงการ  
3. ดานการจัดระเบียบชุมชนจาก 8 โครงการ ดําเนินการได 7 โครงการ  
4. ดานสงเสริมการทองเที่ยว จาก 2 โครงการ ดําเนินการไดทั้ง 2 โครง

การ  
5. ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จาก 3 โครงการ  ไมไดดําเนินการเลย 
6. ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จาก 9 โครงการ ดําเนินการได 8 โครงการ   
7. ดานบริหารจัดการองคกร จาก 13 โครงการ สามารถดําเนินการไดทั้ง 

13 โครงการ  
                  ซ่ึงจะเห็นวาจากงบประมาณที่ตั้งไวตามแผนการดําเนินงาน 
2551 จํานวน  17,821,406 บาท นั้น สามารถดําเนินการไดตามศักยภาพขอ
งอบต.ขนอม จํานวน 16,401,108 บาท คิดเปนรอยละ 92.03 จากทั้งหมด 84 
โครงการ ดําเนินการไดทั้งส้ิน 74 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.09 
ซ่ึงจะเห็นวาแผนการพัฒนาสามป 2551 -2553 จะวางไวกวางมาก แตเมื่อมา
แยกเปนแผนการพัฒนาของป 2551 ก็สามารถดําเนินการไดมากพอสมควร 
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ตอไปก็จะเปนหนาที่ของประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.ขนอม ไดพูดตอไป 
 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทีไ่ด 
    ช้ีแจงใหสภาไดรับทราบ คณะกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด 11 คน ตอไปขอเชิญ 
    ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ทานพัว  ศรศรี ไดแจงตอสภา ถึง 
    ขอเสนอแนะตาง ๆ ใหสภาทราบ 
 

นายพัว  ศรศรี   ไดพูดถึงขอเสนอความคิดเห็นจากการสรุปของคณะกรรมการฯ แผนพัฒนา 
ประธานคณะกรรมการฯ  สามป (2551-2553) ซ่ึงเฉพาะป 2551 ขอเสนอความคิดเห็นให อบต.ขนอม 
    ดําเนินการ 

1. ควรใหบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปใหมีความเหมาะสม
กับสถานการณคลัง ไมควรบรรจุโครงการมากเกินไปจนไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

2. ควรจัดทํางบประมาณและดําเนินการตามแผนงานโครงการใหไดมาก
กวากึ่งหนึ่งของโครงการที่ปรากฏในแตละยุทธศาสตร เชน การพัฒนา
ดานสังคม ดานสงเสริมการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากเมื่อปงบประมาณที่แลว
มาดําเนินโครงการไดนอยเกินไป 

3. การจัดใหมีการบูรณาการโครงการที่เปนประโยชนตอชุมชนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงและหนวยงานอื่น ๆ ใหมากขึ้น 

4. ควรใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและงบประมาณดานสา
ธารณสุขทุกประเภท ใหมากขึ้น และควรมีโครงการรณรงคปองกันยา
เสพติดอยางตอเนื่อง 

5. ควรมีการสงเสริมดานการทองเที่ยวอยางนอยปละ 3 โครงการ พรอม
สงเสริมดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยว เชน การจัดทําแผนพับ 
ส่ือ ส่ิงพิมพตาง ๆ ปายประชาสัมพันธ เปนตน 

6. ควรมีการดําเนินโครงการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมใหมากขึ้น เชน การฟนฟูระบบนิเวศนชายฝง สนับสนุนโครง
การปะการังเทียมอยางตอเนื่อง 

7. ขอใหเชิญสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมประชาคมทอง
ถ่ิน เพื่อรวมกันเสนอปญหา รับฟงความคิดเห็นและบูรณาการโครงการ
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

8. ควรใหมีการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ระดับตําบลในแตละปอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง โดยนัดใหประชาคมทุกหมูบานมาประชุมโดยพรอม



7 

เพรียงกัน เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการจัดทําแผน
พัฒนาใหถูกตองตรงกัน เพื่อลดปญหาตาง ๆ ในการบรรจุโครงการใน
แผนพัฒนาสามป โดยใหแตละหมูบานไดแยกไปประชุมกลุมยอยและ
เสนอโครงการ กิจกรรมในวันประชุมวันนั้น และขอใหมีการประสาน
ใหประชาคมของแตละหมูบานเขารวมประชุมใหครบทุกหมูบาน ถา
หมูบานใดไมเขาประชุมก็ขอใหตัดโครงการของหมูบานนั้นไป เนื่อง
จากที่ผานมามีปญหาในเรื่องความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอกฎหมายที่
ไมตรงกันทําใหบางหมูบานเสนอใหบรรจุโครงการมากเกินไป ซ่ึง 
อบต.ไมสามารถดําเนินโครงการตามที่ขอไดทุกโครงการ บางหมูบาน
สงโครงการลาชา บางหมูบานสมาชิกประชาคมประชุมไมครบองค
ประชุม เกิดปญหาระหวางสมาชิกประชาคมดวยกันเองในการลําดับ
ความสําคัญของโครงการอันนํามาซึ่งความเขาใจผิดระหวางองคกรกับ
สมาชิกประชาคม 

9. ควรแตงตั้งตัวแทนครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน เปนผูประสานงานใน
สวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให 
อบต.สามารถรับรูปญหาและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
ศูนย ไดรวดเร็วขึ้นเนื่องจาก อบต.ขนอมยังไมมีนักวิชาการศึกษา รับ
ผิดชอบโดยตรง 

10. ควรใหความสําคัญในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมากขึ้น 
เนื่องจากในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางแหงมีสถานที่ชํารุดทรุดโทรมมาก 
ควรมีการปรับปรุงอาคารและบริเวณรอบ ๆ ศูนยใหมีสภาพที่ดีขึ้น 
ปรับปรุงสนามเด็กเลนใหมีอุปกรณเครื่องเลนใหม ๆ ทดแทนของเกาที่
ชํารุดเสียหาย และควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม
เพียงพอ 

                                จากขอเสนอแนะทั้งหมดจากการประชุมของ 
คณะกรรมการฯ ซ่ึงไดจัดสรุปไวขอเสนอตอสภาและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมทั้งใหปดประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันตอไป ขอบคุณมาก 
 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต.ขนอม จากที่ไดฟงประธาน คณะกรรมการฯ พูดถึงขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ นับวามีประโยชนเปนอยางมาก ซ่ึงตอไปในการจัดทําแผน
จะตองไดมาจากความตองการของประชาชนโดยตัวแทนประชาคมแตละ
หมูบานไดกําหนดไวในการประชุมประชาคมตําบลทุกครั้ง ฉะนั้นถาหมู
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บานใดไมเขารวมประชุมทําใหหมูบานนั้นไมมีโครงการในแผนพัฒนา  
สมาชิกหรือผูบริหารจะแสดงความคิดเห็นอยางไรบาง เนื่องจากตาม
ระเบียบประเด็นนี้แจงใหสภาไดทราบเทานั้น 

 

นายโชคชัย  ทองสม  ไดพูดถึงส่ิงที่ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
      นายก อบต.   ไดพูดไวซ่ึงเปนสิ่งที่ดีมาก เปนผลสะทอนกลับของการทํางานในปที่ผานมา 

และไดช้ีแจงถึงขอเสนอแนะตาง ๆ เปนขอ ๆ ใหสมาชิกไดทราบอีกครั้ง
หนึ่ง และขอฝากใหแตละหมูบานที่มีโครงการใหญ ๆ ก็บรรจุในแผนไวได
เพื่อจะไดของบประมาณจากหนวยงานอื่นตอไป ใหดูพันธกิจของจังหวัด
นครศรีธรรมราชไวดวย มี 5 ขอ คือ 
1. ขจัดปญหาความยากจน 
2. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
3. เพิ่มผลผลิตจากภาคการเกษตรและทองเที่ยว 
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิง

แวดลอมและพลังงาน 
5. การพัฒนาองคกรและบริหาร 
                   ซ่ึงถาการทําโครงการของเราไปตรงกับพันธกิจจังหวัดจะเปน
ส่ิงที่ดี และตั้งแตเขามาทําหนาที่ 1 ปที่ผานมาก็ไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น 16 ลานกวาบาท ฉะนั้นขอใหทุกหมูบานไดนําเสนอถึงปญหา
เพื่อจะไดทราบถึงความตองการอยางแทจริง อยางเชนหมูบานในเพลาชาว
บานบอกวาอยากจะลอกคลอง ซ่ึงเปนสิ่งที่ดี ผมจะใหฝายโยธาเขาไป
สํารวจ แตอยาหวังรอยเปอรเซ็นต แตจะวิ่งเตนใหไดดําเนินการ อยางการ
ทองเที่ยวเมืองขนอมก็กําลังเปด ตางชาติก็กําลังเขามามากมีโครงการใหญ
อยูขางหนา คือ วอลเลยบอลชายหาดนานาชาติ มี 17 ประเทศ มาแขงขัน วัน
ที่ 2-6 เมษายน นี้ บริเวณชายหาดขนอมแนนอน ยังไมกําหนดสถานที่ชัด
เจน และในการประชุมแตละครั้งขอใหประชาชนและองคกรตาง ๆ เขามา
รวมใหมาก เร่ืองศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ชํารุด มีศูนยเขาดิน ซ่ึงที่ตั้งศูนยก็ยังไม
ไดบริจาคเปนของ อบต. จึงติดขัดที่ระเบียบ ตอไปคิดวาเดือนหนาจะมีนัก
วิชาการศึกษามาปฏิบัติหนาที่ก็คงจะดูแลโดยตรงดานการศึกษาตอไป 
 

นายพัว  ศรศรี   พูดถึงส่ิงที่นายกไดพูดถึงศูนยเขาดิน ถึงแมวาขัดระเบียบ ไมมีงบประมาณ
ประธานคณะกรรมการฯ  หากจะหางบประมาณจากสวนอื่นมาไดก็ขอใหไปซอมแซมและสิ่งของที่ 
    เด็กเลนใหดวย โดยไมตองสรางศูนยฯ ใหม ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   มีผูใดจะพูดในประเด็นขอ 6.1 บาง เนื่องจากขอนี้เสนอใหสภาทราบเทานั้น  
    ตอนนี้ก็อยูในเรื่องญัตติอ่ืน ๆ ขอผานเรื่องนี้เปนอันวาสภารับทราบ ตอไป 
    ขอเชิญสมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอขนอมไดพบปะในที่ 
    ประชุม 
 

นายวรินทร  ทองใหญ  ไดอวยพรปใหม และไดพูดถึงการทําหนาที่ของแตละฝายดีมาก ซ่ึงทองถ่ิน 
ส.อบจ.นศ เขต อ.ขนอม   ในอําเภอขนอมทั้งหมดก็ไดประสานกับผมตลอดเพื่อเขาแผนของ อบจ. แต 
    จากที่ผานมาโครงการของอําเภอขนอมนอยมาก ตอไปคงจะไดมากขึ้นถา 
    ทุกองคกรใหความรวมมือ และไดพูดถึงโครงการที่ทาง อบจ.สนับสนุน 
    ใหกับทองถ่ินในเขตอําเภอขนอมในป 2552 และยินดีในโอกาสตอไปจะเขา 
    รวมประชุมอีก ขอบคุณครับ 
 

นายวัฒนา  ปญญายุทธศักดิ์ ขอขอบคุณประธานสภาฯ ที่เชิญเขารวมประชุมและไดอวยพรปใหมใหมี     
     ทองถ่ินอําเภอขนอม   ความสุขตลอดไป อยากเนนย้ําใหสมาชิกใหความสําคัญกับแผนพัฒนา 
    ตําบลใหมาจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง ขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมชาติ  เมฆแดง  กลาวอวยพรปใหม และไดพูดถึงสภาพของโรงเรียนอุดมปญญาจารย ซ่ึง 
ผอ.รร.อุดมปญญาจารย    ตั้งอยูในหมูที่ 5 ในเขต อบต.ขนอม เชนกัน ตองการให อบต.ขนอม  
    สนับสนุนในการทําโครงการเสนอดานกีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีความ 
    สมบูรณเขมแข็งในอนาคต   ซ่ึงมีเด็กนักเรียนจากหลายพื้นที่ทั้งในอําเภอ 
    ขนอมและใกลเคียงมาศึกษาอยู ถา อบต.ขนอมใหความสําคัญกับการศึกษา 
    และการกีฬาก็ตองขอฝากโครงการของโรงเรียนอุดมปญญาจารยไวดวย 
 

นายโชคชัย   ทองสม  ฝากเรื่องการทําแผนพัฒนาป 2553 ใหสมาชิกชวยทําความเขาใจกับ        
นายก อบต. ประชาชนเพื่อใหเขารวมกับอบต.ขนอม ในการประชุมทุก ๆ คร้ัง เพื่อจะได

แผนงานที่ทุกคนมีสวนรวมใหมากที่สุด โดยนําปญหามาทําเปนแผนงาน 
ทาง อบต.ขนอม ก็ใหฝายโยธาดําเนินการสํารวจเพื่อประมาณการไวให
เรียบรอยเผ่ือไดงบประมาณจากหนวยงานอื่น ๆ อีกเรื่องคือ เร่ืองไฟฟาตก
คาง ซ่ึงทางไฟฟาสวนภูมิภาค เมื่อเปลี่ยนผูจัดการในขั้นตอนประสานงาน
ตาง ๆ ก็เปลี่ยนอีก ฉะนั้น หมูบานใดยังตกคางอยูแจงมาที่ อบต.เพื่อจะได
เขาไปสํารวจจะไดนําเสนอตอผูอํานวยการเขตดวยตัวผมเอง ขอใหเรงดวย
ภายในสิ้นเดือนนี้ ตอไปเรื่องแหลงน้ําที่มีน้ําทวมทุกป ใหนําเสนอมายัง 
อบต. เพื่อแกไขในชวงหนาแลง อีกเรื่อง พ.ร.บ.ถมดิน ถาหมูบานใดตรง
ไหนมีการถมดินขอใหแจงมายัง อบต. เพื่อใหชางโยธาออกสํารวจ ตอไป
เร่ืองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผมกําลังดําเนินการหางบประมาณจากภายนอก เพื่อ
มาซอมแซมและไดฝากครูศูนยใหทํามาเปนหนังสือ สําหรับโรงเรียนอุดม
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ปญญาจารยใหทําแผนเสนอเขามากอนเดือนมิถุนายน จะไดรวดเร็วขึ้นเผื่อ
มีขอผิดพลาดจะไดแกไขกอน อยางเรื่องกลุมอาชีพก็ไมมีกลุม ทั้งที่ อบต.  
ขนอม มีงบประมาณอยู แตประชาชนไมคอยสนใจจึงขอฝากไวดวย 

 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  ทวงถามประธานสภาฯ เร่ืองหนังสือที่ยื่นตอประธานสภาฯ ในการประชุม 
        ส.อบต.ม.8     คร้ังกอน ซ่ึงตอนนี้ประชาชนเดือดรอนมาก จากที่เกิดอุทกภัยประชาชนไม 
    สามารถนําผลผลิตลงมาสูตลาดได ขอใหชวยชี้แจงดวย 
 

ประธานสภาฯ   หนังสือที่ทานวีระพงศ  เสนเรือง สงใหผมเร่ืองความเดือดรอนของ 
    ประชาชนในหมูบานจากปญหาอุทกภัย พรอมทั้งภาพถายและลายเซ็นของ 
    ผูเดือดรอน ผมไดสงตอใหผูบริหารเรียบรอยแลว ฉะนั้น ขอใหนายกชี้แจง 
    ดวย 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ไดช้ีแจงวาไดใหชางโยธาออกสํารวจทุกหมูบานแลว และไดซอมแซมที่ 
      นายก อบต.   เรงดวนบางหมูบานบางแลว สวนที่เหลือไดทําหนังสือของบประมาณตอ 
    ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแลวเปนเงินลานกวาบาท ซ่ึงไดยื่นดวย 
    ตนเอง และไดอานรายละเอียดที่จะซอมแซมแตละหมูบานใหสภาฯ ได 
    ทราบทุกโครงการ แตตอนนี้ยังไมไดรับการตอบรับซึ่งผมจะติดตามเรื่องนี้ 
    อีกครั้งหนึ่ง ถาไมไดจะตองนํางบประมาณของ อบต.ซอมแซมตอไปอีก 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ  ขอใหประธานสภาฯ ผูบริหาร หรือเจาหนาที่ชวยชี้แจงหรือใหคําแนะนําถึง 
        ส.อบต.ม.5    ขั้นตอนที่อาจารยเฉลิมชาติ เมฆแดง ไดสอบถามในการทําโครงการเสนอ 
    แตยังไมมีรายละเอียด จึงขอใหไดอธิบายรายละเอียดถึงขั้นตอนในการ 
    ดําเนินการใหดวย 
 

ประธานสภาฯ   ขออธิบายถึงการทําแผนงานโครงการ และขั้นตอนตาง ๆ ซ่ึงพอจะเขาใจอยู 
    บางในการจัดทําแผน ในกรณีของโรงเรียนที่อยูในพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียน 
    เอกชน สามารถทําเปนแผนงานของหมูบานที่โรงเรียนอยูในพื้นที่นั้นได  
    แตตองไมเปนดานโครงสรางพื้นฐานหรือส่ิงกอสรางตาง ๆ ขั้นตอนแรก 
    ตองเขารวมประชุมประชาคมของหมูบานเพื่อเสนอโครงการจะไดบรรจุไว 
    เปนแผนพัฒนาตําบลสามปของหมูบานกอน  แลวเรียงลําดับความตองการ 
    หนึ่งสองสาม ถึงความจําเปนกอนหลัง แลวเมื่อการประชุมประชาคม ทาง 
    หมูบานก็เสนอแผนของหมูบานเพื่อบรรจุไวเปนแผนพัฒนาตําบลของ  
    อบต.ขนอม เมื่อจะทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ก็เสนอแผน 
    นั้น ๆ ในขอบัญญัติของแตละป โดยเฉพาะของโรงเรียนอุดมปญญาจารย 
    เปนโครงการเกี่ยวกับดานกีฬาก็ไมมีปญหา 
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นายชํานาญ  รูปสะอาด  สอบถามเรื่องปายที่ทาง อบต.ใหแตละหมูบานเขียนสงมา เพื่อทําปายซอย 
       ส.อบต.ม.6    ตาง ๆ ของหมูบาน แตตอนนี้ยังไมเห็นเลย ชาวบานก็สอบถามกันเยอะชวย 
    อธิบายดวย 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ช้ีแจงวา ปายซอย และตูของ อปพร. ผมไดทําเรื่องของบประมาณไปยัง 
      นายก อบต.    บริษัท ผลิตไฟฟา แตยังไมไดคําตอบในตอนนั้น ผมก็ไดสอบถามใหมจึง 
    ไดรับแจงวา เกินกําลังอนุมัติของผูบริหารที่นี่ ถาจะทําใหมก็ตองซอย 
    งบประมาณไมเกินสามแสนบาท แตคิดวาถาชาก็ตองตั้งงบประมาณของ  
    อบต. ไวแลวในชวงตอไป ถาจะติดตามสอบถามบอย ๆ ก็ไมกลา ขอบคุณ
    ครับ 
 

นายเฉลิมชาติ  เมฆแดง  พูดขอบคุณ อบต.ขนอมที่ใหโอกาสซึ่งจากความเปนจริงก็ไมทราบขอมูลที่ 
ผอ.รร.อุดมปญญาจารย    แทจริงวาจัดทําโครงการกันอยางไร แตวันนั้นก็ไดรับทราบแลว ก็ตอง 
    ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง 
 

นายชํานาญ  รูปสะอาด  ถามเรื่องไฟฟาสาธารณะถนนสายชายทะเลเนื่องจากนักทองเที่ยวก็เขามา 
        ส.อบต.ม.6    มากแตไมมีไฟฟาสาธารณะทําใหไมปลอดภัย ชาวบานก็ถามวาจะติดตั้ง 
    เมื่อไหรชวยชี้แจงดวย 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ช้ีแจงวา ไดของบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา 
        นายก อบต.    ขนอม งบประมาณหกลานเจ็ดแสนกวาบาท แตไดขาววากองทุนอนุมัติ 
    แลว แตไมไดตามจํานวนที่ขอไป แตอนุมัติแลวแนนอนก็คงจะไดในเร็ว ๆ  
    นี้ และวันนี้ก็ดีใจที่มีผูเขารวมประชุมเยอะ ขอใหตอไปเปนแบบนี้อีก จะได 
    ชวยกันพัฒนา อบต.ขนอม ใหเจริญตอไป 
 

ประธานสภาฯ   วันนี้ก็ตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก ผูบริหาร เจาหนาที่ทุกฝาย และ 
    ผูเขารวมประชุมทุกทาน ตอไปขอใหชวยบอกหรือประชาสัมพันธเมื่อมีการ 
    ประชุมสภาฯ ขอใหเขารวมใหมาก เมื่อไมมีผูใดพูดอะไรอีก ขอปดการ 
    ประชุม 
       

ปดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 

(ลงชื่อ)      พิชิต  ภูกิตติกุล        เลขานุการสภาฯ 
                                                                                     (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 
                                                                                             ผูจดรายงานการประชุม 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



12 

 

(ลงชื่อ)     ณรงค  คงแกว 
           (นายณรงค  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)     วีระพงศ  เสนเรือง   
           (นายวีระพงศ  เสนเรือง) 
 

(ลงชื่อ)      มนัส  ใจเหมาะ 
           (นายมนัส  ใจเหมาะ) 
 

(ลงชื่อ)      ชุลีพร  คงแกว 
           (นางสาวชุลีพร  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)    ณัฐวุฒิ  ทองใหญ 
           (นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ) 

(ลงชื่อ)          กัมพล  มีชัย       ประธานสภาฯ 
                  (นายกัมพล  มีชัย) 

                                  ผูลงนามรับรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)           เลขานุการสภาฯ 



13 

   (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 
                      ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)     
           (นายณรงค  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)    
           (นายวีระพงศ  เสนเรือง) 
 

(ลงชื่อ)      
           (นายมนัส  ใจเหมาะ) 
 

(ลงชื่อ)        
           (นางสาวชุลีพร  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)    
           (นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ)  

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