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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  1/2552   คร้ังท่ี  1 

วันท่ี  6  กุมภาพันธ  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 พะเยาว  รอดทัพ-  
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 -  
26 นางสาวชุลีพร  คงแกว ส.อบต.ม.14 ชุลีพร  คงแกว  
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ผูไมเขาประชุม 

 

 
ผูเขารวมประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3 - ลา 
2 นายพิพัฒน  มีเมือง ส.อบต.ม.14 - ลา 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นายกิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา รองนายก กิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา  
3 นายระบิล  กงอุบล เลขานุการนายก ระบิล  กงอุบล  
4 นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายก อภิชาติ  ใจสบาย  
5 นายวิวัฒน  ชุมชู ผญบ.ม.11 วิวัฒน  ชุมชู  
6 นายวัฒนา  ปญญายุทธศักดิ์ ทองถ่ินอําเภอ วัฒนา  ปญญายุทธศักดิ์  
7 ด.ต.อุรุพงษ  พลศิริ หน.จร.สภ.ขนอม อุรุพงษ  พลศิริ  
8 พ.ต.อ.อรุณ  แกลววาที ผกก.สภ.ขนอม อรุณ  แกลววาที  
9 นายวรินทร  ทองใหญ ส.อบจ.นศ.เขต อ.ขนอม วรินทร  ทองใหญ  
10 นางเสาวลักษณ  ผิวสุข นักวิชาการศึกษา เสาวลักษณ  ผิวสุข  
11 จ.อ.ธวัชชัย  พิธกิจ จนท.ปองกันฯ ธวัชชัย  พิธกิจ  
12 นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์  ซับมัน  
13 นายวัชระ  มยุระเปนชะ ผช.ชางไฟฟา วัชระ  มยุระเปนชะ  
14 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
15 นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ อารีทิพย  จิตอารีย  
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น.  
เลขานุการสภาฯ    เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาน 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลขนอม เร่ืองการ ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจําป 2552 ตามที่สภาองค
การบริหารสวนตําบลขนอม ไดกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลขนอม ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 โดยกําหนดใหมีการประชุมสมัย
สามัญ ประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 4 สมัยดังนี้  

1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1-15 กุมภาพันธ 2552  
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1-15 มิถุนายน 2552 
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1-15 สิงหาคม 2552 
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแตวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2552 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับกา

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2552 
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลขนอม เร่ือง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. 2552 และเรื่อง
อ่ืนๆ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
นายกัมพล  มีชัย 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมครบองคประชุม ขอเปดการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 การชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
              เอกสารไดแจกใหสมาชิกแลว เมื่อปที่แลวไดดําเนินการยื่นทาง
อินเตอรเน็ตโดยไมตองเสียเงิน แตปนี้ตองเสียเงินจากรายได 1,000 บาท
ตองเสีย 5 บาท ฉะนั้นสมาชิกตองเสียคาภาษีคนละ 300 กวาบาท เพราะ
พวกเรารายไดมาจากการเลือกตั้งระเบียบกําหนดใหตองเสีย โดยไปเสียภาษี
ที่สรรพากรอําเภอขนอมภายในเดือนมีนาคม 2552 นี้ใหเสร็จโดยนําเอกสาร
เมื่อปที่แลวไปดวย หรือเอกสารสําเนาทะเบียนบานของบุตร และภรรยาไป
ดวย 
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1.2 แนะนําตัวพนักงานใหม 
ตอนนี้มีพนักงานใหมโอนยายมาใหม 2 ทาน เชิญนักวิชาการศึกษากอน 
 

นางเสาวลักษณ  ผิวสุข  ทานประธานที่เคารพ นายกผูบริหาร พนักงานและสมาชิกทุก ๆ ทาน ดิฉัน 
     นักวิชาการศึกษา   จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษรธานี เอกปฐมวัย ปริญญาโท 
    เอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รับราชการ 
    ครูที่โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน เทศบาลเมืองทุงสง เปนเวลา 12 ป  
    และไดโอนยายมาปฏิบัติหนาที่ที่นี่ดีใจมาก ไดมาอยูกับครอบครัวดวยมี 
    อะไรที่แนะนํา ช้ีแนะตักเตือนก็ยินดีรับฟง 
 

จาเอกธวัชชัย  พิธกิจ  กราบเรียนทานประธาน นายก ปลัด เจาหนาที่และสมาชิกสภาที่เคารพ        
    จนท.ปองกันฯ       ทุกทาน กระผม จาเอกธวัชชัย  พิธกิจ   เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสา 
       ธารณภัย ระดับ 3 ไดโอนยายมาจากกองการบินทหารเรือ สนามบินอูตะเภา  
    จังหวัดระยอง ซ่ึงปฏิบัติงานมาเปนเวลา 13 ป และเปนครั้งแรกที่มา 
    ปฏิบัติงานกับหนวยงานทองถ่ิน พรอมที่จะนอมรับขอเสนอแนะเพื่อมา 
    ปฏิบัติงานใหดีที่สุด 

1.3 ขอความรวมมือสํารวจขอมูลคนเรรอน/กลุมเสียง 
              เอกสารก็ไดแจกใหสมาชิกเรียบรอยแลว ขอใหดูดวย ไดรับ
หนังสือจากนางสาวรัชนี ทองมาลี หัวหนาบานมิตรไมตรีนครศรีธรรมราช 
ซ่ึงเปนหนวยงานจัดตั้งใหม มีหนาที่คุมครองพัฒนาศักยภาพและชวยเหลือ
ผูประสบปญหาความเดือดรอนทางสังคม โดยใหบริการประชาชนที่
ประสบปญหาเฉพาะหนาดานที่อยูอาศัย รวมถึงผูตกทุกขไดยากตางภูมิ
ลําเนา ใหเขาพักอาศัยช่ัวคราว เปนเวลา 15 วัน โดยจัดบริการดานปจจัยส่ี 
กิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิต การฝกอาชีพ เปนตน รวมทั้งประสาน
หนวยงานอื่นใหชวยเหลือตามสิทธิพึงไดรับตอไป ขอใหสมาชิกชวยสํารวจ
มาดวย ตามแบบฟอรมที่แจก สงภายในวันที่ 16  กุมภาพันธ 2552  
1.4 การจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําป 2552 
              ขอความรวมมือขบวนแหผาขึ้นธาตุในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 ซ่ึง 
อบต.ขนอม ไดรวมกิจกรรมนี้มาทุก ๆ ป ฉะนั้นขอใหสมาชิกที่จะรวมกิจ
กรรมมาพรอมกันที่ อบต.ขนอม เวลา 12.00 น.เพื่อออกเดินทางโดยไป
พรอมกันที่ศาลาประดูหก สนามหนาเมือง เวลา 15.00 น. 
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ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1/2552 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 
สมาชิกทานใดจะแกไขคําผิดหรือเพิ่มเติมสวนใดบาง ถาไมมีก็เปนการ
ทําหนาที่ที่ไมมีขอบกพรองของเลขานุการสภา และคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ผมจึงขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม   รับรองเต็มสภา 24 คน ลากิจ 2 คน 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองพิจารณา 
    3.1 พิจารณาขอความคิดเห็นในการออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน 
    ตําบลขนอม เร่ือง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. 2552  

กอนที่จะเสนอรางขอบัญญัติตําบลตอสภา ก็ตองการที่จะใหสมาชิกดูราย
ละเอียดของรางขอบัญญัติตําบลที่แจกใหดวย จะไดนํามาเปนขอพิจารณาวา
ดีหรือไมดีอยางไร เห็นควรจะเสนอรางบัญญัติตอสภาหรือไม ที่สําคัญ
ระเบียบใหมก็ออกมาในการออกขอบัญญัติตําบล โดยเนนการมีสวนรวม
ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ ป 50 ซ่ึงหลังจากนี้ก็จะไดใหประชาชนใน
พื้นที่มีสวนรวมตอไป ขอเชิญนายกหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดช้ี
แจง 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  เมื่อกอนขอบัญญัติตําบลเสนอโดยนายกหรือสมาชิกก็ได หลังจากผานสภา 
        ปลัด อบต.    ก็มีผลบังคับใชตามระยะเวลาแตตอมาก็มีการฟองรองกันมากมาย ซ่ึงสิ่งที่ 

สําคัญจะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน มีการฟองศาลปกครอง
กันมากมาย ฉะนั้นจึงตองมีความรอบคอบ กระทบตอชาวบานหรือไม มี
ระเบียบจากสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชา
ชน พ.ศ.2518 หรือเรียกวาประชาพิจารณ  ฉะนั้น ตองพิจารณาวา การควบ
คุมแหลงเพาะพันธยุงลายในพื้นที่ของ อบต.ขนอม มีการแพรระบาดมาก
พอกับผลกระทบตอชาวบานทําใหชาวบานเดือดรอนแลวหรือไมถาเดือด
รอนแลวจะไดออกเปนขอบัญญัติตําบล โดยตองดูสภาพพื้นที่ของเขตนั้น ๆ 
ดวย เมื่อไดขอมูลอยางไรแลวก็จะตองทําประชาพิจารณใหประชาชนมีสวน
รวมอีกครั้งหนึ่ง แลวมากําหนดยกราง แลวจึงกลับไปทําประชาคมจึงใหผู
บริหารหรือสมาชิกเสนอตอสภา เมื่อผานมติสภาแลวก็ควรลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อปองกันการฟองรองและขอฝากใหสมาชิกชวย
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ 
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ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นบางซึ่งจะเห็นวา 
    รัฐธรรมนูญป 50 กําหนดเกี่ยวกับการมีสวนรวมและสิทธิเสรีภาพของ 
    ประชาชนไวชัดเจนมาก องคกรตามรัฐธรรมนูญก็มีไวตรวจสอบ ฉะนั้น จึง 
    เปนสิ่งสําคัญที่จะตองดําเนินการใหชัดเจนปองกันการฟองรองไวดวย 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  ตามที่ปลัดไดช้ีแจง อยากจะถามถึงขั้นตอนการดําเนินการของการออก   
        ส.อบต.ม.8    ขอบัญญัติตําบลและจะดําเนินการไดเมื่อไหร เพราะเปนระเบียบที่เพิ่ง 
    ออกมาใหมชวยอธิบายใหชัดเจนดวย 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ช้ีแจงเพิ่มเติมวา จะไดเขาไปสอบถามแตละหมูบานวาตองการราง 
         ปลัด อบต.    ขอบัญญัติตําบลนี้หรือไมจะกระทบวิถีชีวิตของเขาหรือไมเขาเดือดรอน 
    หรือไมเกี่ยวกับเรื่องยุงลาย ถาเขาไมเดือดรอนเราก็ออกขอบัญญัติตําบล 
    นี้ไมไดถาสวนใหญเห็นชอบแลวนํามายกรางจะไดเสนอตอสภาอีกครั้ง 
    หนึ่ง 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดจะพูดหรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกก็เชิญได ถาไมมีจะถาม 
    มติที่ประชุมวาเห็นควรใหออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขนอม  
    เร่ือง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. 2552 หรือไม 
 

มติที่ประชุม   เห็นดวย 24 คน เต็มสภาฯ (ลากิจ 2 คน) 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองดวน 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   กระทูถาม 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ   ขอสวัสดีทักทายผูเขารวมรับฟงการประชุมสภา อบต.ขนอม ทุกทาน ไมวา 
    จะเปนทานผูกํากับ พ.ต.อ.อรุณ   แกลววาที ทานสมาชิกสภาจังหวัด 
    นครศรีธรรมราช เขตอําเภอขนอมคุณวรินทร  ทองใหญ    ทองถ่ินอําเภอ 
    ขนอม คุณวัฒนา  ปญญายุทธศักดิ์  ผูใหญบานหมูที่ 11 คุณวิวัฒน  ชุมชู  
    ตอไปผูเขารวมประชุมชวยประชาสัมพันธใหบุคคลผูสนใจชวยเขามารวม 
    ประชุมใหเยอะ ๆ เพื่อจะไดเสนอประเด็นปญหาตาง ๆ ใหสภาและผูบริหาร 
    ไดทราบ 
 
 



7 

นายณรงค  คงแกว  ถามถึงปญหาของถนนที่เปนหลุมเปนบอจากการเกิดอุทกภัย เนื่องจาก  
     ส.อบต.ม.10    ตอนนี้น้ําก็แหงแลวทําไมไมปรับปรุงซอมแซม ชาวบานก็เห็นหมูบาน 
    ใกลเคียงก็เกรดถมดินไปบางแลว ไมทราบวาเปนงบประมาณจากไหน จึง 
    ขอใหทานนายกไดชวยแกไขใหดวย ขอบคุณครับ 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ช้ีแจงวา เร่ืองถนนหลายหมูบานยังไมไดรับการแกไข ผมเคยแจงสภาไป 
      นายก อบต.    แลววาไดของบจากทางจังหวัดจึงรองบตัวนั้นอยู เพื่อไมไดเกิดความ 
    ซํ้าซอน และผมจะติดตามจากจังหวัดอีก ถาไมไดหรือชาก็จะปรึกษากับ 
    เจาหนาที่งบประมาณคือ ปลัดอีกครั้งหนึ่งในการดําเนินการแกปญหาตอไป 
 

ประธานสภาฯ   ขณะนี้การประชุมอยูในขอญัตติอ่ืน ๆ ฉะนั้นผูเขารวมรับฟงการประชุมทุก 
    ทานยกมือเพื่อที่จะพูดเสนอปญหาตาง ๆ ได เชิญทานผูกํากับ 
 

พ.ต.อ.อรุณ  แกลววาที  เร่ืองที่ทางโรงพักจะตองเกี่ยวพันกับ อบต.นั้นมีอยูหลายอยาง อยางเชน การ 
      ผกก.สภ.ขนอม   ปองกันปราบปรามอาชญากรรมซึ่งทองถ่ินเปนเจาของพื้นที่ ที่จําเปนคือ  
    ตองทําโครงการของบประมาณตอ อบต.ขนอม ภารกิจที่ทางโรงพักจะตอง 
    เสนออยางใกลชิด คือ 

1. การปองกันปราบปรามยาเสพติด ตองมีงบสนับสนุน งบปฏิบัติงานเพื่อ
จัดซื้อน้ํายาในการตรวจปสสาวะ โดยเฉพาะในโรงเรียนก็ตองเขาไปตรวจ 
อยาง อปพร.ก็ควรจะไดชวยเหลือเจาพนักงาน เพราะพวกนี้มาจากชาวบาน
จะรูพื้นที่ดี ฉะนั้น จะตองตั้งงบไวเปนคาใชจายใหดวย การปองกันก็ตอง
เนนใหความรูอาจตองตั้งงบเพื่อเล้ียงอาหารบาง และงบที่ไดไปสามารถ
ตรวจสอบได ทางโรงพักก็จะทําเอกสารมาใหกับ อบต. 
2. ขอแจงภารกิจของทางโรงพักใหทราบ เร่ือง แรกการจราจรซึ่งไดเตรียม
งานกับทางผูบริหาร ปลัด สมาชิกที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการในการบังคับใช
กฎหมายแตเมื่อดําเนินการแลวผลที่ไดรับจะโดนตอตานหรือไมยังไมทราบ 
แตก็ไดรับการยอมรับตอนหลังก็มีการมอบชอดอกไมเพื่อเปนกําลังใจให
กับผูปฏิบัติงานที่ตลาดสี่แยก แตวันนั้นผมก็ไมไดอยู ก็ดีเพื่อเปนกําลังใจใน
การทํางาน อยางเรื่องรถมอเตอรไซดทอไอเสียดังก็จะไมใหเกิดขึ้นจะบรรลุ
ผลหรือไมก็ดําเนินการอยู รานซอมรถก็เรียกมาคุยกันการตั้งดานตรวจที่
หนา สภ.ขนอม อาจมีผลกระทบตอประชาชนได แตผูนําตาง ๆ ก็ใหเกียรติ
ตํารวจไมเคยไปขอปลอยใหเปนการทําหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจก็ตองขอ
ขอบคุณทุกทานการจราจรก็มีจราจรอาสามารวมกับตํารวจเพื่อทําหนาที่
หนาโรงเรียนตาง ๆ  และไดเขาไปใหความรูในโรงเรียนเกี่ยวกับการจราจร
ดวยเรื่องการทองเที่ยว ขนอมเปนเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและสําคัญของ
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จังหวัดมาก ทางโรงพักตองการติดตั้งกลอง CC.TV. ซ่ึงจะจองใชหอง 
Control CC.TV. เพื่อเก็บภาพบริเวณพื้นที่ส่ีแยกมีการตั้งวงจรปดหลายสิบ
ตัว ซ่ึงตองขอใชหองเล็ก ๆ ของ อบต.ในการติดตั้งเพราะใกลดี เพื่อบันทึก
ขอมูลยอนหลังไวได นอกนั้นก็ติดตั้งบริเวณหาดในเพลา หาดคอเขา ที่ครู
ประวิงมีอยูแลว ที่คลองเหลง สวนโชว หาดทองเนียน บริเวณบางโหนดก็มี
วงจรปดอยูแลว ซ่ึงภาระนี้ไดมอบใหทางกองทุนรอบโรงไฟฟาในการ
สนับสนุนงบประมาณ เร่ืองการจับกุมชาวตางชาติ ที่ผานมาจับกุมชาวรัส
เซีย 4 ทาน ขอหาการประกอบอาชีพโดยไมไดรับอนุญาต แสดงทาทีเปนผู
มีอิทธิพลดวยตอไป จะขอฝากไวคือการออกขอบัญญัติถึงการกอสรางให
สอดคลองกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงทองถ่ินตองออกไวเพื่อ
ปองกันสิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไวดวย อีกเรื่องคอืการปรับปรุงโรงพัก ปรับ
ปรุงบุคลากรใหเหมาะสมกับการตอนรับ การใหบริการตามความสามารถ 
เหมาะสม ตํารวจทุกคนพรอมที่จะรับใชบริการประชาชนในทองถ่ินอยาง
เต็มที่ มีอะไรที่จะใหบริการรับใชก็เชิญติดตอไดวันนี้ขอบคุณมาก 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานผูกํากับที่ไดพูดถึงสิ่งที่ดําเนินการตอไปอีก นับวาทานเปนผูที่มี 
    วิสัยทัศนกวางไกล ที่เห็นผลชัดเจนที่เปนปญหาของ อบต.ขนอม มาตลอด 
    คือการจราจรตลาดสี่แยก ซ่ึงก็ไดรับการแกไขจากโรงพักจนเปนที่นาพอใจ 
    เปนอยางมาก จึงขอขอบคุณมาก 
 

นายวรินทร  ทองใหญ  วันนี้ไมมีอะไรมากที่จะพูด แตดีใจถึงการมีสวนรวมขอบคุณผูกํากับ 
        สจ.อ.ขนอม  ผูใหญบานที่ใหความสําคัญกับทองถ่ินที่ไดเขารวมประชุม ที่ผานมาไม 

ทราบวาไดทําหนังสือถึงผูนําตาง ๆ   ทุกครั้งหรือไม ซ่ึงผมก็ดีใจมากที่
หลาย ๆ ฝายไดเข ามารวมประชุมเพื่อจะไดพัฒนาขนอมใหนาอยูมีความ
ปลอดภัย วันนี้ขอพูดแคนี้ขอบคุณมาก 
 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณ สจ.วรินทร  ทองใหญ ที่ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
    ของผูนําชุมชนตาง ๆ ซ่ึงผมก็ไดทําตามระเบียบทุกประการในการออก 
    หนังสือถึงประธานประชาคม และติดประกาศตามชุมชนตาง ๆ ตามขอ  
    24 วรรคสอง และวรรคสาม ขอ 25 วรรคสอง ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
    อยางไมมีขอบกพรอง แตผูนําหรือผูใหญบานก็ใหความรวมมือนอยมาก ถึง 
    แมจะไมไดชักชวนใหประชาชนเขารวม แตผูนําเองก็ไมคอยเขารวม ฉะนั้น 
    จึงฝากไวดวยสําหรับผูเขารวมฟงการประชุมตอไปขอใหบอกตอๆ กันไป 
    ใหเขารวมใหมาก 
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นายโชคชัย  ทองสม  ไดพูดถึงอําเภอขนอม ที่กําลังเจริญเติบโตแบบกาวกระโดด ซ่ึงนาเปนหวง 
       นายก อบต.    มากอยางการกอสรางอาคารตาง ๆ ซ่ึงใช พ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
    ซ่ึงควบคุมไวกวาง ๆ จึงหารือกับปลัด นิติกรจะออกขอบัญญัติตําบลเรื่องนี้ 
    ไวควบคุมเพื่อความเปนระเบียบ ตอนนี้ที่ปญหามากคือ หมูที่ 8 ในเพลา ที่ 
    ฝาฝนกฎหมายกันมากในการกอสรางที่รุกลํ้าสาธารณะ ฉะนั้นตอไปในการ 
    ทําแผนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลดวยโดยเฉพาะ 
    กรอบยุทธศาสตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช การทําแผนพัฒนาถึงเปน 
    โครงการขนาดใหญก็ได ของ อบต.ขนอมเปนอบต.ขนาดกลาง เกินสอง 
    ลานบาทจะไดขอจาก อบจ.หรือหนวยงานอื่น ๆ ตอไป ตอนนี้ขาดมาก ๆ  
    คือประชาชนไมคอยออกจากบานมารวมประชุม แลวจะทราบปญหาความ 
    ตองการที่แทจริงไดอยางไร ฉะนั้น ขอฝากสมาชิกใหชวยกระตุนประชาชน 
    ใหมีสวนรวมกันดวย และคิดวาป 53 คงจะไดแผนพัฒนาที่ดีกวาป 52  
 

นายวิวัฒน  ชุมชู   พูดเรื่องอุทกภัยที่ผานมาทําใหถนนเปนหลุมเปนบอ ซ่ึงครั้งนี้ก็ทานณรงค   
     ผญบ.ม.11     คงแกว ถาม อีก คร้ังกอนทานวีระพงศ  เสนเรือง ถามในสภาใหผูบริหาร 
    ช้ีแจงแลว แตก็ยังไมไดดําเนินการ ซ่ึงนาจะใชเงินสะสมไดแตผมก็ไมเขาใจ 
    ระเบียบขอใหช้ีแจงดวย 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ช้ีแจงวา ถาหากมีการซอมถนนไปสวนหนึ่งแลว แตยังไมเรียบรอยทุก 
        ปลัด อบต.     หมูบาน แลวมีเงินสะสมอยู ถามวาใชไดไหม ก็ตองสํารวจโครงการ เสนอ 
    โดยผูบริหารแลวเสนอสภาเพื่อขอมติจายขาดเงินสะสมได  
 

นายโชคชัย  ทองสม  พูดถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย ดังที่ไดช้ีแจงครั้งกอนแลว แตความหวัง 
    คือทางจังหวัดกําลังดําเนินการแตถึงตอนนี้ก็ไมชัดเจน ฉะนั้นขอใหแตละ 
    หมูบานไดสํารวจใหมอีกครั้งหนึ่งโดยไมตองรอโครงการเมื่อกอนแลว ทาง 
    ที่จริงเขารับปากวาไดแตผมก็ไมรอแลวทางที่จริงจะประหยัดงบประมาณ 
    ของ อบต.ขนอมถนนก็จะไดดีดวยเพราะโครงการเปนบดอัดแนนเรียบรอย  
    จึงขอใหสมาชิกชวยสํารวจมาใหมดวย 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  พูดถึงที่นายกไดพูดวาใหสมาชิกสํารวจถนนใหมนั้น ก็คิดวาไมตอง     
        ส.อบต.ม.8   สํารวจใหมแลวเพราะมีของเดิมอยูแลว และชัดเจนดวย จะไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  
    ขอบคุณครับ 
 
 
นายโชคชัย  ทองสม  ช้ีแจงวาบางสายถนนซอมเสร็จไปแลวที่ทางอําเภอไดซอมไปจึงไมตองการ 
      นายก อบต.    ใหซํ้าซอนกัน ฉะนั้น ขอฝากใหสมาชิกเจงใหฝายชางโยธาไดทราบดวย  



10 

เพราะที่ผานมาของ อบต.ขนอม ก็ซอมแลวที่สัญจรไมไดจริง ๆ และของ
ทางอําเภอดวย ฉะนั้น ก็ขอฝากไวใหสมาชิกชวยสํารวจถนนของหมูบาน
ตนองอีกครั้งหนึ่งแลวแจงมายัง อบต.ขนอม อยางเรงดวน เพราะโครงการ
งบประมาณที่สํารวจมีอยูแลวคงจะรวดเร็ว 
 

ประธานสภาฯ   ขอฝากเรื่องสํารวจถนนกับหัวหนาสวนโยธาไวดวย เพราะสมาชิกจะตอง 
    ประสานกับฝายโยธาโดยตรงอยูแลว ขอใหสมาชิกไดติดตอกับชางโยธา 
    โดยตรงจะรวดเร็วมาก ขอฝากไวดวย 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  พูดเรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ซ่ึงตอนนี้มีผูสูงอายุเขามาสอบถามยัง อบต.  
        ปลัด อบต.    มากมายในแตละวัน จึงขอแจงใหสมาชิกไดช้ีแจงใหประชาชนในหมูบาน 
    ไดทราบดวยวา เบี้ยยังชีพผูสูงอายุของรัฐบาลตอนนี้ยังไมมีรายละเอียดมาที่  
    อบต.เมื่อมีหนังสือจะแจงใหสมาชิกไดทราบตอไปเพื่อดําเนินการ ตอนนี้ถา 
    มีคนถามสมาชิกก็ใหตอบวาเมื่อมีการสั่งการมาจะแจงใหทราบตอไป  
    เพราะจะตองมีเอกสารในการการกรอกขอมูลตาง ๆ แตผูที่รับจาก อบต.อยู 
    แลวจะไมได ขาราชการบําเหน็จบํานาญก็ไมได จึงขอแจงใหสภาฯ ได 
    ทราบ 
 

นายวิวัฒน  ชุมชู   แจงในสภาวาตอนนี้ทางฝายปกครองคือผูใหญบานทางอําเภอใหสํารวจอยู  
     ผญบ.ม.11    บุคคลที่มีอายุ 70-110 ปก็ผมก็ยังสงสัยอยูทําไมถึงเปนแบบนั้น จึงขอแจง 
    ใหสภาไดทราบขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   วันนี้ก็ตองขอบคุณทุก ๆ ทานที่ไดเขามามีสวนรวมในการประชุมสภา 
อบต.ขนอม คิดวาตอไปคงจะมีผูเขารวมรับฟงการประชุมสภามากกวานี้ ถา 
ผูนําทองถ่ินทุกคนชวยกันประชาสัมพันธและเปนแบบอยางที่ดีเขารวม
ประชุมทุกครั้ง เมื่อไมมีผูใดจะเสนอหรือพูดอะไรอีก ขอปดการประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 11.30 น. 
 

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

(ลงชื่อ)     ณรงค  คงแกว 
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           (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 

   (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 
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                      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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