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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2/2552   คร้ังท่ี  2 

วันท่ี  8  มิถุนายน  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 เสกสันติ์  ประสิทธิ์  
7 นายอภิชาติ  ทองสม ส.อบต.ม.3 - ลา 
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 - ลา 
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  
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ผูไมเขาประชุม 
 

 
ผูเขารวมประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอภิชาติ  ทองสม ส.อบต.ม.3 - ลา 
2 นายณรงค  คงแกว ส.อบต.ม.10 - 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 นายวรินทร  ทองใหญ ส.อบจ.ขนอม วรินทร  ทองใหญ  
5 นายสมมาตร  บริบูรณ   ประชาชม ม.4 สมมาตร  บริบูรณ  
6 นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์  ซับมัน  
7 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
8 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน  
9 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น.  
เลขานุการสภาฯ    เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาน 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลขนอม เร่ืองการ ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 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 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2552 
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เพื่อพิจารณาจายขาดเงินสะสม เปลี่ยนแปลงคําชี้
แจงงบประมาณรายจาย  และเรื่องอื่นๆ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 
           นายกัมพล  มีชัย 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมครบองคประชุม ขอเปดการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 ขอเชิญรวมพิธีกิจกรรมสรางความดีถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว ที่ทาเทียบเรือ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด เมื่อประชุมสภาเสร็จ
จะไดเดินทางไปพรอมกัน 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
    - ไมมี เนื่องจากประชุมสมัยสามัญ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผานมา ไม 
    สามารถที่จะดําเนินการตามขั้นตอนไดทัน จึงขออภัยสมาชิกดวย 
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ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ   3.1 พิจารณาจายขาดเงินสะสม ขอเชิญนายกหรือเจาหนาที่ที่ไดรับ 
    มอบหมายไดช้ีแจงถึงระเบียบตาง ๆ ใหสภาไดรับทราบ 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ไดช้ีแจงถึงระเบียบและความจําเปนที่จะตองดําเนินการซึ่งไมมีใน 
      ปลัด อบต.    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปทั้ง 3 หัวขอ  คือ คาอาหารเสริม (นม)
     ซอมแซมถนนในหมูบานที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย และซอมแซม
    ถนนทางเขาบอขยะ ฉะนั้น จึงตองอาศัยขอจายขาดเงินสะสมตอสภาฯ ตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
    2547 หมวด 8 เงินสะสม ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาด
    เงินสดสมไดไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของป
    นั้น โดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ ใหกระทํา
    ไดพรอมกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่ง
    เกี่ยวกับดานบริการชุมชนและสังคมและกิจการที่เพิ่มพูนรายไดแกองคกร
    ปกครองสวนทองถ่ิน หรือบาํบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตอง
    เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่ 
    กฎหมายกําหนด สวนรายละเอียดแตละรายการจะใหผูรับผิดชอบไดช้ีแจง
    ตอไป 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานปลัด ตอจะไดเขาสูหัวขอ คาอาหารเสริม (นม) ขอเชิญ 
    เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 
 

นายสามารถ  ภักดีรัตน  ตามเอกสารที่ไดแจกในที่ประชุมจะขออธิบายอยางรวบรัด ตามที่องคการ 
นิติกร    บริหารสวนตําบลขนอม ไดตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติประจําป 

    งบประมาณ 2552 ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ แผนงานการศึกษา อาหารเสริม (นม)
     ใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนในโรงเรียนในเขต อบต.
    ขนอม งบประมาณ 902,544 บาท และอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาเปน
    เงิน 89,361 บาท และคงเหลือการเบิกจายเปนเงิน 310,053.40 บาท และ
    งบประมาณที่เหลืออยูระหวางการประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) 
    ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนอนุบาล ถึงประถมศึกษา ปที่ 2 ซ่ึง
    ขอเท็จจริง ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ นศ 0037.7/ว 207 ลงวันที่ 21  
    พฤษภาคม 2552 เร่ืองหลักการและแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้ออาหาร
    เสริม (นม) โรงเรียน ไดแจงแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
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    รายละเอียดขอสรุปที่เกี่ยวของ คือ มีหนังสือแนบทายเพิ่มเติมของกรม     
    ปศุสัตว ที่ กษ 0614/8713 เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
    อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขอ 4 การจัดซื้อนมพรอมดื่มในโครงการอาหาร
    เสริม (นม)โรงเรียน ตั้งแตปงบประมาณ 2552 คณะรัฐมนตรีในคราว 
    ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ไดเห็นชอบใหปรับจํานวนวันดื่มนมจาก
     230 วัน เปน 260 วนั เอา 52 สัปดาหคูณดวย 5 วัน และเพิ่มการดื่มนมให
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โดยอนุมัติงบประมาณป 2552 เพิ่มขึ้น 
    3,573.45 ลานบาท จากหนังสือดังกลาว อบต.ขนอม จึงตองจําเปนขออนุมัติ
    จายขาดเงินสะสม ซ่ึงรายละเอียดที่ขอโอน คือ 

1. โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 124 คน 
2. โรงเรียนวัดกระดังงา 14 คน 
3. โรงเรียนบานเปร็ต 25 คน  
4. โรงเรียนบานในเพลา 16 คน 
5. โรงเรียนโรงเรียนบานวัดใน 27 คน 
รวม 206 คน ใชงบประมาณ 260 วัน นมยูเอชที กลองละ 7.55 บาท จํานวน 
206 คน เปนเงิน 404,378 บาท งบประมาณเดิมของอนุบาล – ป.4  เปนเงิน 
902,544 บาท ขอตั้งเพิ่มเปนเงิน 140,000 บาท รวมงบประมาณที่ตองโอน
ในการจัดซื้อนมเปนเงินทั้งสิ้น 544,378 บาท จึงขอชี้แจงใหทราบแคนี้
ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อสมาชิกไดฟงการชี้แจงจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแลว และรายละเอียด
    ตาง ๆ ขอใหไดดูเพิ่มเติมในเอกสารดวย ถาไมมีสมาชิกทานใดสงสัยจะ
    สอบถามอีกก็จะขอถามมติวาจะใหโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อนม เปนเงิน 
    544,378 บาท หรือไม 
 

มติที่ประชุม   เห็นควรใหโอน 24 คน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด ลา 2 คน  
 

ประธานสภาฯ ตอไปหัวขอซอมแซมถนนในหมูบานที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ซ่ึง
หลายหมูบานมีผลกระทบไมมากก็นอย จึงขอเชิญนายกหรือหัวหนาสวน
โยธาชี้แจง 

 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน  ไดช้ีแจงถึงถนนที่ไดรับความเสียหายอยางมาก รถยนตไมสามารถสัญจร   
   หัวหนาสวนโยธา   ผานไปมาได และไดแจกเอกสารใหกับผูเขารวมประชุม สําหรับถนนที่
    เสียหายหนักมีหมูที่ 8 จํานวน 2 สาย คือ สายสระผักชี และคุมผาเมือง และ
    หมูที่ 13 สายเหนือทา ทั้ง 3 สายเปนเงิน 262,800 บาท รายละเอียดดูไดจาก



6 

    เอกสาร อีกโครงการหนึ่งคือซอมแซมถนนทางเขาบอขยะ ซ่ึงเปนปญหา
    เร้ือรังมานาน รถเขาออกลําบากมาก ตองใชงบประมาณ 132,700 บาท จึง
    ขอฝากชวยพิจารณากันดวย 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  จากที่สวนโยธาสํารวจทั้งหมด 49 เสนทาง ตองใชงบประมาณ 938,900  
         ส.อบต.ม.8   บาท แตสามารถขอจายขาดเงินสะสมไดแค 3 โครงการ ฉะนั้น จึงขอทราบ
    รายละเอียดในการจายขาดเงินสะสมวาทําไมถึงเปนอยางนี้ เพื่อใหเกิดความ
    กระจางแกสมาชิกขอใหปลัดไดช้ีแจงดวย 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ช้ีแจงวา เงินสะสมจายไดตองเปนการบริการชุมชนหรือสังคมหรือกิจการที่ 
      ปลัด อบต.    เปนการเพิ่มพูนรายได เพราะจากที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินเขามาตรวจ
    องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงโดนติงถึงเหตุไมสมควร ฉะนั้น เมื่อ
    วันนี้เราจายขาดทั้งหมดพอถึงปหนาก็ตองจายขาดเงินสะสมอยางนี้อีก ซ่ึง
    เปนสิ่งที่ผิด ฉะนั้น จึงตองจายขาดเทาที่จําเปนมากกอน เพราะแตละ 
    โครงการสามารถตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายแตละปได จึงขอ
    อธิบายพอคราว ๆ แคนี้ 
 

นายเสกสันต  ประสิทธิ์  ผมยังไมเขาใจชัดเจนจากที่ปลัดไดอธิบายเพราะยังเหลืออีก 46 โครงการ 
        ส.อบต.ม.3    จะตองทําอยางไร เนื่องจากมีความเดือดรอนเชนกัน จากทั้งหมด 49  
    โครงการ ซ่ึงไดทําแค 3 โครงการ ขอใหช้ีแจงอีกครั้งหนึ่ง 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ช้ีแจงวา คําวา เดือดรอนแตละสายรถยนตยังวิ่งไดอยูหรือไม ซ่ึงตองตั้ง 
ปลัด อบต.    คําถามตัวนี้กอน เพราะการซอมแซมถนนจะตองอยูในคาจางเหมา แต
    บังเอิญปนี้ไดจายไปหมดแลว ไมสามารถตั้งคารถเกรดหรือแม็คโครไดอีก 
    แตถามีเงินเหลือจายจากหมวดรายจายของสวนโยธา กอนสิ้นปงบประมาณ 
    ก็นํามาโอนไดอีกเพื่อดําเนินการซอมแซมตอไปได 

 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกบาง ถาไมมีจะถามมติที่ประชุม วาจะใหจาย
    ขาดเงินสะสมเปนเงิน 262,800 บาท จากทั้งหมด 3 โครงการ ของหมูที่ 8 
    และหมูที่ 13 
 

มติที่ประชุม   เห็นดวย 24 คน เต็มสภา สมาชิกลา 2 คน 
 

ประธานสภาฯ   ตอไปจะถามมติที่ประชุมเพื่อซอมแซมถนนทางเขาบอขยะ ซ่ึงขอจายขาด
    เงินสะสมเปนเงิน 132,700 บาท ผูใดเห็นควรใหจายขาดเงินสะสมโปรดยก
    มือขึ้น 
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มติที่ประชุม   เห็นดวย 24 คน เต็มสภาฯ สมาชิกลา 2 คน 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ไดพูดถึงความเห็นอกเห็นใจสมาชิกที่จะตองมีผลกระทบถาไมไดซอมแซม 
นายก อบต.  ในหมูบานของตนเอง ตามความคิดเห็นสวนตัวตองการใหไดทําทุกโครง

การทั้ง 49 โครงการ ฉะนั้น จะตองหาทางทําใหไดถาสามารถหลบหลีกได 
วันนี้จะตองทําความเขาใจกันจึงขอใหปลัดไดช้ีแจงถึงกฎระเบียบดวย 

 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  อธิบายวา กรณีจายขาดเงินสะสมจายไมไดอยูแลวถาไมจําเปนจริง  เพราะ   
       ปลัด อบต.    จะตองรับผิดชอบถามวาใครละที่รับผิดชอบ สภาหรือพนักงาน และใน
    กรณีที่ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายที่ไดอธิบายแลวนั้น เมื่อกรณีเราใช
    เงินจนหมดยังสามารถโอนเขาไปไดอีก และตอนนี้เดือนมิถุนายนกวา จะถึง
    เดือนกันยายน จะตองมีเงินเหลือจายแตละหมวดสามารถโอนตั้งเพื่อจาง
    เหมารถเกรดกไ็ดอีก 
 

นายพะเยาว  รอดทัพ  พูดถึงการซอมแซมถนน 2 สาย ของหมูที่ 8 วาเปนเงินแตละสายเทาไหร  
       ส.อบต.ม.8    ทั้งสายสระผักชีและสายคุมผาเมือง 
 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน  อธิบายวา ถนนทั้ง 3 สาย ไดรวมเงินไวทั้งหมดแลว ซ่ึงไดยอด 262,800 
   หัวหนาสวนโยธา   บาท แตไมไดแยกรายละเอียดแตละสาย ขอใหสมาชิกดูจากเอกสารที่แจก 
 

นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์  พูดถึงกรณีที่ปลัดไดช้ีแจงถึงถนนที่เปนหลุมเปนบอแตซอมแซมไมได   
         ส.อบต.ม.3    สมาชิกซึ่งเปนตัวแทนชาวบานเขาไมเขาใจอยางนั้น เขาเขาใจวาเมื่อชํารุดก็
    ตองซอมแซมจากที่ไดสํารวจกับชางโยธาก็สํารวจกันทุกสาย ชาวบานคิดวา
    ไมนานก็จะซอมแซม ทําใหช้ีแจงชาวบานลําบากมาก ขอใหช้ีแจงอีกครั้ง
    หนึ่ง 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  จากที่สมาชิกอภิปรายก็เขาใจแตทานเปนตัวแทนประชาชนผมเขาใจ แตที่  
ปลัด อบต.  ผมไดบอกไปแลววากอนสิ้นปงบประมาณก็ตองมีเงินเขามาจะไดตั้งโอน

จาย เพื่อใหรถเกรด ที่สําคัญตองมีระเบียบการเบิกจายมีวินัยการใชเงิน แตที่
ใหชางสํารวจทุกหมูบานก็ไมไดให อบต.ดําเนินการทั้งหมด บางสวนก็สง
ไปที่อําเภอใหดําเนินการดวย 

 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดยังสงสัยอีกบาง ซ่ึงวันนี้ทั้งสมาชิก นายกและเจาหนาที่ก็ได
    ตอบขอซักถามในสวนเกี่ยวกับการซอมแซมถนนพอสมควรแลว จะไดเขา
    สูการประชุมในหัวขอตอไป 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ไดอธิบายถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
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ปลัด อบต.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ในหมวด 4 ขอ 22  การแกไขการ
เพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ซ่ึงสาระสําคัญจะตองขอมติสภาฯ
กอนเพื่อจะใหปรับแผนหรือไม 

 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกบาง ถาไมมีผูใดถามจะขอมติที่ประชุม วาจะ
ใหเพิ่มเติมแผนพัฒนาโครงการซอมแซมถนนสายสระผักชี และคุมผาเมือง 
หมูที่ 8 และถนนทางเขาบอขยะ หมูที่ 14 หรือไม 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 24 คน 
 

ประธานสภาฯ   3.2 เปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
    พ.ศ. 2552 ขอเชิญนายกหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณองคกรปกครองสวน 
        ปลัด อบต.   ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
    ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวด   
    คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
    หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติสภาทองถ่ิน 

 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน  ไดช้ีแจงถึงขอบกพรอง ของโครงการติดตั้งไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ 
   หัวหนาสวนโยธา   หมูที่ 3 ซ่ึงมีอยู 1 ซอยท่ีตกหลนไปจึงชี้แจงใหสภาฯ รับทราบ 
 
 

ประธานสภาฯ ตอไปโครงการติดตั้งและแสงสวางสาธารณะของหมูที่ 3 ขอใหสมาชิกดู
จากเอกสารที่ไดแจกไปแลว และขอจะมติวาจะใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
หรือไม 

 

มติที่ประชุม   เห็นควร 24 คน 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองดวน 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   กระทูถาม 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ   มีกระทูถามของนายจักรี  งามโฉม สมาชิก หมูที่ 13 เร่ืองการจัดการแขงขัน 
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    กีฬาตานยาเสพติดของ อบต.ขนอม ขอเชิญเจาของกระทู คุณจักรี  งามโฉม 
 

นายจักรี  งามโฉม  ผมขอตั้งกระทูถาม เร่ือง การจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด   
     ส.อบต.ม.13   ดังตอไปนี้ 

1. จะจัดแขงขันในชวงไหน 
2. มีกีฬาประเภทใดบาง 
3. งบประมาณที่ใชเปนเงินเทาไหร 
4. สถานที่จัดการแขงขัน 
ขอใหผูรับผิดชอบไดตอบดวย ขอบคุณมาก 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณคุณทานจักรี  งามโฉม ที่ไดเสนอกระทูถามเขามาเพื่อสอบถาม
    ผูบริหาร ซ่ึงทําใหสภามีความเขมแข็งของฝายนติิบัญญัติมากขึ้น ขอเชิญ
    นายกหรือผูที่ไดรับมอบหมายไดตอบกระทูดวย 
 

นายสามารถ  ภักดีรัตน  ขอตอบกระทูของสมาชิก ดังนี้ 
นิติกร    1.  ชวงเวลาที่จะจัดการแขงขันตามแผนงานที่ไดวางไวประมาณเดือน
          พฤษภาคม ถึงมิถุนายน แตชวงนั้นมีงานที่ตองทําเยอะมาก เวลาที่  
                                                  เหมาะสมก็จะเปนเดือนสิงหาคม 

2. กีฬาที่จัดมี ฟุตบอลทั้งชายและหญิงของแตละหมูบาน และของประชา
ชนทั่วไปดวยนอกนั้นก็เปนกีฬาพื้นบาน เชนชักคะเยอ วิ่งกระสอบ 
เปนตน 

3. งบประมาณที่ใช ซ่ึงจากขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 2552 
คงใชได 170,000 บาท 

4. สถานที่จัดการแขงขัน ซ่ึงจะจัดในเขต อบต.ขนอม และโรงเรียนที่มี
สนามและสถานที่เหมาะสมจัดมาหลายครั้งแลว คือโรงเรียนวัด
กระดังงา 

 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทั้งผูตั้งกระทูถามและผูตอบกระทู ซ่ึงทําใหสมาชิกก็ไดรับทราบถึง
    แผนงานก็นับวาเปนสิ่งที่ดีมาก และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
    ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 98 เปดโอกาสใหผูตั้งกระทู
    ถามไดซักถามเพิ่มเติมอีกได ซ่ึงถาคิดวายังตอบไมหมดประเด็น ถาไมถามก็
    จะไดเขาสูระเบียบวาระการประชุมในหัวขอตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภา   ผูเขารวมประชุมทุกทาน ถาทานใดจะสอบถามพูดคุยก็โปรดยกมือขึ้นไดไม
    วาจะเปนสมาชิก เจาหนาที่และผูเขารวมรับฟงการประชุมทุกทาน 
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นายสมมาตรา  บริบูรณ  วันนี้เมื่อเขารวมประชุมก็มีเร่ืองจะสอบถามหลายเรื่อง เชน ทําไมการฝงทอ   
ประชาคม ม.4   ระบายน้ําของหมูที่ 4 จึงไดทําเฉพาะสี่แยกไปสะพานน้ําขาว บริเวณหนา
    ดานหรือซอยตูวิเชียรไมได ตอไปเรื่องไฟฟาทั้งดับและไฟตกบอยมากใน 
    ซอยตูวิเชียร ตอไปเรื่องถนนสาธารณะสายสี่แยก – หนาดาน ระยะทาง 
 ส้ินสุดตรงไหน ถึงชายหาดคอนโดหรือไม ชาวบานก็มีความเดือดรอนใน

การใชถนนสายนี้ เพราะผูประกอบการทํากิจการและไมคอยใหเขาผาน
บริเวณนั้นและพื้นที่ของโรงเรียนบานหนาดาน ซ่ึงปลอยรกราง ขอถามแค
นี้ ขอบคุณมาก 

 

นายโชคชัย  ทองสม  ไดตอบขอซักถามของประชาคม หมูที่ 4 คือ เร่ืองโรงเรียนบานหนาดาน ได 
นายก อบต.  เคยทําหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษาที่ 4 เพื่อใชเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ

ศูนยเรียนรูตาง ๆ แตเขตตอบมาวาใหผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขา (วันครู 
2501) เปนผูพิจารณาสุดทายก็ไมอนุญาตตอไปเรื่อง การวางทอระบายน้ํา ก็
พอเขาใจในซอยตูวิเชียรที่ฤดูฝนแลวน้ําทวมขัง ขอใหฝายโยธาไดตรวจ
สอบรายละเอียดอีกครั้งวากําลังดําเนินการทางน้ําจะไหลอยางไร เร่ืองถนน
ที่คอนโดเปนปญหา เมื่อตอนที่ อบต.สมัยแรกไดไปสํารวจกันแลวเพราะมี
บอน้ําสาธารณะตรงนั้นดวย ชวงนั้นรองนายกกิตติศักดิ์ ก็ทําหนาที่อยูใน 
อบต. สักครูจะไดช้ีแจงใหทราบ 

 

นายกิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา ช้ีแจงวา ตอนนั้นไดทําหนาที่เปนกรรมการบริหารของ อบต.ขนอม และ 
       รองนายก อบต.   เปนผูใหญบานหมูที่ 4 ดวย ซ่ึงเปนปญหาวาถนนสายนี้เปนของสวนตัวหรือ
    สวนรวม ตอนนั้นไดตอสูกันพอสมควรนําหลักฐานตาง ๆ เสนออางอิง แต
    ยังไมเปนที่สรุปได และผมก็ไดหมดวาระ และบุคคลที่ประสานตอชวงนั้น
     คือทานปลัด ซ่ึงจะไดช้ีแจงตอไป 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ถนนหนาคอนโดเดิมเปนทางของโยธาธิการหรือ  รพช.ซ่ึงตอนนั้นก็มีปาย 
        ปลัด อบต.    บอกอยูดวยที่ส่ีแยก และริมถนนชายหาด แสดงวาถนนสายนี้จะตองถึง
    ชายหาด และมีการโอนทรัพยสินในเวลาตอมาเปนของ อบต.จากถนน 
    รพช.เปนของ อบต.ขนอม สมัยกอนเคยเอารั้วเหล็กมากั้นไมใหชาวบานเขา
    ไป ทาง อบต.ขนอมก็ทําเรื่องถึงอําเภอและมีการตั้งกรรมการมาสอบและ
    สรุปใหคอนโดยกเหล็กที่ขวางออก มีภาพถายเปนหลักฐานเรียบรอย  อีก
    ประเด็นเรื่องบอน้ําสาธารณะซึ่งตอนนั้นผูใหญสมพงษเปนผูดําเนินการ
    ควบคุม และตอมาก็เปนประเด็นสอบสวนกันอยู ซ่ึงเปนงบของพัฒนา
    ชุมชน สมัยกอนจะไมมีหนังสืออุทิศเปนลายลักษณอักษร แตมีการไกล
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    เกลี่ยใหทําเปนฝกบัวข้ึนมาเพื่อใหชาวบานใชดวย จึงขอชี้แจงใหทราบแคนี้
  

นายทนงศักดิ์  ซับมัน  ขอหารือกับพี่สมมาตร โดยตรงเพื่อดูสถานที่จริง ๆ ในการวางทอวาจะ 
หัวหนาสวนโยธา ออกมาในแนวทางใด เพราะตรงนั้นจะเปนที่น้ําทวมขัง เมื่อถึงฤดูฝน จึงขอ

ประสานโดยตรงเปนการสวนตัวในการดําเนินการ 
 

นายบรรเจิด  ธะนุราช  พูดเรื่องที่ประชาคม ม.4 พูดถึงกระแสไฟฟาตกในซอยตูวิเชียร ผมก็ได 
ส.อบต.ม.4  ประสานกับทางไฟฟาภูมิภาคแลวเขาก็รับปากแตไมรูจะดําเนินการเมื่อไหร 

และขอบคุณนายกที่จะชวยประสานใหอีกครั้งหนึ่ง อีกเรื่องคือเร่ืองแมคาที่
ทาง อบต.เก็บเงินแผงละ 50 บาท ตอไป ทางผูรับเหมาตลาดก็เก็บอีกครั้ง
หนึ่ง แตแมคาก็ไมวาอะไรอยากทราบขอเท็จจริง แตที่สําคัญ คือ เร่ืองความ
สะอาดมีน้ําทวมขังสงกลิ่นเหม็น ขอใหแกไขใหดวย 

 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ช้ีแจงเรื่องกรณีเก็บเงินปละ 50 บาท ซ่ึงเก็บตามขอบัญญัติตําบล พ.ศ. 2548 
      นายก อบต.    ที่ตั้งแผงบริเวณฟุตบาทริมถนนและเรื่องการจําหนายอาหารในที่สาธารณะ
     แตผูรับเหมาทางที่จริงอํานาจเก็บเงินตองเก็บในแผงของ อบต.เมื่อเก็บดาน
    นอกดวยทําใหซอนกันทางที่จริงไมมีสิทธิที่จะเก็บอีก ตอไปเรื่องความ 
    สะอาดทางที่จริงผูรับเหมาจะตองดูแล ฉะนั้นพรุงนี้ใหสวนโยธาเรียก 
    ผูรับเหมามาพบเพื่อใหทําตามสัญญาถาทําไมไดก็จะไดยกเลิกตอไป 
 

นายสมมาตร  บริบูรณ  พูดถึงการตอบขอซักถามวายังขาดอยูในขอกฎหมายวาจะใชถนนสาธารณะ 
     ประชาคม ม.4   ตรงนั้นไดหรือไม อีกเรื่องคือยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เร่ือง
    วิสาหกิจชุมชนของบานหนาดาน หมูที่ 4 ซ่ึงชาวบานก็สอบถามผมมาตลอด 
    ขอใหช้ีแจงดวย 
 

นายสามารถ  ภักดีรัตน  ตอบขอซักถามในการดูแลที่สาธารณะประโยชนในเขต อบต.ขนอม ไมวา  
นิติกร  จะเปนเรื่องหวย หนอง คลอง บึง ชายทะเล ตรงนี้ยังไมชัดเจนในผูรับผิด

ชอบซึ่งตรงนี้มี 2 สวน คือ กรมเจาทา ดูแลในเรื่องแนวเขต อีกเรื่องคือ
พาณิชยนาวี สวนของ อบต.ยังไมมีการถายโอนมาให อบต.ไดตรวจสอบ
และการรุกลํ้ามีอํานาจแคตรวจสอบดูแลชัดเจนเบื้องตนหากมีการบุกรุกก็
ใหสงรายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการ สวนเรื่องวิสาหกิจชุมชน ม.4 บาน
หนาดานก็ตองขอโทษดวยที่ดําเนินการลาชา และจะเรงดําเนินการใหเร็วที่
สุด 
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นางจันทิรา พูนนวล  ไดช้ีแจงวา ไดแจกเอกสารใหสมาชิกแลวซ่ึงเปนการจัดเก็บภาษีจากที่ได  
หัวหนาสวนการคลัง   รับปากไวแลวจากการประชุมครั้งกอน เพื่อใหสมาชิกชวยประชาสัมพันธ
    ใหดวยวาวันไหนเก็บที่ไหนซึ่งมีรายช่ืออยูแลวของผูที่ยังไมไดเสียภาษีและ 
    จะทําเอกสารสงไปใหผูใหญบานดวย เพื่อแจงบุคคลที่มีช่ืออยูไดเสียภาษี 
    เพื่อนํามาพัฒนา อบต.ขนอมตอไป 
 

นายวรินทร  ทองใหญ  ไดพูดทักทายผูเขารวมประชุมสภา อบต.ขนอม และขอบคุณนายกและ  
ส.อบจ.เขต อ.ขนอม  ประธานสภาที่ไดโทรศัพทแจงใหทราบในการประชุมวันนี้ และพูดใน
    ฐานะตัวแทนของ อบจ.ที่จัดการแขงขันวอลเลยบอลชายหาดที่หาดในเพลา 
    ซ่ึงเปนงานใหญของอําเภอขนอม และของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึง 
    หลายจังหวัดตองการจะดึงโครงการนี้ไปแตผลสุดทายทางจังหวัดและอบจ. 
    ก็ไดจัดขึ้นเอง ซ่ึงจากการประเมินเปนวันแรกจะขลุกขลักไปบางแต 
    หลังจาก นั้นก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ผมก็ไดปรึกษากับนายก อบจ.เพื่อจะจัดขึ้นอีกใน
    ปหนาที่ขนอมอีก และตองขอขอบคุณที่สมาชิก อบต.ก็ไดเขาไปใหความ 
    รวมมืออยางดีและขอฝากใหนายกตั้งไวในแผนไวดวยเกี่ยวกับการแขงขัน 
    กีฬานี้ เพื่อจะไดรวมสนับสนุนตอไปในการสงเสริมการทองเที่ยว และขอ 

ฝากในการสงโครงการใหกับ อบจ.จะตองมีรายละเอียดชัดเจนขอฝากไว 
ดวย 

 

ประธานสภาฯ   ผูเขารวมประชุม สมาชิก และเจาหนาที่มีส่ิงใดที่จะเสนออีกก็เสนอได เมื่อ 
    ไมมีผูใดจะพูดอีกก็ตองขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน และเมื่อปดการ
    ประชุมก็ขอเชิญสมาชิกทุกทานรวมกิจกรรมที่ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม  
    จํากัด 
 

ปดประชุมเวลา     11.40    น. 
 

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

(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 
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(ลงชื่อ)           เลขานุการสภาฯ 

   (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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(ลงชื่อ)           เลขานุการสภาฯ 

   (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 
                      ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)     
           (นายณรงค  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)    
           (นายวีระพงศ  เสนเรือง) 
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(ลงชื่อ)      
           (นายมนัส  ใจเหมาะ) 
 

(ลงชื่อ)        
           (นางสาวชุลีพร  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)    
           (นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ)  

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