
1 

รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2/2550  ครั้งที่ 2 

วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550   เวลา  13.00 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม 

 

ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวชุลีพร  กล่ินพิกุล ประธานสภาฯ ชุลีพร  กล่ินพิกุล  
2 นายสารสิทธิ์  สุทธิชวย รองนายก อบต. สารสิทธิ์  สุทธิชวย  
3 นายกิตติพงศ  ใจสบาย รองนายก อบต. กิตติพงศ  ใจสบาย  
4 นายพูลศักดิ์  มหาศักดิ์พันธ นายก อบต. พูลศักดิ์  มหาศักดิ์พันธ  
5 นายจําเนียร  ทรัพยมัน ส.อบต.ม.14 จําเนียร  ทรัพยมัน  
6 นายวีระพงศ  เสนเรือง ส.อบต.ม.8 วีระพงศ  เสนเรือง  
7 นายวิชัย  เข็มสม ส.อบต.ม.7 วิชัย  เข็มสม  
8 นายชํานาญ  ขนอม ส.อบต.ม.13 ชํานาญ  ขนอม  
9 นายณรงค  คงแกว ส.อบต.ม.10 ณรงค  คงแกว  
10 นายกัมพล  มีชัย ส.อบต.ม.10 กัมพล  มีชัย  
11 นายพันโชค  ซิบยก ส.อบต.ม.14 พันโชค  ซิบยก  
12 นายอภิชาติ  ใจสบาย ส.อบต.ม.13 อภิชาติ  ใจสบาย  
13 นายราเชนทร  ขนอม ส.อบต.ม.12 ราเชนทร  ขนอม  
14 นายอุดมศักดิ์  ผิวสําอางค ส.อบต.ม.2 อุดมศักดิ์  ผิวสําอางค  
15 นายสุทิศ  เกิดดํา ส.อบต.ม.7 สุทิศ  เกิดดํา  
16 นายมนัส  ใจเหมาะ ส.อบต.ม.11 มนัส  ใจเหมาะ  
17 นายพิชิต  ภูกิตติกุล ส.อบต.ม.4 พิชิต  ภูกิตติกุล  
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ผูไมมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพะเยาว  รอดทัพ ส.อบต.ม.8 -  
2 นายวันชัย  ทองจันทร ส.อบต.ม.9 -  
3 นางสุภี  สมทรง ส.อบต.ม.2 -  
4 นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3 -  
5 นายชัยณรงค  รูปสะอาด ส.อบต.ม.3 -  
6 นายนนทนันท  สุทธิชวย ส.อบต.ม.11 -  
7 นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ ส.อบต.ม.5 -  
8 นายชํานาญ  รูปสะอาด ส.อบต.ม.6 -  
9 นายอภินันต  เรืองทอง ส.อบต.ม.6 -  
     

 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
2 นางอัจฉรา  หวานสนิท เลขานุการคณะผูบริหารฯ อัจฉรา  หวานสนิท  
3 นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์  ซับมัน  
4 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน  
5 นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ อารีทิพย  จิตอารีย  
6 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
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เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
ประธานสภาฯ   หากที่ประชุมพรอมแลวขอเปดการประชุมคะ เขาสูวาระขั้นตอนการ 

แปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดกลาวถึงผลการแปร
ญัตติใหที่ประชุมไดทราบดวย เชิญคะ 
 

นายอภิชาติ  ใจสบาย  ตามที่นายณรงค  คงแกว  ไดยื่นแปรญัตติขอแกไขถนนลาดยางสาย 
เขาดิน – เหนือทา จากเดิมกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติดคอนกรีตสาย
บานเขาดิน – เหนือทา หมูที่ 13 โดยทําการปรับปรุงขยายถนนเดิมกวาง 8 
เมตร ยาว 500 เมตรแลวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,500 ตารางเมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ํา คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด 30 x 1 เมตร จํานวน 3 จุด ๆ ละ 10 
ทอน รวม 30 ทอน ตามแบบแปลนกอสรางทองถ่ิน พรอมติดตั้งปายประชา
สัมพันธตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลขนอมกําหนด สวนที่แกไขกอ
สรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานเขาดิน - คลองทา หมูที่ 13 
กวางเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 400 เมตร ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 480 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยวา 2,880 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.คุณภาพชั้น 3   30 x 1  เมตร จํานวน 3 จุด ๆ 
ละ 10 ทอน รวม 30 ทอน       ตามที่ทานณรงคไดขอยื่นแปรญัตติครับ 
ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ไมทราบวาสมาชิกสภาเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือไม ถาเห็นดวยโปรดยก 
    มือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการแปรญัตติของทานณรงค คงแกว เปนเอก 
    ฉันทโดยไมมีผูที่ไมเห็นชอบ และไมมีผูที่ไมเห็นดวย ขอบคุณคะ 

เมื่อสภาฯ เปนไปตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอมา ขอเขาสูระเบียบ
วาระตอไป 
5.1.5 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจายฯ 
ขอถามสมาชิกสภาฯ วาใหตราเปนขอบัญญัติตําบลหรือไม หากใหความ
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นคะ 
 

ประธานสภาฯ   ขอถามสมาชิกสภาฯ วา สภาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบใหตราเปน 
    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550 โปรดยกมือขึ้นคะ 
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ใหความเห็นชอบ 14 ทาน 
ไมใหความเห็นชอบ 1 ทาน 
งดใชสิทธิ 2 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติอ่ืน ๆ เชิญทานสมาชิก 
 

นายอภิชาติ  ใจสบาย  ขอพูดในเรื่องถนนเพราะตอนนี้ฝนตกหนักในหมูที่ 13 ซอยเหนือทา มีการ 
    ชํารุดทําใหการสัญจรลําบากหากมีงบประมาณก็ขอใหสวนโยธาเขาไป 
    สํารวจเพื่อที่จะทําการซอมแซม ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณ ทานอภิชาติ  ใจสบาย เชิญทานสมาชิกอื่น 
 

นายกัมพล  มีชัย   อยากพูดในเรื่องของการทําหนาที่ของทุก ๆ ทานในเมื่อรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป 2550 เราก็ไดทําหนาที่เสร็จสมบูรณตามมาตรา 
46 (1) ใหความเห็นชอบ (2) พิจารณา (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู
บริหาร ซ่ึงแตละปเปนสิ่งสําคัญตางคนตางทําหนาที่เต็มความสามารถของ
แตละคน อาจจะมีการกระทบกระทั่งไปบางก็ตองขออภัย แตคิดวาการทํา
หนาที่ตามมาตรา 46 ไดเสร็จสิ้นลง ก็อยากใหประธานสภาฯ ไดช้ีแจงใน
เร่ืองของสาระที่สอบถามเมื่อวาน ในเรื่องของ การประชุมสภาเพื่อที่จะได
เปนบรรทัดฐานเดียวกัน ขอบคุณมากครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานอื่นจะเสนอสิ่งอ่ืนใดบางหรือไม จากการที่ทาง อบต.ขนอมได 
ทําหนังสือหารือไปยังจังหวัดในเรื่องของการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1/2550 ณ วันที่ 29 มกราคม 2550 ก็ขอใหทานนายกไดช้ีแจงใหเพื่อ
สมาชิกไดรับทราบดวย 
 

นายก อบต.   จากที่สมาชิกไดสอบถามในเรื่อง หารือการประชุมสภา อบต.ขนอม 
ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มกราคม จากการประชุมครั้งที่
ผานมาทางคณะผูบริหารไดประชุมถือวาเปนการประชุมที่ผิดระเบียบและ
ผิดขั้นตอนก็ไดทําการหารือไปยังจังหวัดในกรณีดังกลาว ในเรื่องขั้นตอน
การรับหลักการแลวทางประธานสภาฯ พิจารณาวาสภาแหงนี้รับหลักการ
หรือไมตองดูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภา พ.ศ. 
2548 การลงมติจะตองมีการถามสมาชิกทั้งหมดวาเห็นชอบไมเห็นชอบ
หรือไมลงคะแนนเสียง แลวในกรณีที่คะแนนเสียงเปนผลตอการหมด
สมาชิกภาพของคณะผูบริหารซึ่งการประชุมดังกลาวเปนการสรุปโดยไมมี
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ขอเท็จจริง โดยการยกมือที่ทานประธานสภาถามวามีสมาชิกผูใดเห็นชอบก็
มีสมาชิกผูหนึ่งแนะนําใหทานประธานสภาทําอยางไรตอ หลังจากนั้นทาน
ประธานสภาฯ ก็ส่ังปดประชุม แสดงวาประธานสภาฯ สรุปวาไมรับรางขอ
บัญญัติงบประมาณ ประจําป 2550 ที่ผานมาก็ทําการปดประชุม หลังจากนั้น
ก็ไดปรึกษากันวาใหทางสภา อบต.ขนอม ไดทําตามระเบียบใหถูกตองจึง
หารือไปยังจังหวัดและในวันที่ 6 มีนาคม 2550 ทางจังหวัดก็ไดมีหนังสือ
มายัง อบต.ตอบคําถามที่หารือวาการประชุมสภาเพื่อพิจารณาญัตติรางขอ
บัญญัติงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ไดกําหนดกระบวนการพิจารณาไวตามขอ 
45 , 47 จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไมไดการพิจารณาวาระที่ 1 ในที่
ประชุมสภาทองถ่ิน ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะ
รับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไมหากมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
ประสงคจะอภิปรายหามมิใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายใน
เร่ืองนั้น พอสมควรแลว การลงมติการนับคะแนนเสียงของสมาชิกสภาทอง
ถ่ินตามขอ 81 และ ขอ 86 กําหนดไววาการลงมติใหถือเสียงขางมากเปน
เกณฑเวนแตมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จ
แลว ประธานสภาทองถ่ินตองประกาศคะแนนเสียงใหที่ประชุมสภาทอง
ถ่ินทราบทันทีถาเรื่องใดกฎหมายบัญญัติวาตองมีคะแนนเสียงเปนจํานวน
เทาใดเปนพิเศษแลวก็ใหประกาศดวยวาไดมีคะแนนเสียงขางมากครบตาม
จํานวนที่กฎหมายกาํหนดไวหรือไมดวย การพิจารณารางขอบัญญัติงบ
ประมาณของสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีการบริหารในรูปแบบคณะ
ผูบริหาร พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแก
ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2547) และยังใชบังคับอยูตามความในมาตรา 37 แหง พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) มาตรา 68 (8) 
บัญญัติวาคณะผูบริหารพนจากตําแหนงเมื่อสภามีมติไมรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณราย
จายเพิ่มเติมที่คณะผูบริหารเสนอ และผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับ
สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู กระบวนการลงมติและ
ออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาในวาระที่ 1 จะรับหลักการหรือไมรับ
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หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไมคะแนนเสียงจํานวนเทาใด
กฎหมายกําหนดไวเปนพิเศษก็จะตองดําเนินการลงมติออกเสียงลงคะแนน
ใหครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไวขอเท็จจริงตามการตรวจสอบราย
งานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอมไดมีการประชุมเพื่อ
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2550 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2550 ที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลขนอม เสนอมี
สมาชิกสภารวมประชุมทั้งหมด 26 คน ประธานสภาไดดําเนินการประชุม
ขอใหที่ประชุมลงมติเห็นควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ
หรือไมปรากฏวามีสมาชิกสภารับหลักการ 7 เสียง จากนั้นหากขอเท็จจริง
ปรากฏวาไดมีสมาชิกหารือตอที่ประชุมถึงการดําเนินการตอแตไมปรากฏ
วาประธานสภาฯ ไดมีการวินิจฉัยการหารือดังกลาว แตกลับสรุปวาสมาชิก
สภาไมรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาวโดยไมไดดําเนินการ
ประชุมเพื่อใหสมาชิกสภาอื่น ที่รวมประชุมลงมติแตอยางใด ซ่ึงอาจมี
สมาชิกสภาที่อยูในที่ประชุมออกเสียงลงมติไมรับหลักการหรืองดออกเสียง
ก็ได จึงเปนการลงมติที่ไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม จึงตองประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณารางขอ
บัญญัติงบประมาณรายจายใหม เนื่องจากในการประชุมที่ผานมายัง       มิ
อาจถือไดวาสมาชิกสภา อบต. ขนอม ลงมติไมรับหลักการแหงรางขอ
บัญญัติงบประมาณดังกลาว อันที่จริงแลวกอนหนาที่ไดปรึกษากับทานนาย
อําเภอวางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ อบต.ขน
อม การพิจารณาขอบัญญัติตําบลจะตองใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน ในเมื่อ
การหารือยังไมรับทราบก็สามารถที่จะใชขอบัญญัติดังกลาวไปพลางกอน
ไดแตบังเอิญหนังสือหารือมาถึงพอดีก็เลยตองเรียกประชุมในเรื่องขอ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2550ใหถูกตองตามระเบียบตอไป 
ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานนายกที่ไดช้ีแจงรายละเอียด 
 

นายชํานาญ  ขนอม  ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 ในขอหารือทานประธานสภาฯ 
นาจะแจงใหสภาเปนคนทราบแตนายกเปนคนแจง และตามการประชุมใน
คร้ังนั้นผูที่รับหลักการมี 6 คน แตในขอหารือทําไมถึงมี 7 คน และประธาน
สภาไมถามตอวาผูใดรับหลักการหรือไมรับหลักการและมีสมาชิกหมูที่ 3 
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แนะนําทานวาควรจะทําอยางไรและสมาชิกในสภาฝายนิติบัญญัติไดเสนอ
ใหมีการปดประชุม และขอใหทานประธานสภาตอบวาผูใดเปนคนเสนอให
ปดประชุม คนที่ปดการประชุมคือทานประธานสภา แตที่จริงจะสั่งปด
ประชุมไดก็ตอเมื่อสภาเกิดความวุนวายแตความไมชอบมาพากลก็อยากจะ
อานใหเพื่อนสมาชิกไดรับทราบก็คือ หากการประชุมจึงยังไมส้ินสุดหากมี
สมาชิกสภา อบต.ไดนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินที่มีอยู
ในที่ประชุมสามารถรองขอใหเปดประชุมตอไปไดตามขอ 29 วรรคสอง 
แตอยางไรก็ตามเมื่อประธานสภาสั่งปดประชุมแลว และไมปรากฏวามี
สมาชิกสภาฯ รองขอใหเปดประชุมก็ถือวาการประชุมดังกลาวยุติลงโดย
สมบูรณแลว วาระการประชุมที่ยังไมไดดําเนินการประธานสภาทองถ่ิน
ตองจัดเขาระเบียบการประชุมครั้งตอไป อยากถามทานประธานสภาวาใน
การประชุมครั้งนี้จะตองใชขอบัญญัติเดิมแตมีการเปลี่ยนแปลงของขอ
บัญญัติอยากทราบวาเหตุใดถึงมีการเปลี่ยนแปลง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ในการประชุมสภาแตละครั้งจะตองมีการแจงเรื่องจากคณะผูบริหารกอนถึง 
    จะทําการเปดประชุมสภาไดและเรื่องที่จะตองปดการประชุมในครั้งนั้นก็ 
    เนื่องจากมีสมาชิกที่ออกเสียงขางมากกวาไมรับหลักการและเมื่อปดการ 
    ประชุมไปแลวทานกัมพล ก็เห็นดวยกับการกระทําในครั้งนั้น และเมื่อเห็น 
    วาสภามีผูที่ไมรับหลักการเกินกวาครึ่งหนึ่งจึงขอปดประชุม 
 

นายกัมพล  มีชัย    ก็อยากใหทุกฝายพูดความจริง ขอเทาความในเทปทานประธานบอกรับราง  
    6 คน สวนทานชัยณรงคก็เสนอขึ้นมาวาควรใหผูที่รูอธิบายวาขั้นตอนตอไป 
    ควรที่จะทําอยางไร ผมก็ยกมือไวเพื่อจะอธิบาย แตทานประธานกลาววา 
    เมื่อเปนอยางนี้แลวรับหลักการแค 6 คน เปนอันวารางขอบัญญัตินี้ตองตก 
    ไปเปนอันปดประชุม ในการประชุมครั้งนั้นกระผมไมไดสรางความวุนวาย 
    แตกระผมมีเอกสารมากจึงออกหลังสุดและโวยวายไปบางแตทานตองทํา 
    ตามระเบียบของกฎหมายดวย ขอบคุณครับ 

 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ในการตรวจรายงานการประชุมจะยึดจากเทปเปนหลักไมมีการ 
นอกเหนือจากเทปใด ๆ ทั้งส้ินทานกัมพลก็สามารถดูไดจากรายงานการ
ประชุมและในเรื่องของหนังสือหารือมี 2 ฉบับ คือ จากประธานสภา และ
จากคณะผูบริหารตามเหตุผลที่กระผมหารือไปนํามาจากการถอดเทป ทาน
สามารถดูได 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ขอเชิญทานวิชัย 
 

นายวิชัย  เข็มสม   ในการประชุมสภาที่ผานมาใหทานประธานสภารับผิดไปเลยวาเราผิด 
    เพราะเราไมทราบขั้นตอนไมทราบระเบียบก็ขอใหทานยอมรับผิดในจุดนั้น 
    ไปเลยขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   หากเกิดขอบกพรองก็ขอยอมรับวาผิดก็ตองขอโทษสมาชิกดวยนะคะ 
    และสําหรับที่เพื่อนสมาชิกแนะนําส่ิงใดมาก็ไมไดโกรธอะไรแตตอง 
    ขอบคุณในคําแนะนํา 
 

นายชํานาญ  ขนอม  จะไมขอรับการติดตอทาบทามจากใครและจะขอรับใชพี่นองประชาชน 
    ตอไป ขอบคุณครับ 
 

นายณรงค  คงแกว  ขอซักถามในเมื่อการประชุมวันที่ 29 มกราคม เปนโมฆะหรือไม เพราะใน 
การประชุมครั้งนั้นมีการรับรองรายงานการประชุมของวันที่ 26 ธันวาคม 
2549 ที่รับรองอยูแตหากการประชุมครั้งนั้นเปนโมฆะและเบี้ยประชุมจะได
รับหรือไม ทานลองไลดูวาจะมีรายงานการประชุมตกอยูที่ยังไมไดรับรอง 
ขอบคุณครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   ในการประชุมครั้งนั้นเปนการนําขอมูลเพื่อทําการหารือกับจังหวัดและทาง 
    จังหวัดก็ตอบขอหารือกลับมาวา การประชุมครั้งนั้นไมสมบูรณ 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  ตอนนี้ไมครบองคประชุมขอใหทานประธานเชิญสมาชิกเขามากอนครับ 
 

นายกัมพล  มีชัย    หากนําการประชุมในวันที่ 29 มกราคม เปนโมฆะจะทําใหมีประเด็นตอไป 
เกิดขึ้นคือผิดระเบียบ ผิดขอกฎหมายเพราะไมมีระเบียบขอใดที่ใหการ
ประชุมครั้งนั้นเปนโมฆะไมได หากนําเรื่องในการประชุมครั้งนั้นเปน
โมฆะประเด็นตอไปมีแนนอนเพราะหากเรานํามารับรองในครั้งตอไปก็ทํา
ได เพราะการประชุมครั้งนั้นไมเปนโมฆะแนนอนขอบคุณครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   ในกรณีที่ไมเห็นดวยกับรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 29 มกราคม ก็ใหอุทร 
    ตอผูวาไดหากมีการสอบสวนก็สามารถที่จะทําได 
 
นายกัมพล  มีชัย   ผมพูดในเรื่องการจดบันทึกรายงานการประชุมวาไมตองจดก็ไดไมตองพูด 
    ถึงการอุทรหรือพูดถึงศาลไหน เพราะเปนประเด็นที่ทําใหเกิดการโตแยง 
    อยากจะใหเกิดการสรางสรรคในการประชุมสภา ขอบคุณครับ 
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นายก อบต.   ในการประชุมครั้งนี้หารือในเรื่องขอบัญญัติก็เปนไปดวยดีในการตอบขอ 
หารือระหวางผูบริหารกับประธานสภาฯ จากจังหวัดนั้นไมเหมือนกันการ
ประชุมครั้งที่ผานมายอมรับในมติที่ประชุมวาไมรับรางแตจําเปนที่จะตอง
หารือเพื่อเปนตัวอยางในโอกาสตอไปในการบริหารงานมีกลยุทธและวิธี
การตาง ๆ ที่จะทําไดมารวมกันทํางานดีกวาเพราะชาวบานไดรับความเดือด
รอน ส่ิงที่อยากทํากอนหมดวาระ  
1. วารสาร 
2. อยากขึ้นบานใหมนาจะปลายเดือนมิถุนายน 
ในสวนของขอบัญญัติงบประมาณรายจายแผนงานบริหารทั่วไป นายกเปน
ผูรับผิดชอบ เกี่ยวกับ อปพร. และเคหะชุมชน รองกิตติพงศ เปนผูรับผิด
ชอบ ดานศาสนา รองสารสิทธิ์  ดานการสรางความเขมแข็งและสังคม
สงเคราะห มอบใหกับเลขานุการคณะผูบริหารเปนผูรับผิดชอบ หากสมาชิก
มีความเดือดรอนของชาวบานสามารถเสนอตอผูบริหารและทําการเบิกจาย
ไดทันที 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณนายก อบต. เชิญคุณกัมพล 
 

นายกัมพล  มีชัย   ขอถามเกี่ยวกับเงินสะสมวาจะดําเนินการตอไปอยางไรและหมูบานกระผม 
ไมมีโครงการใด ๆ อยูในขอบัญญัติจะทําใหเกิดความเดือดรอนกับพี่นอง
ประชาชนที่ไมไดรับความสะดวกในเรื่องตาง ๆ ขอบคุณครับ 
 

นายวิชัย  เข็มสม   ขอแกไขรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาใหชวยตรวจสอบความถูกตอง 
    ดวย 
 

นายก อบต.   ใหสมาชิกที่ไมมีโครงการในขอบัญญัติหรือมีนอยใหเสนอมายังคณะ 
    ผูบริหารและจะตองระบุวาเปนปญหาเรงดวนทางคณะผูบริหารจะ 
    ดําเนินการตอไป 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานอื่นเพิ่มเติมในสวนใดบางหากไมมีขอปดการปะชุม 
 
 

ปดประชุมเวลา 14.30 น. 
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(ลงชื่อ)       ธวัชชัย  ไชยเทพ    เลขานุการสภาฯ 
  (นายธวัชชัย  ไชยเทพ) 

               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)    อุดมศักดิ์  ผิวสําอางค 
           (นายอุดมศักดิ์  ผิวสําอางค) 
(ลงชื่อ)  นนทนันท  สุทธิชวย 
           (นายนนทนันท  สุทธิชวย) 
(ลงชื่อ)  พิชิต  ภูกิตติกุล 
           (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 
(ลงชื่อ)   ชํานาญ  รูปสะอาด 
           (นายชํานาญ  รูปสะอาด) 
 

(ลงชื่อ)        ชุลีพร  กล่ินพิกุล         ประธานสภา อบต. 
           (นางสาวชุลีพร  กล่ินพิกุล) 

                                                                                                    ผูลงนามรับรอง 
 
 


