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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3/2551  ครั้งที่ 1 

วันที่  19  กันยายน  พ.ศ. 2551   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 นายอภิชาติ  ทองสม ส.อบต.ม.3 อภิชาติ  ทองสม  
7 นายบรรเจิด  ธะนุราช ส.อบต.ม.4 บรรเจิด  ธะนุราช  
8 นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ ส.อบต.ม.5 ณัฐวุฒิ  ทองใหญ  
9 นายบัญชา  จริยะวัฒนา ส.อบต.ม.5 บัญชา  จริยะวัฒนา  
10 นายชํานาญ  รูปสะอาด ส.อบต.ม.6 ชํานาญ  รูปสะอาด  
11 นายอภินันต  เรืองทอง ส.อบต.ม.6 อภินันต  เรืองทอง  
12 นายวัชระ  วิชัย ส.อบต.ม.7 วัชระ  วิชัย  
13 นายณัทธร  กงหวั่น ส.อบต.ม.7 ณัทธร  กงหวั่น  
14 นายวีระพงศ  เสนเรือง ส.อบต.ม.8 วีระพงศ  เสนเรือง  
15 นายพะเยาว  รอดทัพ ส.อบต.ม.8 พะเยาว  รอดทัพ  
16 นายวันชัย  ทองจันทร ส.อบต.ม.9 วันชัย  ทองจันทร  
17 นายโชคชัย  เกิดดํา ส.อบต.ม.9 โชคชัย  เกิดดํา  
18 นายณรงค  คงแกว ส.อบต.ม.10 ณรงค  คงแกว  
19 นายมนัส  ใจเหมาะ ส.อบต.ม.11 มนัส  ใจเหมาะ  
20 นายรังษี  ชุมชู ส.อบต.ม.11 รังษี  ชุมชู  
21 นายไพรัตน  ใจเหมาะ ส.อบต.ม.12 ไพรัตน  ใจเหมาะ  
22 นายขจร  ไชไพล ส.อบต.ม.13 ขจร  ไชไพล  
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นายจักรี  งามโฉม ส.อบต.ม.13 จักรี  งามโฉม  
24 นายพิพัฒน  มีเมือง ส.อบต.ม.14 พิพัฒน  มีเมือง  
25 นางสาวชุลีพร  พูลกลับ ส.อบต.ม.14 ชุลีพร  พูลกลับ  

 
 

ผูไมเขาประชุม 
 

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

 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นายกิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา รองนายก อบต. กิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา  
3 นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายก อบต. อภิชาติ  ใจสบาย  
4 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
5 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน  
6 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
7 นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์  ซับมัน  
8 นายประยงค  ถึงเสียบญาน อปพร. ประยงค  ถึงเสียบญาน  
9 ด.ต.อุรุพงษ  พลศิริ สายตรวจรถยนต อุรุพงษ  พลศิริ  
10 ส.ต.อ.เจริญ  ทําการเหมาะ สายตรวจรถยนต เจริญ  ทําการเหมาะ  
11 ร.ต.ต.ไกรกฤต  แขกเพ็ง รอง สว.สป. ไกรกฤต  แขกเพ็ง  
12 จ.ส.ต.เอกชัย  สุทธิพันธุ ผบ.หมู (ปป) เอกนัย  สุทธิพันธุ  
13 นายศุภโยค  จริยะวัฒนา กํานับตําบลขนอม ศุภโยค  จริยะวัฒนา  
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เร่ิมประชุมเวลา     9.30  น. 
 

เลขานุการสภาฯ     เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาน 
ประกาศอําเภอขนอม เร่ือง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2551 ประจําป 2551 ดวยอําเภอ 
ขนอมพิจารณาแลวเห็นวา สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม มี 
ความจําเปนตองเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม  
เพื่อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ (หมอแปลงไฟฟา) รองรับการติดตั้ง 
ไฟฟาสาธารณะ ถนนสายอัครวิถี และขอราชการอื่น ๆ  อาศัย 
อํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (และแกไขเพิ่มเติมจนถึง 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)  ประกอบกับขอ 36 (3) ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
2547 นายอําเภอขนอม จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2551 ประจําป 2551 ได กําหนด 
ไมเกิน 15 วัน ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป จึง 
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2551 

นายพลากร บุญประคอง 
      นายอําเภอขนอม 
 

ประธานสภาฯ     เมื่อสมาชิกฯ ครบองคประชุม ขอเปดการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 การฝกอบรม อปพร. รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 22 – 26  กันยายน  
      2551 
ซ่ึงไดแจงเอกสารเพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่เขารวม
ฝกอบรมไปยังกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกแลวนั้น ขอใหชวย
กันประชาสันพันธใหประชาชนไดเขารวมฝกอบรมกัน ใหมาก ๆ 
เพื่อจะไดออกไปชวยเหลือสวนรวมตอไป 
1.2 มีหนังสือจากอําเภอขนอม เร่ือง ขอความรวมมือใหองคกรปก
ครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนสั่งซื้อเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร ราคา เข็ม
ละ 150 บาท ซ้ือไดที่หัวหนาสวนการคลัง 
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1.3 มีหนังสือจากสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาค
เหนือ จังหวัดเชียงใหมในพระอุปถัมภ เร่ือง ขอเชิญรวมเปนเจา
ภาพทอดผาปามหากุศลจัดหารายไดระยะ 2 อาคารฝกอบรมอาชีพ
คนตาบอดและที่พักอาศัยคนตาบอดวัยชราที่ไรผูอุปการะ ซ่ึงบัตร
ใบละ 50 บาท ผูใดจะรวมบุญกุศล ก็ตองลงชื่อในบัตรนั้นดวย เพื่อ
สงกลับไปยังตนสังกัด ใหสมาชิกติดตอที่หัวหนาสวนการคลัง 
หวังวาคงจะไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
 

ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิกทานใดแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดบางจากรายงานการ 
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2551 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2551 เชิญเสนอได เมื่อไมมีผูใดเสนอ จะขอถามมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม    รับรอง 25 คน เต็มสภาฯ ซ่ึงวันนี้มีสมาชิกลากิจ 1 คน คือ 
คุณเสกสันติ์  ประสิทธิ์ สมาชิกหมูที่ 3 
 

ประธานสภาฯ    ตอไปจะถามมติที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัย 
สามัญ สมัยที่ 2/2551 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 
 

มติที่ประชุม    รับรอง 25 คน เต็มสภา 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ    3.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูง  
หมูที่ 12 เชิญสมาชิกชี้แจง 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ   ช้ีแจงถึงระเบียบและหลักการดําเนินการเมื่อตั้งราคาใหเพิ่มขึ้น เพื่อ 
         ปลัด อบต.    จะไดดําเนินการตอไป 
 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน   ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ ซ่ึงไดแจกเอกสารใหแกผูเขารวม 
   หัวหนาสวนโยธา    ประชุมแลว เนื่องจากโครงการนี้ไดประกาศไปแลว 2 คร้ัง แตไมมี 

ผูรับเหมารายใดสามารถทําได เนื่องจากที่ตั้งไวกอนนั้น มาถึงชวง 
นี้ ราคาวัสดุไดเพิ่มขึ้น จึงตองแกไขใหมจากงบประมาณเดิม  
943,300 บาท เปลี่ยนแปลงเปนงบประมาณ 1,101,100 บาท ซ่ึง 
เพิ่มขึ้น 157,800 บาท ขอใหสภาฯ ไดพิจารณาดวย 
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ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณเจาหนาที่ที่ไดช้ีแจงตอสภาฯ ใหไดรับทราบสมาชิก 
ทานใดสงสัยจะสอบถามอีกเชิญไดเมื่อไมมี จะขอถามมติที่ประชุม 
วาเห็นควรเปลี่ยนแปลงตามที่เจาหนาที่ไดช้ีแจงหรือไม 
 

มติที่ประชุม     เห็นชอบเต็มสภาฯ 25 คน 
 

ประธานสภาฯ    3.2 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ (หมอแปลงไฟฟา) ขอเชิญปลัดชี้แจง 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ   ตามหลักการและระเบียบเหมือนกับที่ไดช้ีแจงไปแลว แตการซื้อ 
      ปลัด อบต.     หมอแปลงไฟฟาเปนการตั้งจายเปนรายการใหม จึงแจงใหสภาฯ 

ไดรับทราบ 
 

ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณทานปลัด ขอเชิญหัวหนาสวนโยธาไดช้ีแจงถึง 
รายละเอียด 
 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน    ไดช้ีแจงถึงรายละเอียดของการตั้งงบประมาณที่จะซื้อหมอแปลง 
   หัวหนาสวนโยธา   ไฟฟาและอุปกรณตาง ๆ ซ่ึงสวนโยธาไมไดประมาณราคาเอง  

เจาหนาที่จากการไฟฟาภูมิภาคสิชลไดมาสํารวจและดําเนินการ 
ประมาณราคาไวใหเปนจํานวน 170,174.94 บาท ซ่ึงราคานี้ตอง 
ดําเนินการภายในสามเดือนผมขอชี้แจงแคนี้ ขอบคุณมาก 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิกทานใดสงสัยบาง ขอใหไดซักถามไดขอเชิญครับ เมื่อไมมี 
สมาชิกทานใดขอถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกแลว ผมจะขอมติที่ 
ประชุมวาผูใดเห็นควรใหตั้งจายเปนรายการใหม ตามจํานวนเงินที่ 
หัวหนาสวนโยธาไดช้ีแจง เปนเงิน 170,174.94 บาท โปรดยกมือ 
ขึ้น 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 25 คน 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองดวน 
 

ประธานสภาฯ    ไมมี 
     และขอทักทายผูเขารวมประชุมในวันนี้ทานกํานันตําบลขนอม 

 คุณศุภโยค  จริยะวัฒนา และผูเขารวมประชุมทานอื่น ๆ ดวย  
ฉะนั้น ขอใหทานกํานันไดพบปะพูดคุยในสภาดวย เชิญครับ 
 

นายศุภโยค  จริยะวัฒนา   วันนี้ผมไมมีอะไรจะเสนอ คร้ังตอไปจะเตรียมเรื่องมาเพื่อเสนอใน 
     กํานัน ต.ขนอม    สภาแหงนี้ ขอบคุณครับ 
 



6 

ระเบียบวาระที่ 5    กระทูถาม 
     - ไมมี 

ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดทํากระทูถามมาบาง เพื่อตรวจสอบการ 
บริหารงานของผูบริหาร 
 

ระเบียบวาระที่ 6    ญัตติอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิก ผูบริหาร เจาหนาที่และผูเขารวมประชุมผูใดจะพูดคุยเสนอ 
ประเด็นตาง ๆ เชิญได 
 

นางจันทิรา  พูนนวล ไดช้ีแจงใหสภาไดทราบวา งบประมาณที่ไดตั้งไว ในขอบัญญัติ 
 หัวหนาสวนการคลัง   งบประมาณ ป 2551 งบประมาณเขามาตามที่ไดตั้งไวทั้งหมด 

ฉะนั้นทุก ๆ โครงการไดดําเนินการหมด ซ่ึงจะไดประกาศเร็ว ๆ นี้ 
สวนที่เหลือ 
ก็จะขออนุมัติเบิกตัดป กรณีไมกอหนี้ผูกพันเพื่อขออมติสภาในการ 
ประชุมครั้งตอไป 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง   พูดเรื่องไฟฟาสาธารณะ ในหมูที่ 8 ซ่ึงดับหมดตั้งแตหนาโรงแรม 
       ส.อบต.ม.8      สุภา ถึงราชาคีรีรีสอรท และสายน้ําตกหินลาดดวย ขอฝากให 

ผูบริหารไดชวยดําเนินการใหดวย 
 

นายโชคชัย  ทองสม   ช้ีแจงวา จะดําเนินการใหแตขอใหสมาชิกชวยทําเปนหนังสือมา 
     นายก อบต.    ดวย เพื่อสะดวกในการสั่งการเพื่อดําเนินการตอไป 
 

ประธานสภาฯ    ผูใดผูใดจะพูดอีกหรือไม ถาไมมีผมขอแจงใหสภาไดรับทราบวา 
จะประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2551 คร้ังที่ 2 ในวันที่ 25 กันยายน  
2551 เวลา 09.30 น. และจะสงหนังสือใหในวันจันทรนี้ วันนี้ขอ 
ปดการประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 10.40 น. 
 
 
(ลงชื่อ)        พิชิต  ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ 

   (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 
               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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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    ประธานสภา อบต.ขนอม 
             (นายกัมพล  มีชัย) 
                                                                                   ผูลงนามรับรอง 
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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 
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