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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2551  ครั้งที่ 2 

วันที่  8  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551   เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม 

 

ผูเขาประชุม 
 

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

 
 

ผูไมเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3 -  
2 นายอภินันต  เรืองทอง ส.อบต.ม.6 -  
3 นายวันชัย  ทองจันทร ส.อบต.ม.9 -  

 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธวัชชัย   ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย    ไชยเทพ  
2 นายอภิชาติ   ใจสบาย รองนายก อบต. อภิชาติ   ใจสบาย  
3 นายระบิล   กงอุบล เลขานุการนายกฯ ระบิล   กงอุบล  
4 นางจันทิรา   พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา   พูนนวล  
5 นายทนงศักดิ์   ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์   ซับมัน  
6 นายสามารถ   ภักดีรัตน นิติกร สามารถ   ภักดีรัตน  
7 นางสาวอารีทิพย   จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ อารีทิพย   จิตอารีย  
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เร่ิมประชุมเวลา     13.30  น. 
 

เลขานุการสภาฯ     เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 

ประธานสภาฯ    เมื่อสมาชิกพรอมแลวขอเปดการประชุม 
วันนี้เปนการประชุมตอเนื่องจากเมื่อวาน ถึงระเบียบวาระที่ 5 ขอ 
5.1.4 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ฉะนั้น จึงขอเชิญคณะ
กรรมการแปรญัตติไดแจงตอสภาใหทราบ ขอเชิญครับ 
 

นายณรงค  คงแกว   ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายณรงค คงแกว ประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแจงใหที่ประชุมไดทราบถึงการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติวันที่ 7  กุมภาพันธ 2551 เวลา 
11.00 น. มีคณะกรรมการแปรญัตติเขารวมประชุมครบทั้ง 5 
ทาน คือ 1. นายณรงค คงแกว 2. นายมนัส ใจเหมาะ 3. นายอภิ
ชาติ ทองสม 4. นายขจร ไชไพล 5. นางสาวชุลีพร พูลกลับ มีเจา
หนาที่เขารวม จํานวน 4 ทาน คือ 1. นายธวัชชัย ไชยเทพ  ปลัด 
2. นานทนงศักดิ์ ซับมัน หัวหนาสวนโยธา 3. นางจันทิรา พูน
นวล หัวหนาสวนการคลัง 4. นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย  เจาหนา
ที่วิเคราะหฯ  นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ปลัด  ไดช้ีแจงในที่ประชุม
ใหเลือกประธานและเลขานุการฯ  เพื่อทําหนาที่  นายอภิชาต  
ทองสม  เสนอ  นายณรงค คงแกว เปนประธานฯ มติที่ประชุม
เห็นชอบ นางสาวชุลีพร พูลกลับ เสนอนายมนัส ใจเหมาะ เปน
เลขานุการฯ มติที่ประชุมเห็นชอบ และนายณรงค  คงแกว 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไดแจงในที่ประชุมคณะ
กรรมการใหทุกทานไดทําหนาที่ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 เวลา 
13.00 น. เพื่อรอใหสมาชิกไดเสนอคําแปรญัตติตอคณะ
กรรมการ  
ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

ประชุมใหม วันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 เวลา 13.00 น.  
นายณรงค  คงแกว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดแจงในที่
ประชุมคณะกรรมการวาเมื่อส้ินสุดเวลาการยื่นคําแปรญัตติแลว 
ปรากฎวาไมมีสมาชิกทานใดยื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
ขาพเจา นายณรงค  คงแกว ประธานคณะกรรมการฯ จึงถามในที่
ประชุมวา รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2551 จะ
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คงไวตามรางเดิมหรือไม มติที่ประชุม เห็นชอบคงไวตามรางเดิม 
ปดประชุมเวลา 13.20น.  
นายมนัส  ใจเหมาะ เลขานุการคณะกรรมการฯ จดบันทึกการ
ประชุม 
 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติ ในประเด็นนี้ไมมีการอภิปราย 
     ใด ๆ ทั้งส้ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ 
     การประชุมทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 52  
     5.1.5 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ 
     รายจาย ประจําป พ.ศ. 2551 ซ่ึงตามระเบียบจะไมมีการอภิปราย 
     ใด ๆ ทั้งส้ิน จึงขอมติที่ประชุม ผูใดเห็นชอบรางขอบัญญัติ 
     งบประมาณโปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม    รับรองเต็มสภาฯ 23 คน 
 

ระเบียบวาระที่  6    ญัตติอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญสมาชิกเสนอพูดคุยในประเด็นขอสงสัย ความเดือดรอน 
     ตาง  ๆ ในประเด็นนี้ได ขอเชิญครับ 
 

นายจักรี  งามโฉม   ถามถึงการยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาดินไปรวมกับ   
ศูนยจงถนอม  
 

นายพะเยาว  รอดทัพ   ขอฝากเรื่องไฟฟาหมูที่ 8 ซ่ึงติดบางดับบาง และตัวคัทเอาทก็ 
ชํารุดไมกลาไปเปดปด ชวงนี้นักทองเที่ยวก็เยอะจึงขอฝาก
ดําเนินการดวย อีกเรื่องหนึ่งที่คุณประเสริฐ  แกวชุมเสนอผมเปน
คณะกรรมการแปรญัตติไมใชผมไมอยากรวมแตผมอยากใหนอง
ใหม ๆ ไดทําหนาที่บาง  
 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเจาหนาที่ช้ีแจง 
 

นายสามารถ   ภักดีรัตน   ช้ีแจงเรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.ขนอม รับผิดชอบอยู 4 ศูนย  
            (นิติกร)    รับโอนจากรมพัฒนาชุมชน 2 ศูนยคือ ศูนยบานเขาดินและศูนย 
     บานในเพลา และจัดตั้งเอง 2 ศูนย คือ ศูนยจงถนอมและศูนย 
     กระดังงา ซ่ึงศูนยบานเขาดินอาคารชํารุดทรุดโทรม จะแกไขก็ไม 
     สามรถดําเนินการได เนื่องจากที่ดินยังไมไดโอนเปนของ อบต.  
     จึงไมสามารถทําอะไรไดเลย ฉะนั้นศูนยจงถนอม ซ่ึงมีเนื้อที่ 
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     ประมาณ 4 ไร จะเปนศูนยที่เหมาะสมที่จะสรางอาคารขึ้นมา 
     ใหมในอนาคตตอไป ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณนิติกร ตอไปขอเชิญนายก 
 

นายโชคชัย  ทองสม   ช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาดิน จากการประชุม 
     (นายก อบต.)    ประจําเดือนพนักงานก็รับทราบปญหาจากครูศูนยแลว หลังคาก็ 
     จะพัง แตซอมไมไดเพราะที่ดินไมไดรับโอน จึงปรึกษาหารือวา 
     นาจะนํามารวมกันจึงปรึกษากับครูผูดูแลเด็ก และไดขอสรุปวา 
     ผูปกครองก็ไมมีปญหา และในปหนึ่งจะหาอาจารยผูมีความ 
     ชํานาญดานภาษาอังกฤษมาสอน ซ่ึงถาเรารวมกันแลวอาจารยมา 
     ทีเดียวก็สอนไดหมด งบประมาณทุกอยางจะไดประหยัดดวย อีก 
     เร่ืองคือไฟฟาหมูที่ 8 ตอนนี้ไดใหชางดําเนินการอยูทุกหมูบาน 

 แตกวาจะดําเนินการไดตองเก็บขยะใหเสร็จกอน เพราะตองใช 
รถบรรทุกขยะ และขอใหสมาชิกไดแจงเขามาไดเลย เมื่อไฟดับ
จุดไหน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ    เชิญทานสุภี  สมทรง 
 

นางสุภี  สมทรง    ปญหาเรื่องไฟฟาดับเชนกัน ขอเพิ่ม 2 จุด คือ หนาบานกํานัน 
จารีย และทางแยกไปแรสัมพันธ อีกเรื่องทางไปคอนโด 2 ขาง
ทางมีการปลูกตนไมคือตนราชพฤก ปลูกมานานประมาณ 3 ป 
แตขาดการดูแลรักษาขอฝากนายกใหชวยดูแลดวย 
 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญผูบริหารชี้แจงอีกรอบ 
 

นายโชคชัย  ทองสม   ช้ีแจงเรื่องไฟฟาเพิ่มเติม ซ่ึงทํามาแลวไมนานประมาณ 1  ป แต 
อุปกรณชํารุดหมดแลวพอชางไปซอมไปถูกนิดเดียวก็พังหลุดมา
หมด ฉะนั้นก็ขอฝากสมาชิกดวยวาที่แลวก็ขอใหแลวกันไป มา
เร่ิมตนกันใหม อีกเรื่อง คือเร่ืองตนไมจะดูแลใหเพราะผมเปนคน
รักตนไม และมีโครงการที่จะทําโรงเพาะชําดานหลัง อบต. 
 

นายมนัส  ใจเหมาะ   ขอฝากเรื่อง ความเดือดรอนของชาวนา ซ่ึงมีที่เก็บน้ําอยูแลวแต 
     ไมมีเครื่องสูบน้ําจึงขอใหผูบริหารไดชวยเหลือดวย 
 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณทานมนัส  ใจเหมาะ และขอเชิญผูบริหารชี้แจง 
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นายโชคชัย  ทองสม   ช้ีแจงวา บริเวณทุงขนอม ของหมูที่ 11 มีปญหามานานแลว  
      (นายก อบต.)    เนื่องจากทํานบกั้นน้ําไวคอนขางจะลึก ทําใหไมระบายน้ําเขานา 

ได ถามีปญหาจริง ๆ จะทําเรื่องไปยังชลประทานหรือเกษตรมา
สนับสนุน และยินดีจะประสานงานใหในโอกาสตอไป 
 

ประธานสภาฯ    ผมเห็นวาเรื่องสําคัญคือรางขอบัญญัติไดเสร็จสิ้นแลวก็อยาก 
ที่จะทําใหสภาแหงนี้เกิดความสรางสรรคมีประโยชน จึงขอให 
ทานนายกไดพูดคุยเพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกในการ 
ทํางานตอไป ขอเชิญครับ 
 

นายโชคชัย  ทองสม   ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ทุกอยาง 
     (นายก อบต.)    เปนไปอยางราบรื่น ถาสมาชิกทานใดมีปญหาก็สามารถปรึกษา 
     ไดทุกเรื่อง และขอฝากเรื่องความสามัคคีที่แลวมาขอใหจบกัน 
     ไปมาเริ่มตนกันใหม ขอใหสมาชิกไดศึกษาระเบียบตาง ๆ ที่ 
     เขามาใหม โดยปรึกษากับทานปลัด ซ่ึงจบปริญญาโท รัฐศาสตร 
     มีความรูความสามารถเยอะ และตัวผมเองยินดีจะรับฟงความ 
     คิดเห็นของทุกๆ ทาน และขอฝากในการทําขอบัญญัติป 52  
     ขอใหมีบันทึกการประชุมประชาคมหมูบานมาเสนอดวย เพื่อจะ 
     ไดเห็นความตองการที่แทจริง จะไดเห็นบานเมืองของเราพัฒนา 
     ไปในทางที่ดี 
 

ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณทานนายก สมาชิกและเจาหนาที่ที่เขารวมประชุม 
เชิญพูดไดครับ 

 

นางจันทิรา  พูนนวล   รูสึกดีใจที่ขอบัญญัติผานแตส่ิงที่จะใหทําโดยเรงดวนคือเร่ือง 
(หัวหนาสวนการคลัง)   ของคนพิการ คนชรา และผูปวยเอดส ขอฝากเรื่องรายละเอียด 
     ตาง ๆ รายช่ือหรือตัวเอกสารอื่น ๆ พรอมที่จะเบิกเงินแลวหรือยัง  
     ขอใหเรงใหดวย 
 

นายสามารถ  ภักดีรัตน   ขอเสริมในประเด็นเดียวกัน ตามที่ขอมูลเบื้องตนที่หัวหนาสวน 
             (นิติกร)    การคลังเสนอ สมาชิกสภาฯ ก็เปนประชาคมโดยตําแหนงรวม 
     กับผูใหญบานและประชาคมเพื่อประชุมเสนอรายชื่อที่มีความ 
     เดือดรอนและยากจนจริง ๆ เพื่อเสนอ อบต.และในป 51 จะ 
     ไดรับการจัดสรรเพิ่มหมูบานละ 2 คน แตตองมีบันทึกรายงาน 
     การประชุม และขอใหพิจารณาจากผูที่ยากจนและขาดการ 
     อุปการะเปนหลัก สําหรับผูพิการ เงินยังมีเหลืออยูคิดวาจะไดรับ 
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หมดทุกคน แตตองมีบัตรคนพิการ และจะดําเนินการใหเสร็จ
กอนส้ินเดือนกุมภาพันธ  
 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณนิติกร ทานใดจะพูดอีกเชิญไดเมื่อไมมี ขอปดการ
ประชุม 
 

ปดการประชุมเวลา 14.20 น. 
 

 

(ลงชื่อ)        พิชิต  ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ 
   (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 

               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
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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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    ณรงค  คงแกว 
           (นายณรงค  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)   วีระพงศ  เสนเรือง 
           (นายวีระพงศ  เสนเรือง) 
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(ลงชื่อ)     มนัส  ใจเหมาะ 
           (นายมนัส  ใจเหมาะ) 
 

(ลงชื่อ)       ชุลีพร  พูลกลับ 
           (นางสาวชุลีพร  พูลกลับ) 
 

(ลงชื่อ)   ณัฐวุฒิ  ทองใหญ 
           (นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ)  

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


