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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1/2551  ครั้งที่ 1 

วันที่  17  มีนาคม  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 ขาด 
6 นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3 เสกสันติ์  ประสิทธิ์  
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 ขาด 
10 นายบัญชา  จริยะวัฒนา ส.อบต.ม.5 บัญชา  จริยะวัฒนา ขาด 
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 ลา 
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  
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นายขจร  ไชยไพล ส.อบต.ม.13 ขจร  ไชยไพล  
24 นายจักรี  งามโฉม ส.อบต.ม.13 จักรี  งามโฉม  
25 นายพิพัฒน  มีเมือง ส.อบต.ม.14 พิพัฒน  มีเมือง  
26 นางสาวชุลีพร  พูลกลับ ส.อบต.ม.14 ชุลีพร  พูลกลับ  

 
 

ผูไมเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวีระพงศ  เสนเรือง ส.อบต.ม.8 - ลา 
2 นางสุภี  สมทรง ส.อบต.ม.2 - ขาด 
3 นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ ส.อบต.ม.5 - ขาด 
4 นายบัญชา  จริยะวัฒนา อ.อบต.ม.5 - ขาด 

 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นายระบิล  กงอุบล เลขานุการนายกฯ ระบิล  กงอุบล  
3 นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ อารีทิพย  จิตอารีย  
4 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน  
5 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
6 นายประยงค  ถึงเสียบญวน อปพร. ประยงค  ถึงเสียบญวน  
7 นายวิสูตร  รักดวง อปพร. วิสูตร  รักดวง  
8 นายสมศักดิ์  จําปายงค อปพร. สมศักดิ์  จําปายงค  
9 ด.ต.เดชา  เกลี้ยงขํา สภ.ขนอม เดชา  เกลี้ยงขํา  
10 นายประนอม  โชติกุล อปพร. ประนอม  โชติกุล  
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เร่ิมประชุมเวลา     09.30  น. 
 

เลขานุการสภาฯ     เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 

เลขานุการสภาฯ    อานประกาศอําเภอขนอม  เร่ืองเรียกประชุมสภาองคการ- 
บริหารสวนตําบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2551 ประจําป 
2551 คร้ังที่ 1  ดวยอําเภอพิจารณาแลวเห็นวา สภาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม  มีความจําเปนตองเปดประชุมสภาองค
การบริหารสวนตําบลขนอม เพื่อพิจารณารางระเบียบสภาองค
การบริหารสวนตําบลขนอม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
สําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลขนอม พ.ศ. 2551  และเรื่องอื่น ๆ  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2546) ประกอบกับขอ 36 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547     นายอําเภอ
ขนอม จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2551 คร้ังที่ 1 กําหนดไมเกิน 15 วัน 
ตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม  2551 เปนตนไป จึงประกาศมาใหทราบ
โดยทั่วกัน 
                   ประกาศ ณ วันที่  11 มีนาคม  2550   
                            นายคํารบ เครือณรงค  
      ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.8 ว) รักษาราชการแทน 
                               นายอําเภอขนอม 
 

ประธานสภาฯ    เมื่อสมาชิกฯ พรอมแลวก็ขอเปดการประชุมและกอนที่จะเขาสู 
ระเบียบวาระการประชุมก็ขอแสดงความเสียใจตอการจากไป
ของพอสมาชิกคือคุณพิพัฒน  มีเมือง ที่เพิ่งทําการฌาปนกิจ    
เมื่อวันเสารที่ 15 มีนาคมนี้  
 

ระเบียบวาระที่  1    เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     1.1แผนการจัดซื้อจัดจาง 
     ขอเชิญหัวหนาสวนการคลัง  
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นางจันทิรา  พูนนวล   ช้ีแจงเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุประจําป 2551 จํานวน 16  
หัวหนาสวนการคลัง   โครงการ ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2551 และ 
     ไดแจงรายได ณ วันที่ 14 มีนาคม 2551 จํานวน 13,455,398.14  

บาท ไดจายไปแลว จํานวน 5,179,049.28 บาท คงเหลือยอดเงิน
ที่สามารถดําเนินการไดเปนจํานวน 8,26,348.86 บาท ซ่ึงจะได
ดําเนินการตามแผนจัดหาพัสดุและจายเงินตามระเบียบและขอ
บัญญัติตอไป 
 

ประธานสภาฯ    1.2 การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
     โรงเรียนวัดกระดังงาและโรงเรียนบานในเพลา ซ่ึงทั้งสอง 
     โรงเรียนไดทําหนังสือมายังองคการบริหารสวนตําบลขนอม ให 
     สภาพิจารณาเสนอคณะกรรมการที่มาจากผูแทนองคกรปกครอง 
     สวนทองถ่ิน แหงละ 1 คน เพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาขั้น 
     พื้นฐาน ซ่ึงมีทั้งหมด 9 คน เมื่อเขาสูระเบียบวาระที่3  เร่ือง  
     พิจารณาจะไดนําเรื่องนี้พิจารณาตอไป 
     1.3 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลสาม 

ป ( 2550 – 2552) ปงบประมาณ 2550 ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน 
 

นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย  ไดช้ีแจงวาเพื่อใหเปนไปตามระเบียบจะตองแจงการติดตามและ 
       จนท.วิเคราะหฯ   ประเมินผลแผนพัฒนาตําบลสามป ประจําป พ.ศ. 2550 ใหสภาฯ  
     ไดทราบซึ่งจากการสรุปการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ ซ่ึงมี 
     อาจารยหนูกิจ รูปสะอาด เปนประธาน โดยไดจําแนกแนวทาง 
     การพัฒนาออกเปน 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีแนวทางการ 
     พัฒนาที่สอดคลองกันแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการ 
     พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 14 โครงการ จาก 63 โครงการ 
2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 21 โครงการ จาก 61  
    โครงการ 
3. ดานบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
     ส่ิงแวดลอม จํานวน 1 โครงการ จาก 11 โครงการ 
4. ดานการจัดระเบียบชุมชน จํานวน 4 โครงการ จาก 9 โครงการ 
5. ดานการวางแผนสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 6 โครงการ  
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     จาก 13 โครงการ 
6. ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 9 โครงการ จาก 16  
    โครงการ 
7. ดานการบริหารจัดการองคกร จํานวน 15 โครงการ จาก 21  
    โครงการ  
จํานวนงบประมาณ ตั้งไวตามแผนพัฒนา ประจําป 2550 เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 44,204,420.- บาท งบประมาณที่ไดดําเนินการ
ตามศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลขนอม เปนจํานวน
เงิน 15,215,400.- บาท คิดเปนรอยละ 34.42 จํานวนโครงการที่
ไดดําเนินการ 70 โครงการ จากทั้งหมด 200 โครงการ 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ  
1. งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลขนอม มีจํานวน 
    จํากัดไมเพียงพอตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและขอบัญญัติงบประมาณ 
    รายจายมีความลาชา 
3. จํานวนบุคลากรมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอตอภารกิจและ     
     หนาที่ขององคกรโดยเฉพาะงานการพัฒนาดานสาธารณสุข  
     การศึกษา งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ขาดการประสานงานระหวางองคกรภาครัฐและองคกร 
    ปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีสวนรับผิดชอบงานพัฒนาทองถ่ิน 
    ในพื้นที่ 
5. กระบวนการรวมกลุมองคกรภาคประชาชนที่ขอรับการ 
    สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลขนอม  
    ไมเขมแข็งบางองคกรลมสลายเนื่องจากขาดการบริหารจัดการ 
     ที่ดี 
                 ขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาตําบลสามป โดยขอใหองคการบริหารสวนตําบล 
พิจารณา ดังตอไปนี้ 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เห็นวาควร 
    ใหสมาชิกสภาฯ มีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล    
    โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาทองถ่ิน และแจงให 
    ประชาชนในหมูบานทราบ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมใน 
    การแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการดําเนินการของ 
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    องคการบริหารสวนตําบลขนอมมากยิ่งขึ้น 
2. ควรใหองคการบริหารสวนตําบลขนอมรายงานผลการดําเนิน 
    โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
    ขนอม และประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ เพื่อความ 
    โปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได รวมถึงเปนการ 
     สงเสริมภาพลักษณขององคกร 
3. ควรใหองคการบริหารสวนตําบลขนอมจัดทําแผนงานและ 
    งบประมาณดานการสงเสริมการทองเที่ยวใหมากขึ้น 
    สอดคลองกับศักยภาพของชุมชน 
4. ควรใหองคการบริหารสวนตําบลขนอม บรรจโุครงการพัฒนา 
    สามปใหมีความเหมาะสมกับสถานะการคลัง ไมควรบรรจุ 
    โครงการมากเกินไปจนไมสามารถดําเนินการโครงการไดตาม 
     เปาหมาย 
5. ควรใหองคการบริหารสวนตําบลขนอม จัดทํางบประมาณ 
    และดําเนินการตามแผนงานและโครงการใหไดมากกวากึ่ง 
    หนึ่งของโครงการที่ปรากฏอยูในแตละยุทธศาสตร 
6. ควรจัดใหมีการบูรณาการโครงการที่เปนประโยชนตอชุมชน 
    รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงและหนวยงาน 
    อ่ืน ๆ ใหมากขึ้น อยางนอยปละ 2 โครงการ 

  ดังนั้น  จากที่ดิฉันไดช้ีแจงไปแลวขอฝากสมาชิก
สภา ฯ ไดชวยกันแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหแผนการ
พัฒนาตําบลของเราไดทํางานไปในทิศทางที่ดีตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดบาง จากเอกสาร
ที่อยูในมือสมาชิกอยูแลว จากการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 
1/2551 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 ขอใหเสนอไดเลย
ครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใดยกมือแสดงวาบันทึกการประชุมทํา
ไดดีมาก ไมมีขอผิดพลาดก็ตองขอขอบคุณคณะกรรมการจตรวจ
รายงานการประชุมดวยและขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองเต็มสภาฯ 22 คน ไมเขาประชุม 4 คน   มีคุณวีระพงศ  
เสนเรือง เขียนใบลาสงมาที่กระผม  
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ประธานสภาฯ ตอไปจะถามมติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2551 คร้ังที่ 2 เมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2551  

 

มติที่ประชุม รับรองเต็มสภาฯ 22 คน 
   

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ือง  พิจารณา 
 

ประธานสภาฯ    3.1 พิจารณารางระเบียบสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม  
      วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม พ.ศ. 2551 ซ่ึง
รางระเบียบนี้ไดอยูในมือสมาชิกทุกทานแลว ขอใหเพื่อน
สมาชิกไดพิจารณากันดวย เพราะมีความจําเปนอยางมากที่
ตองออกระเบียบนี้ไว เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 24 
วรรค 3 กําหนดวาหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชา
ชนเขาฟงการประชุมสภาทองถ่ินใหเปนไปตามระเบียบที่
สภาทองถ่ินกําหนดและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ในหมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 
287 ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิ มีสวนรวมในการบริหารกิจ
การขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองจัดใหมีประชาชนมีสวนรวมดังกลาวได
ดวย      ฉะนั้นจึงจะเห็นไดวาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองออก
ระเบียบนี้ ไวบังคับใชขอใหสมาชิกไดอภิปรายไดเลยครับ 

 

นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์   ไดอภิปรายวา เปนสิ่งที่ดีที่ประธานสภาฯ ไดมีความคิดนี้ แต 
         ส.อบต.ม.3    กอนที่จะออกกฎระเบียบนี้ควรจะชวยกันประชาสัมพันธให 
     ประชาชนเขามารวมรับฟงการประชุมสภาฯ กอน ไมใชออก 
     ระเบียบนี้แลวประชาชนก็ไมเขารวมรับฟงการประชุมและขอ 
     เนนย้ําวาใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนมารวมรับฟงการ 
     ประชุมสภาฯ ใหเยอะกอนออกระเบียบนี้ 

 

ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณทานเสกสันติ์  ประสิทธิ์  สมาชิกทานใดจะอภิปราย 
     อีกเชิญได 
 
 
 

นายจักรี  งามโฉม   ไดอภิปรายวาไมสมควรรางระเบียบนี้เลย เนื่องจากมีอยูแลวใน 
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    ส.อบต.ม.13    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
     ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 อยูแลวประธานสภาฯ ก็มีอํานาจอยูแลวใน 
     การประชุมและไดนํามาจากระเบียบนี้ทั้งนั้น ผมไมเห็นดวยเลย 
 

ประธานสภาฯ    ขอใหสมาชิกทุกทานชวยกันพิจารณาเพราะผมก็ทําตามระเบียบ 
และกฎหมายที่จะตองเสนอรางระเบียบนี้ตอสภาฯ ถาผมไม
ดําเนินการก็ผิดกฎหมายอาญา มาตรา 157 อีก เนื่องจากละเวน
การปฏิบัติหนาที่เพราะในขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 ขอ 24 วรรค 3 กําหนดวาหลักเกณฑและวิธีการสําหรับให
ประชาชนเขาฟงการประชุมสภาทองถ่ินใหเปนไปตามระเบียบที่
สภาทองถ่ินกําหนดและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ในหมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 287 ประชา
ชนในทองถ่ินมีสิทธิ มีสวนรวมดวย ฉะนั้นผมจึงเห็นวามีความ
สําคัญเปนอยางยิ่งที่จะตองทําไวใหถูกตอง สมาชิกทานใดจะ
อภิปรายอีกเชิญได เชิญคุณเสกสันติ์  ประสิทธิ์ 
 

นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์   ตามที่ทานจักรี  งามโฉม อภิปรายเปนการแสดงความคิดเห็น 
         ส.อบต.ม.3    ไมไดติติง 
 

ประธานสภาฯ    ผมก็ไมไดวาอะไร แตผมซึ่งเปนผูเสนอรางระเบียบนี้ตอสภาฯ  
     ผมก็ตองชี้แจงถึงความถูกตองและมีความจําเปนที่จะตองเสนอ 

รางระเบียบนี้เพื่อใหสภาฯ พิจารณาผูใดจะอภิปรายอีก เชิญทาน
นายก 
 

นายโชคชัย  ทองสม   การประชุมขอใหสมาชิกใจเย็น ๆ การประชุมของเรายังไมคอย 
      นายก อบต.    ถูกตองจึงตองทําใหถูกตองเพื่อเปนการปองกันและจะไดเปนไป 
     ตามระเบียบผมวาที่ไดเสนอรางระเบียบนี้ตอสภาฯ เปนสิ่งที่ดี 
     และถูกตองแลวจะไดเปนไปตามระเบียบที่กฎหมายกําหนดไว 
     ขอใหสมาชิกชวยกันพิจารณาดวย 

 

ประธานสภาฯ    เมื่อไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายแลวก็ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม    เห็นดวย 21 คน งดออกเสียง 1 คน คือคุณจักรี  งามโฉม 
 
 
 

ประธานสภาฯ    3.2 การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัด 
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      กระดังงา ซ่ึงตามระเบียบฯใหผานการพิจารณาของสภาฯ 
เพื่อมาเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากกฎกระทรวง
ขอ 2 (5) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 1 คน และตองไมเปนกรรมการสถานศึกษาเกินกวา 
3 แหง ขึ้นไปในเวลาเดียวกัน มีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 4 ป ซ่ึงจากสภาพปจจุบันจากการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิก
ถึงโรงเรียนอยูในพื้นที่ใดก็สมาชิกในหมูบานนั้น จะเปน
กรรมการจึงขอใหเพื่อนสมาชิกไดเสนอชื่อและผูรับรอง 

 

นายจักรี  งามโฉม   เสนอคุณโชคชัย  เกิดดํา 
    ส.อบต.ม.13 
 

ประธานสภาฯ    ขอผูรับรองดวยอยางนอย 2 ทาน 
     ผูรับรอง 
     1. นายวัชระ  วิชัย 
     2. นายวันชัย  ทองจันทร 
     3. นายชํานาญ  รูปสะอาด  

และขอใหคุณโชคชัย  เกิดดํา พูดคุยดวย 
 

นายโชคชัย  เกิดดํา   ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ใหผมไปทําหนาที่ตรงนั้น  
ส.อบต.ม.9 โรงเรียนก็อยูในพื้นที่อยูแลวผมจะทําหนาที่ใหดีที่สุด       

ขอบคุณ ครับ 
 

ประธานสภาฯ    3.3 การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 
           บานในเพลา ผมไมตองอธิบายรายละเอียดแลวเนื่องจากใช 
           กฎกระทรวงเดียวกันกับโรงเรียนวัดกระดังงาขอใหสมาชิก 
            เสนอชื่อไดเลย 
 

นายณรงค  คงแกว   เสนอคุณพะเยาว  รอดทัพ 
   ส.อบต.ม.10 
 

ประธานสภาฯ    ขอผูรับรองดวยอยางนอย 2 ทาน 
ผูรับรอง 

     1. นายณัทธร  กงหวั่น 
     2. นายรังษี  ชุมชู 
     3. นายไพรัตน  ใจเหมาะ 
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และขอใหคุณพะเยาว  รอดทัพ พูดคุยความรูสึก 
 

นายพะเยาว  รอดทัพ   ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เสนอชื่อผมใหไปทําหนาที่ผมก็ 
       ส.อบต.ม.8    เปนกรรมการอยูแลวกอนหมดวาระและมีความยินดีมากที่จะได 
     ทําหนาที่ใหกับโรงเรียนบานในเพลาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองดวน 
 

ประธานสภาฯ    - ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    กระทูถาม 
 

ประธานสภาฯ    มีกระทูถามของคุณมนัส  ใจเหมาะ ซ่ึงไดรับเมื่อวันที่ 12 มีนาคม  
2551 ในชวงตอนเย็นหลังจากที่ไดแจกหนังสือการประชุมสภาฯ 
แกสมาชิกไปแลวผมก็ไดหารือกับนายกและนายกก็เห็นวาเปน
ส่ิงที่ดีใหบรรจุในระเบียบวาระการประชุมกระทูถามไดเลย เพื่อ
จะไดใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดตอบกระทูถามนั้นขอเชิญเจาของ
ประทูถาม คุณมนัส  ใจเหมาะ  
 

นายมนัส  ใจเหมาะ   ขาพเจาขอตั้งกระทูถามตอนายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม  
     ส.อบต.ม.11    เร่ือง การแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด ซ่ึงมีอยูในขอบัญญัติ 
     งบประมาณรายจายป 51 แลวนั้น แตบัดนี้ก็ยังไมไดจัดทํา 
     โครงการเพื่อดําเนินการเลยผมจึงขอถามดังตอไปนี้ 

1. จัดการแขงขันกีฬาประเภทใดบาง 
2. วัน เวลา ในการจัดการแขงขัน 
3. สถานที่ที่ใชในการจัดการแขงขัน 
4. การตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
ขอใหผูบริหารหรือเจาหนาที่ไดตอบกระทูถามของผมดวยเพื่อ
จะไดบอกประชาชนในพื้นที่ไดเตรียมการฝกซอมตอไป 
 

ประธานสภา ฯ    ขอเชิญทานนายก หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดตอบกระทู 
     ของสมาชิก ดวย 
 

นายสามารถ  ภักดีรัตน   ในการจัดแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด จากขอมูลเบื้องตน  
            นิติกร    ตอนนี้องคการบริหารสวนตําบลควนทอง กําลังจะจัดชวงปลาย 
     เดือนมีนาคม ฉะนั้นทางองคการบริหารสวนตําบลขนอม จะตอง 

จัดในชวงปลายเดือนเมษายน เพื่อจะไดตอเนื่องกันและชวงกลาง
เดือนเมษายน องคการบริหารสวนตําบลขนอม จะตองรับผิด
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ชอบ เร่ืองการรดน้ําผูสูงอายุดวย กีฬาที่จะจัดนอกจากฟุตบอล 7 
คน แลวยังมีฟุตบอลหญิงและกีฬาพื้นบานดวย เชน ชักคะเยอ 
เพื่อจะไดดึงดูดประชาชนและจะไดรวมเลนสนุกกันหลาย ๆ คน
ดวย  สถานที่ก็คงจะเปนโรงเรียนวัดกระดังงา ซ่ึงจากการสัมผัส
นักกีฬาที่ไปเลนตอนเย็น ๆ ก็เห็นดวย เพราะสนามเหมาะสม 
และที่ผานก็ใชสนามนี้อยูแลว สวนคณะกรรมการก็จะแตงตั้งผู
รับผิดชอบแตละฝายตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6    ญัตติอ่ืน ๆ  
 

ประธานสภา ฯ    ขอเชิญสมาชิกเสนอพูดคุยไดในประเด็นนี้ 
 

นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์   พูดเรื่องการแตงกายในการปฏิบัติหนาที่ของ อปพร. ซ่ึงนาจะหา 
        ส.อบต.ม.3    ชุดใหมเพิ่มเติมใหกับผูที่ปฏิบัติหนาที่เพราะบางคนก็มีชุดเดียว 
 

นายชํานาญ  รูปสะอาด   พูดเรื่องการประชาสัมพันธการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ที่ 
        ส.อบต.ม.6    องคการบริหารสวนตําบลขนอมกําลังดําเนินการ ขอใหเพื่อน 
     สมาชิกไดทําหนาที่ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบดวย 

 

นายโชคชัย  ทองสม   พูดเรื่องการจัดงานรับวุฒิบัตรบัณฑิตนอยในวันที่ 19 มีนาคม นี้ 
นายก อบต.    ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลขนอมเปนเจาภาพขอใหสมาชิกเขา 
     รวมและเปนใหกําลังใจกับเด็ก ๆ และผูปกครองก็จะไดเห็นถึง 
     ความพรอมเพรียงของสมาชิกดวย  สวนเรื่อง อปพร. ผมพรอมที่ 
     จะดําเนินการโดยที่ใหผูที่ปฏิบัติหนาที่จริง ๆ วามีจํานวนเทาใด  
     จะไดสนับสนุนตอไป อีกเรื่องหนึ่งคือโครงการศึกษาดูงาน โดย 
     ใหพนักงานและสมาชิกไดศึกษาดูงานขององคกรปกครองสวน 
     ทองถ่ินที่มีความพรอม มีศักยภาพ เชน อาจจะไปที่องคการ 
     บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครหนองคาย 
     และสถานที่อ่ืน ๆ 

 

นายพิพัฒน  มีเมือง   ขอขอบคุณนายก ผูบริหาร สมาชิก และเจาหนาที่องคการบริหาร 
     ส.อบต.ม.14    สวนตําบลขนอม ทีไดไปรวมงานศพของคุณพอ 
 

ประธานสภา ฯ    เมื่อไมมีสมาชิกทานใดขอพูดอีก ผมก็อยากจะขอความรวมมือ 
ใหสมาชิกชวยประชาสัมพันธงานตาง ๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลขนอมใหประชาชนมั่วไปไดรับรูมากขึ้น และขอให
สมาชิกแตละคนไดชักชวนประชาชนในพื้นที่ของตนเองเขามา
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รวมรับฟงการประชุมแตละครั้ง ทานละ 1 คน จะเปนการดีมาก  
และวันนี้ตองขอขอบคุณเจาหนาที่ตํารวจจากสถานีภูธรขนอม  
นายดาบตํารวจ เดชา เกลี้ยงขํา  และอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนทุกทานที่มาทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย เพื่อที่จะ
ไดเปนไปตามระเบียบในการประชุมสภาทุกครั้ง จะตองมีเจา
หนาที่รักษาความสงบเรียบรอย เมื่อไมมีผูใดจะพูดอะไรแลว  
ผมขอปดการประชุม 
 

ปดการประชุมเวลา  11.20 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 

 
 

 
 

(ลงชื่อ)           เลขานุการสภาฯ 



13 

   (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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(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)     
           (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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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    ณรงค  คงแกว 
           (นายณรงค  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)   วีระพงศ  เสนเรือง 
           (นายวีระพงศ  เสนเรือง) 
 

(ลงชื่อ)     มนัส  ใจเหมาะ 
           (นายมนัส  ใจเหมาะ) 
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(ลงชื่อ)       ชุลีพร  พูลกลับ 
           (นางสาวชุลีพร  พูลกลับ) 
 

(ลงชื่อ)   ณัฐวุฒิ  ทองใหญ 
           (นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ)  

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


