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รายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2551 ครั้งที่ 2
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ - สกุล
นายกัมพล มีชัย
นายราเชนทร ขนอม
นายพิชิต ภูกิตติกุล
นายประเสริฐ แกวชุม
นางสุภี สมทรง
นายเสกสันติ์ ประสิทธิ์
นายอภิชาติ ทองสม
นายบรรเจิด ธะนุราช
นายณัฐวุฒิ ทองใหญ
นายบัญชา จริยะวัฒนา
นายชํานาญ รูปสะอาด
นายอภินันต เรืองทอง
นายวัชระ วิชัย
นายณัทธร กงหวั่น
นายวีระพงศ เสนเรือง
นายพะเยาว รอดทัพ
นายวันชัย ทองจันทร
นายโชคชัย เกิดดํา
นายณรงค คงแกว
นายมนัส ใจเหมาะ
นายรังษี ชุมชู
นายไพรัตน ใจเหมาะ

ตําแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.3
ส.อบต.ม.4
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.5
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.6
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.10
ส.อบต.ม.11
ส.อบต.ม.11
ส.อบต.ม.12

ลายมือชื่อ
กัมพล มีชัย
ราเชนทร ขนอม
พิชิต ภูกิตติกุล
ประเสริฐ แกวชุม
สุภี สมทรง
เสกสันติ์ ประสิทธิ์
อภิชาติ ทองสม
บรรเจิด ธะนุราช
ณัฐวุฒิ ทองใหญ
บัญชา จริยะวัฒนา
ชํานาญ รูปสะอาด
อภินันต เรืองทอง
วัชระ วิชัย
ณัทธร กงหวั่น
วีระพงศ เสนเรือง
พะเยาว รอดทัพ
วันชัย ทองจันทร
โชคชัย เกิดดํา
ณรงค คงแกว
มนัส ใจเหมาะ
รังษี ชุมชู
ไพรัตน ใจเหมาะ

หมายเหตุ

ลา

ลา
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ลําดับที่
23
24
25
26

ชื่อ - สกุล
นายขจร ไชไพล
นายจักรี งามโฉม
นายพิพัฒน มีเมือง
นางสาวชุลีพร พูลกลับ

ตําแหนง
ส.อบต.ม.13
ส.อบต.ม.13
ส.อบต.ม.14
ส.อบต.ม.14

ลายมือชื่อ
ขจร ไชไพล
จักรี งามโฉม
พิพัฒน มีเมือง
ชุลีพร พูลกลับ

หมายเหตุ

ผูไมเขาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายประเสริฐ แกวชุม
2
นายณรงค คงแกว

ตําแหนง
ส.อบต.ม.2
ส.อบต.ม.10

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
ลา
ลา

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นายโชคชัย ทองสม
นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา
นายเสรี เชาวลิต
นายระบิล กงอุบล
นายธวัชชัย ไชยเทพ
นายอภิชาติ ใจสบาย
จสต.วัชระ พูนนวล
นายสามารถ ภักดีรัตน
นางจันทิรา พูนนวล
นางสาวอารีทิพย จิตอารีย

ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
ผญบ.ม.3
เลขานุการนายก อบต.
ปลัด อบต.
รองนายก อบต.
สภ.ขนอม
นิติกร
หัวหนาสวนการคลัง
จนท.วิเคราะหฯ

ลายมือชื่อ
โชคชัย ทองสม
กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา
เสรี เชาวลิต
ระบิล กงอุบล
ธวัชชัย ไชยเทพ
อภิชาติ ใจสบาย
วัชระ พูนนวล
สามารถ ภักดีรัตน
จันทิรา พูนนวล
อารีทิพย จิตอารีย

หมายเหตุ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกพรอมแลวและครบองคประชุม ขอเปดการประชุม
วันนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2551 ครั้งที่ 2
ซึ่งนายอําเภอขนอม ไดอนุมัติตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2551
มีกําหนดไมเกิน 15 วัน

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1สรุปผลการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตนอย เชิญผูบริหาร
หรือเจาหนาที่รับผิดชอบ

นางจันทิรา พูนนวล
หัวหนาสวนการคลัง

การจัดงานมอบเกียรติบัตรบัณฑิตนอยที่ทางองคการบริหารสวน
ตําบลขนอมเปนเจาภาพ ในวันที่ 19 มีนาคม 2551 ไดสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี ซึ่งไดรับความรวมมือจากทุก ๆ ฝาย ซึ่งมีคาใชจายทั้งสิ้น
148,049.- บาท แยกเปน
คาอาหารเครื่องดื่ม
46,369.- บาท
คาจัดเตรียมสถานที่
57,700.- บาท
คาใบประกาศพรอมรูปถาย
23,680. บาท
คาปายโฆษณาประชาสัมพันธ 3,600.- บาท
คาของขวัญ
16,000.- บาท
คาตอบแทน อปพร.
700.- บาท

ประธานสภาฯ

1.2 คาตอบแทนผูแทนชุมชน
ขอเชิญหัวหนาสวนการคลัง

นางจันทิรา พูนนวล
หัวหนาสวนการคลัง

ไดแจงใหสมาชิกฯ ไดชวยกันประชาสัมพันธใหผูแทนชุมชนแต
ละหมูบานที่เปนกรรมการทั้งเปดซองและตรวจงานจางมารับ
คาตอบแทนที่องคการบริหารสวนตําบลขนอม ไดตั้งแตบัดนี้

ประธานสภาฯ

1.3 การจัดงานรดน้ําผูสูงอายุ
ขอเชิญผูบริหารหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

นายสามารถ ภักดีรัตน
นิติกร

ขอใหสมาชิกฯ ชวยประชาสัมพันธและรวมกิจกรรมในวันที่ 12
เมษายน 2551 ที่โรงเรียนอุดมปญญาจารย ตั้งแตเวลา 08.30 น.
ถึง 14.00 น. ดวย เนื่องจากเปนงานประเพณีที่ไดจัดมาทุก ๆ ป
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ประธานสภาฯ

1.4 การจัดทําแผน
ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวอารีทิพย จิตอารีย
จนท.วิเคราะหฯ

ไดแจงถึงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป คือ ป 2552-2554 ซึ่ง
ขณะนี้ยังมีบางหมูบานที่ยังไมไดสงโครงการพัฒนาที่เสนอโดย
ประชาคมหมูบานมายังองคการบริหารสวนตําบลขนอม เชน หมูที่
2,7,8,11,13 ซึ่งการเสนอโครงการจะตองมีบันทึกการประชุม
ประชาคมหมูบานเขามาดวย ถาหมูบานใดจะประชุมวันไหนให
แจงมาที่ อบต.ขนอม เพื่อจะไดเขารวมประชุมดวย เพื่อจะได
เปนไปตามกําหนดและขอใหเสร็จภายในวันที่ 18 เมษายน 2551
ดวย

ประธานสภาฯ

1.5 ขอความรวมมือจําหนายไปรษณียบัตร โครงการรักกันไวลวน
ไทยดวยกัน เพื่อจะสงไปชวยเจาหนาที่รักษาความสงบ ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต เพียงใบละ 5 บาท ผูใดมีความประสงคจะ
ชวยเหลือใหซื้อไดที่เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

ขอแกไขคําผิด หนา 2 ผูเขารวมประชุมลําดับที่ 6 และ 8 ลายมือชื่อ
ใหแกเหมือนกับขางหนาชื่อและสกุลดวย สมาชิกทานใดจะแกไข
คําผิดหรือเพิ่มเติมสวนไหนบางขอเชิญ

นายจักรี งามโฉม
ส.อบต.ม.13

ขอแกไขคําผิดหนา 10 ซึ่งกระทูถามพิมพผิดเปนประทูถาม และ
หนาที่ 12 บรรทัดที่ 2 ประชาชนมั่วไป นาจะไมใชอยางนั้น

ประธานสภา ฯ

ขอใหสมาชิก ฯ แกไขดวย หนา 10 ประทูแกเปน กระทู และหนา
12 มั่วไป แกเปนทั่วไป มีสมาชิก ฯ ทานใดจะแกไขอีกบาง ถาไมมี
จะถามมติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2551 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2551

มติที่ประชุม

รับรอง 23 คน ไมรับรอง 1 คน คือ สุภี สมทรง และวันนี้สมาชิก ฯ
ลากิจ 2 ทาน คือ ทานประเสริฐ แกวชุมและณรงค คงแกว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณา

ประธานสภา ฯ

3.1 พิจารณาแกไขขอบัญญัติตําบลที่ออกโดยพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
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3.1.1 เสนอแกไขขอบัญญัติตําบลฯ ขอเชิญผูบริหาร
นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

ขอบังคับตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2546
หลักการ
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา
33 มาตรา 54 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ประกอบมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อ
ใหมีขอคับตําบลในการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เหตุผล
โดยที่บทบัญญัติมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสาธารณ
สุข พ.ศ. 2535 ใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขกําหนดใหกิจการใด
ๆ เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ นั้น คณะผูบริหารไดเล็ง
เห็นถึงความสําคัญวากิจการ ที่อาจจะกอใหเกิดปญหาสาธารณสุข
สิ่งแวดลอม มลพิษทางอากาศ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือมลพิษ
อื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงาน ประชา
ชนที่อยูขางเคียงหรือชุมชน จึงไดตราขอบัญญัติขึ้นมา เพื่อสภา
องคการบริหารสวนตําบล พิจารณาแกไขใหความเห็นชอบ และใช
บังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลขนอมตอไป

นายสามารถ ภักดีรัตน
นิติกร

ชี้แจงถึงกฎหมายและระเบียบที่ออกมาใหมจึงตองมีการปรับปรุง
แกไขเพื่อใหถูกตอง ซึ่งจะเห็นไดวาที่ประกาศใชยังเปนขอบังคับ
ตําบล จึงตองเปลี่ยนมาเปนขอบัญญัติตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลขนอม มีขอบังคับตําบลและขอบัญญัติตําบลหลายฉบับ ซึ่ง
ออกตามอํานาจของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
จะตองนํามาแกไขใหมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันที่
กฎหมายตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผูบริหารจึงเห็นควรปรับ
ปรุงแกไขขอบังคับตําบลฉบับนี้

ประธานสภาฯ

สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายและเสนอเกี่ยวกับการแกไขขอบัญญัติ
ตําบลนี้บาง
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นายวีระพงศ เสนเรือง
ส.อบต.ม.8

ในขอ 6 (9) สถานที่เลี้ยงสัตวตองมีสถานที่ขังและปลอยสัตว
กวางขวางเพียงพอ ไมทราบวาเปนอยางไร และตอนนี้ก็มีวัว ควาย
บนทองถนนที่สาธารณะจํานวนมากจะตองหาทางแกไขและ
ควบคุมใหได

นายโชคชัย ทองสม
นาย อบต.

ชี้แจงวาในขอ 6 (9) คิดวาเปนการเลี้ยงสัตวแบบที่เปนฟารม ที่เลี้ยง
เปนจํานวนมาก ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลขนอมจะตองมี
กฎหมายควบคุม ผูประกอบการก็ตองมาแจงจํานวนที่องคการ
บริหารสวนตําบล

นายสามารถ ภักดีรัตน
นิติกร

เสนอสิ่งที่ตองแกไข เชน ชื่อเรียก จากเดิมขอ 1 ขอบังคับตําบล
เปลี่ยนเปน ขอบัญญัติตําบล ขอ 3 “เจาพนักงานทองถิ่น” จากเดิม
หมายความวาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ขนอม เปลี่ยนเปน นายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม และให
เพิ่มบทเฉพาะกาลในระหวางแกไขขอบัญญัติตําบลนี้ มีผลบังคับ
ใชใหนําขอบังคับตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม สวนอื่น ๆ ที่เห็นวาไมจําเปน เชน
ขอ 4 (6) การผลิตเนย เนยเทียม (48) การระเบิด การโม การปนหิน
ดวยเครื่องจักร (96) การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือมีเสียง
ประกอบ หรือการเลนอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมมีใน
เขต อบต.ขนอม

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

ตามหัวขอที่นิติกรพูดและใหตัดออกไปบางอยางยังไมเกิดขึ้นแต
ในอนาคตคงจะเกิดขึ้น ฉะนั้นนาจะคงไวตามเดิมกอน

นายวีระพงศ เสนเรือง
ส.อบต.ม.8

เห็นดวยตามทานนายก เพราะไมจําเปนตองตัดออกไปใหคงไว
อยางเดิมเพื่อจะไดควบคุมเมื่อเกิดขึ้นตอไป

นายเสกสันติ์ ประสิทธิ์
ส.อบต.ม.3

ใน (102) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ซึ่งเปนแหลงมั่วสุม
ของเด็ก ๆ อยากใหมีการควบคุมการเลนใหเปนเวลาดวย และขอ
(104) ใหควบคุมถึงการขนแรดวย โดยกําหนดเวลาในการบรรทุก
แรดวย

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

เรื่องการบรรทุกแรจากการประชุมกันหลาย ๆ ฝาย ซึ่งมี
ผูประกอบการดวย สรุปเปนขอตกลงกัน คือ หามบรรทุกเกินและ
ใหคลุมผาใบอยางมิดชิดหากคันใดละเลยถาเห็นใหแจงโรงพัก
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ขนอมไดเลย
นายเสกสันติ์ ประสิทธิ์
ส.อบต.ม.3

เนื่องจากมีผูใหญบานหมูที่ 3 ไดเขามารวมประชุมดวยและอาจมี
ขอมูลที่สอดคลองกับขอบัญญัติตําบลนี้ดวย จึงอยากใหทานได
เสนอและแสดงความคิดเห็น

ประธานสภาฯ

ตามระเบียบซึ่งอยูในเรื่องพิจารณาไมสามารถใหบุคคลที่เขามารวม
รับฟงการประชุมสภาฯ แสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยในประเด็นนี้
ไดเลย เมื่อถึงระเบียบวาระที่ 6 ญัตติอื่น ๆ ผมจะอนุญาตใหทานได
เสนอพูดคุยและแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ได เมื่อไมมีผูใดอภิปราย
อีกก็จะไดเขาสูหัวขออื่นตอไป
3.1.2 สภาฯ รับหลักการการแกไขขอบัญญัติตําบลฯ

มติที่ประชุม

รับหลักการ 23 คน ไมรับ 1 คน คือ นายเสกสันต ประสิทธิ์

ประธานสภาฯ

3.1.3 สภารับหลักการการแกไขขอบัญญัติตําบลฯ
(เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ)

นายวีระพงศ เสนเรือง
ส.อบต.ม.8

เสนอใหสมาชิกเปนคณะกรรมการเต็มสภาฯ และให
ประธานสภาฯ เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติและในขอ
3.1.4 ก็ไมตองพักการประชุม

ประธานสภาฯ

เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 45 ซึ่งไมไดเปนขอบัญญัติ
งบประมาณสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ฉะนั้น จะถาม
มติที่ประชุมตามที่ทานวีระพงศ เสนอหรือไม

มติที่ประชุม

เห็นดวยเต็มสภาฯ 24 คน

ประธานสภาฯ

3.1.4 ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ การแกไขขอบัญญัติตําบล
ซึ่งผมทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการและสมาชิกทุกทาน
เปนกรรมการ ฉะนั้นขอใหกรรมการทุกทานไดชวยกันพิจารณา
กันดวยจากที่สมาชิกไดอภิปรายกันมาเพื่อเสนอแกไขขอบัญญัติ
ตําบลนี้ พอสมควร ซึ่งพอจะหาขอสรุปไดแลวที่จะแกไขกันอยาง
ไรเชิญเสนอไดพรอมดวยผูเขารวมประชุม

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ผูเขารวมประชุม
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
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1
2
3
4
5
6
7
8

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.
นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา รองนายก อบต.
นายอภิชาติ ใจสบาย
รองนายก อบต.
นายระบิล กงอุบล
เลขานุการนายก อบต.
นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด อบต.
นายสามารถ ภักดีรัตน
นิติกร
นางจันทิรา พูนนวล
หัวหนาสวนการคลัง
นางสาวอารีทิพย จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ

โชคชัย ทองสม
กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา
อภิชาติ ใจสบาย
ระบิล กงอุบล
ธวัชชัย ไชยเทพ
สามารถ ภักดีรัตน
จันทิรา พูนนวล
อารีทิพย จิตอารีย

นายสามารถ ภักดีรัตน
นิติกร

ขอเสนอแกไขจากเดิม
1. ขอบังคับตําบลเปลี่ยนเปนขอบัญญัติตําบล
2. เจาพนักงานทองถิ่น หมายความวา ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลขนอม เปลี่ยนเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม
3. ใหเพิ่มบทเฉพาะกาล ในระหวางที่แกไขขอบัญญัติตําบลนี้มีผล
บังคับใชใหนําขอบังคับตําบลเรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2546 โดยอนุโลมสวนขอบัญญัติอื่น ๆ
ใหคงไวตามรางเดิม

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณนิติกร สมาชิกทานใดจะเสนออะไรอีกเชิญไดและ
อยากจะเสนอความคิดเห็นวาบางขอในขณะนี้ยังไมเกิดแตใน
อนาคตตองมีแนนอน

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

นอกเหนือจากที่นิติกรขอแกไขขอใหคงไวตามรางเดิมไวกอนเพื่อ
ตอไปขางหนาจะไดเปนกฎหมายควบคุมตอไป

ประธานสภาฯ

สมาชิกทานอื่นจะเสนอและพิจารณาแปรญัตติอีก ขอใหเสนอได
ถาไมมีจะไดใหความเห็นชอบตอไปอีก

นายวีระพงศ เสนเรือง
ส.อบต.ม.8

ไดทวงติงวาทานประธานสภาฯ อยูในตําแหนงประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติขอใหถามตรงประเด็นดวย

ประธานสภาฯ

เมื่อไมมีผูใดเสนอพิจารณาอีก ผมขอสรุปตามที่ไดเสนอ คือ จาก
เดิมขอบังคับตําบลแกเปนขอบัญญัติตําบล เจาพนักงานทองถิ่น
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จากเดิม ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลขนอม
แกไขเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม และเพิ่มบทบาท
เฉพาะกาลในระหวางที่แกไขใหใชขอบังคับตําบลนี้ โดยอนุโลม
นอกนั้นก็ใหคงไวตามรางเดิม ฉะนั้น จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับรอง 24 คน

ประธานสภาฯ

3.1.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขขอบัญญัติตําบล ซึ่งจาก
การที่ไดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติไดขอสรุปวาใหแกไขจาก
ขอบังคับตําบลเปนขอบัญญัติตําบล เจาพนักงานทองถิ่น จาก
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลขนอม เปน
นายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม และใหเพิ่มบทเฉพาะกาล
ในระหวางที่แกไขขอบัญญัตินี้ใหใชขอบังคับตําบลนี้โดยอนุโลม
นอกจากนั้นก็ใหคงไวตามรางเดิมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 52 ในวาระ
นี้จะไมมีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอมติที่ประชุมผูใดเห็นชอบ
การแกไขขอบัญญัติตําบลนี้ ตามที่คณะกรรมการไดเสนอตอสภาฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเต็มสภาฯ 24 คน

ประธานสภาฯ

3.2 พิจารณาสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
วัดเขา (วันครู 2501) โรงเรียนบานวัดใน และโรงเรียนบานเปร็ต
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงตามขอ 2 (5) คณะกรรมการสถานศึกษา
ตองมาจากสมาชิกสภาทองถิ่น 1 คน ฉะนั้นขอใหสมาชิกเสนอ
ตัวแทนของโรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501)

นายบรรเจิด ธะนุราช
ส.อบต.ม.4

เสนอคุณพิชิต ภูกิตติกุล
ผูรับรอง 1. นายมนัส ใจเหมาะ
2. นางสาวชุลีพร พูลกลับ
3. นายอภิชาติ ทองสม

ประธานสภาฯ

ตอไปใหสมาชิกฯ เสนอคณะกรรมการของโรงเรียนบานวัดใน

นายรังษี ชุมชู
ส.อบต.ม.11

เสนอคุณ มนัส ใจเหมาะ
ผูรับรอง 1. นายขจร ไชไพล
2. นายโชคชัย เกิดดํา
3. นายวีระพงศ เสนเรือง

10

ประธานสภาฯ

ตอไปขอใหสมาชิกเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
บานเปร็ต

นายณัทธร กงหวั่น
ส.อบต.ม.7

เสนอนายวัชระ วิชัย
ผูรับรอง 1. นายพะเยาว รอดทัพ
2. นายไพรัตน ใจเหมาะ
3. นายชํานาญ รูปสะอาด

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดีและ
ขอใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อไดไปทําหนาที่ดวย และขอมติที่
ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา 24 คน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องดวน

ประธานสภาฯ

- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5

กระทูถาม

ประธานสภาฯ

- ไมมี และขอใหสมาชิกไดเสนอกระทูถามเขามาบางเพื่อ
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลขนอม

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

สมาชิกและผูเขารวมประชุมจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นก็เชิญ
เสนอได

นายบรรเจิด ธะนุราช
ส.อบต.ม.4

เสนอเรื่องตลาดสด อบต.ขนอม หองน้ําจะใชไมไดทําใหลําบาก
มากขอใหผูบริหารดําเนินการดวย ขอใหเปนเรื่องดวน

ประธานสภาฯ

ขอเชิญผูบริหารชี้แจง

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

ชี้แจงวา เรื่องตลาดสดสี่แยกเปนปญหาที่หมักหมมมานานแมคาก็
ตองชวยกันรับผิดชอบดวยในการรักษาความสะอาดการแกไข
ขอใหผูประกอบการและผูเดือดรอนลงชื่อทํามาเปนหนังสือเพื่อจะ
ไดเปนหลักฐาน เพื่อจะไดดําเนินการตอไป
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นายมนัส ใจเหมาะ
ส.อบต.ม.11

พูดเรื่องถนนเปนหลุมเปนบอ สายหนาโรงเรียนบานวัดในและ
ถนนสายบานนายอุทัยขอใหผูบริหารชวยดําเนินการใหดวย

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

ชี้แจงวาขอใหสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอนทุก ๆ หมูบานใหทํา
มาเปนหนังสือมายัง อบต. เพื่อจะไดเปนหลักฐานในการ
ดําเนินการ

นายชํานาญ รูปสะอาด
ส.อบต.ม.6

พูดเรื่องเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุและผูปวยเอดส ซึ่งไมทราบวาทําไม
ถึงยังไมไดรับทั้งที่ไดสงเอกสารมาแลว

นายสามารถ ภักดีรัตน
นิติกร

การจายเบี้ยยังชีพ ตองจายตามระเบียบซึ่งมีทั้งของจังหวัดและของ
อบต.ตั้งงบประมาณไวซึ่งชวงนั้นที่ยังไมมีขอบัญญัติงบประมาณ
จะหยุดชะงักอยูระยะหนึ่งแตชวงหลังก็ไดดําเนินการตามเอกสาร
ที่มีอยูโดยเฉพาะคนพิการ และผูปวยเอดส รับไดทุกคนถาไดแจง
และมีเอกสารพรอม สวนผูสูงอายุก็แตละหมูบานสงรายชื่อและ
บันทึกการประชุมมายัง อบต.ขนอม เพื่อจะไดดําเนินการตอไป

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเจาหนาที่และผูบริหารที่ไดตอบคําถามที่เพื่อนสมาชิก
ไดนําความเดือดรอนของประชาชนในหมูบานมาสอบถามเพื่อจะ
ไดดําเนินการตอไป มีสมาชิกทานใดหรือผูเขารวมประชุมจะพูด
สอบถามผูบริหารเชิญได

นายเสรี เชาวลิต
ผญบ.ม.3

วันนี้ผมมีโอกาสไดเขารวมรับฟงการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลขนอมและไดเตรียมเรื่องที่จะสอบถาม 3-4 เรื่อง
1. เขตปาสงวนและเขตอุทยานของขนอม ซึ่งชาวบานไดเขาไป
อาศัยอยูสามารถใชที่ดินทํามาหากินไดหรือไมและเขตหมูเกาะ
ทะเลใตมีแนวเขตถึงตรงไหน ขอใหผูบริหารชวยดูแลเรื่องเหลานี้
ใหดวย
2. รถบรรทุกแกสที่วิ่งผานเขต อบต.ขนอม มีความปลอดภัยหรือ
ไมสมควรจะกําหนดเวลาใหรถวิ่ง
3. คลองสะพานน้ําขาวไปถึงคลองทาหินขอใหเตรียมแกปญหาใน
การถมดินไวดวย เพราะจะทําใหตอไปน้ําทวมและใหดูเรื่องโฉนด
และนส. 3 ในเขตคลองที่เปนที่สาธารณะใหดวย
4. ความเดือดรอนของชาวบาน 3-4 ครัวเรือนในหมูที่ 3 ยังไมมีไฟ
ฟาใช เรื่องเหลานี้ที่ผมไดสอบถามขอใหผูบริหารชวยชี้แจงใหดวย
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ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณผูใหญเสรี เชาวลิต ผูใหญบานหมูที่ 3 ที่ไดเขามามีสวน
รวมในการประชุมสภา อบต.ขนอม ในครั้งนี้ขอเชิญผูบริหาร

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

ผมขอตอบคําถามของผูใหญเสรี เชาวลิต
1. เรื่องปาสงวนจะขอหารือในการประชุม หัวหนาสวนราชการ
ประจําเดือนเพื่อจะไดใหหลาย ๆ ฝายรับทราบและจะแจงใหทราบ
ในภายหลัง
2. เรื่องรถบรรทุกแกสจากการประชุมที่ อบต.ขนอม ซึ่งมีเจาหนาที่
ของบริษัทเขารวมประชุมดวยและไดอธิบายถึงความปลอดภัยดวย
สวนมากจะวิ่งตอนกลางคืนแตจะไปกําหนดใหตายตัวไมได
3. เรื่องการถมดินทาง อบต.ขนอม ไดมีพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอยู
แลวถาไมถูกตองใชกฎหมายตัวนี้ควบคุมไดแตขึ้นอยูกับจิตสํานึก
ของแตละคนเหมือนกัน
4. เรื่องไมมีไฟฟาใชก็เคยใหสมาชิกสํารวจไฟฟาตกคางของแตละ
หมูบานและไดสงไปยังไฟฟาสวนภูมิภาคแลว เพราะฉะนั้นของ
หมูบานใดที่ยังตกคางอยูขอใหไดทําสงมาดวย

ประธานสภาฯ

ผูใดจะสอบถามอะไรอีกก็เชิญได และสําหรับวันนี้ก็ตอง
ขอขอบคุณทุก ๆ ฝายไมวาจะเปนสมาชิกผูบริหาร เจาหนาที่และ
ผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาฯ ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดี
ในโอกาสตอไปนี้ ขอใหไดชวยกันประชาสัมพันธใหประชาชนได
เขารวมรับฟงการประชุมสภาฯใหมากขึ้นและขอขอบคุณเจาหนาที่
ที่รักษาความสงบทุก ๆ ทาน วันนี้ขอปดการประชุม
ปดการประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ)

พิชิต ภูกิตติกุล
เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

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
(นายกัมพล มีชัย)
ผูลงนามรับรอง

(ลงชื่อ)

ประธานสภา อบต.ขนอม

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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(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)

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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(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
(นายกัมพล มีชัย)
ผูลงนามรับรอง

ประธานสภา อบต.ขนอม
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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
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(นายวีระพงศ เสนเรือง)
(ลงชื่อ) มนัส ใจเหมาะ
(นายมนัส ใจเหมาะ)
(ลงชื่อ) ชุลีพร พูลกลับ
(นางสาวชุลีพร พูลกลับ)
(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ)
(ลงชื่อ)

กัมพล มีชัย
(นายกัมพล มีชัย)
ผูลงนามรับรอง

ประธานสภา อบต.ขนอม

