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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2551  ครั้งที่ 2 

วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2551   เวลา  14.00 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 นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3 - ขาด 
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  
10 นายบัญชา  จริยะวัฒนา ส.อบต.ม.5 - ขาด 
11 นายชํานาญ  รูปสะอาด ส.อบต.ม.6 - ขาด 
12 นายอภินันต  เรืองทอง ส.อบต.ม.6 - ขาด 
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  
16 นายพะเยาว  รอดทัพ ส.อบต.ม.8 พะเยาว  รอดทัพ  
17 นายวันชัย  ทองจันทร ส.อบต.ม.9 - ขาด 
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  
23 นายขจร  ไชไพล ส.อบต.ม.13 ขจร  ไชไพล  
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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 นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3 - ขาด 
2 นายบัญชา  จริยะวัฒนา ส.อบต.ม.5 - ขาด 
3 นายชํานาญ  รูปสะอาด ส.อบต.ม.6 - ขาด 
4 นายอภินันต  เรืองทอง ส.อบต.ม.6 - ขาด 
5 นายวันชัย  ทองจันทร ส.อบต.ม.9 - ขาด 

 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
3 นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์  ซับมัน  
4 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
5 นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายก อภิชาติ  ใจสบาย  
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เร่ิมประชุมเวลา     14.00  น. 
 

เลขานุการสภาฯ     เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 

ประธานสภาฯ     เมื่อสมาชิกฯ ครบองคประชุมขอเปดการประชุม วันนี้เปนการ 
ประชุมในระเบียบวาระที่ 6 ขอ 6.1.3 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 ซ่ึงสภาฯ ได 
เลือกเรียบรอยรอยแลว เพื่อใหคณะกรรมการไดทําหนาที่ในการที่ 
จะใหสมาชิกไดเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการฯ เพื่อจะได 
ประชุมในขอ 6.1.4 การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตอไป  
และกอนที่จะเขาสูการประชุมหัวขอนี้ ผมจะแจงใหที่ประชุมได 
ทราบวาผมไดขออนุญาตตอนายอําเภอขนอม เพื่อขยายเวลาการ 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม สมัยที่ 2/2551 ตอไป 
อีก 15 วัน ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2551 เปนตนไป เพื่อประโยชน 
ขององคการบริหารสวนตําบลขนอม เนื่องจากตองรอให 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตองประชุม เมื่อมีสมาชิกฯ ยื่นคําขอ 
แปรญัตติ จึงแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ ฉะนั้น จึงขอเชิญ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดแจงตอสภาฯ ใหทราบถึงการประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญครับ 
 

นายณรงค  คงแกว   ประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายณรงค  คงแกว ประธาน 
    ส.อบต.ม.10        คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแจงใหที่ประชุมสภาฯ ไดทราบถึง 

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 14  สิงหาคม 2551  
เวลา 10.30 น. มีคณะกรรมการแปรญัตติเขารวมประชุมครบทั้ง 5  
ทาน คือ  
1. นายณรงค  คงแกว 
2. นายมนัส  ใจเหมาะ 
3. นายพะเยาว  รอดทัพ 
4. นายวัชระ  วิชัย 
5. นางสาวชุลีพร  พูลกลับ 
มีเจาหนาที่และผูเกี่ยวของไดเขารวมประชุม 5 ทาน คือ  
1. นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
2. นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนาสวนโยธา 
3. นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง 
4. นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
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5. นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. 
นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไดช้ี

แจงในที่ประชุมถึงระเบียบตาง ๆ และใหเลือกประธานและเลขานุ
การคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อจะไดทําหนาที่ นายพะเยาว  รอด
ทัพ เสนอนายณรงค  คงแกว เปนประธาน มติที่ประชุม รับรองเปน
เอกฉันท และนายมนัส  ใจเหมาะ เสนอนางสาวชุลีพร  พูลกลับ 
เปนเลขานุการฯ มติที่ประชุม รับรองเปนเอกฉันท กระผมนาย
ณรงค  คงแกว ซ่ึงทําหนาที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดช้ี
แจงในที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหทุกทานไดทําหนาที่ถึง
วันที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อรอใหสมาชิกไดเสนอคํา
แปรญัตติตอคณะกรรมการ ปดประชุมเวลา 12.00 น. และนัด
ประชุมใหมในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น. เมื่อถึงเวลา
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมขาดเจาหนาที่วิเคราะหฯ ขาพเจา นาย
ณรงค  คงแกว จึงไดช้ีแจงในที่ประชุมใหทราบวาเมื่อส้ินสุดเวลา
การยื่นขอคําแปรญัตติแลวปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดยื่นคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการ ขาพเจาจึงถามมติในที่ประชุมวา รางขอ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552 จะคงไวตามรางเดิมหรือ
ไม มติที่ประชุม เห็นชอบคงไวตามรางเดิม ปดประชุมเวลา 13.40 
น. นางสาวชุลีพร  พูลกลับ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติจด
บันทึก ผมจึงแจงใหสภาทราบและจะไดดําเนินการตอไป ขอบคุณ
มากครับ 

 

ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อไมมีสมาชิก 
ยื่นคําขอแปรญัตติผมขอหารือที่ประชุมสภาวา ถึงแมวาผมจะขอ 
อนุญาตขยายเวลาตอทานอําเภอและอนุมัติมาเรียบรอยแลวก็ตาม  
เผ่ือวาอาจจะมีสมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติ  แตเมื่อไมมีสมาชิกยื่นคํา 
ขอแปรญัตติจากการที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานตอ 
สภาฯ ผมจึงขอถามมติที่ประชุมสภาฯ วา เห็นควรประชุมสภาฯตอ
ไปหรือไมผูใดเห็นควรประชุมตอไปโปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม    เห็นควรประชุมตอเต็มสภาฯ 21 ทาน 
 
     6.1.5 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
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ประจําป 2552 ในประเด็นนี้ไมมีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทอง
ถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 52  ฉะนั้น ผมจึงตองขอมติที่ประชุมสภาฯ ผูใด
เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552 
โปรดยกมือขึ้น  
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเต็มสภาฯ 21 ทาน 
 

ระเบียบวาระที่ 7    ญัตติอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิก เจาหนาที่หรือผูบริหารมีอะไรจะพูดคุยในสภาฯ ขอเชิญ 
ครับ 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ   ไดพูดขอบคุณสมาชิกและเจาหนาที่ทุกทานที่ไดใหความรวมมือ 
       ปลัด อบต.    เปนอยางดีในการทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552  

สามารถเสร็จทันตามกําหนดและขอชี้แจงใหสภาฯ ไดทราบถึง 
หนังสือรองเรียนที่สงเขามาที่ อบต.ขนอม เพื่อจะไดใหสมาชิกได 
เขาใจตรงกันจะไดช้ีแจงประชาชนที่สอบถามไดถูกตองมี 3 เร่ือง  
คือ  
1. การรองทุกขของชาวหมูบานปานสุข หมูที่ 3 ใหทําถนนเขา 
หมูบานปานสุข จากการตรวจสอบปรากฏวาถนนไมไดเปนถนน 
สาธารณะทาง อบต.ขนอม จึงไดทําหนังสือตอบกลับไปให 
ดําเนินการขอหนังสืออุทิศที่ดินใหเสร็จสิ้นเรียบรอยเสียกอน  
อบต.ขนอม จึงจะไดดําเนินการแกไขปญหาตอไป  
2. หนังสือรองเรียนของนายพะยอม  จันทรักษ หมูที่ 6  จากการที่ 
อบต.ขนอม กอสรางคูระบายน้ําจึงทําใหไมสามารถขนยายผลผลิต
ไดทาง อบต.ขนอม ไดเขาไปตรวจสอบแลวและจะดําเนินการฝง
ทอเพื่อแกปญหาดังกลาว 
3. ชาวบานหมูที่ 4 ขอความอนุเคราะหทําทางเชื่อมถนนของทาง 
หลวงชนบท ซ่ึงจะเห็นวาทางหลวงชนบทจะเชื่อมถนนใหเกือบ 
ทุกสายแตบางซอยไมไดเชื่อมซึ่งจากการตรวจสอบของ  อบต. 
ขนอม ปรากฏวา ถนนดังกลาวไมไดเปนถนนสาธารณะ    จึงขอ 
แจงใหสภาฯ ไดรับทราบถึงการแกไขปญหาตามหนังสือรองทุกข 
ของชาวบานถึงการแกไขปญหาของ อบต.ขนอม ขอขอบคุณครับ 
 

นางสุภี  สมทรง    สอบถามถึงเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ใหระบุวันที่ เงินเขาบัญชีให 
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   ส.อบต.ม.2    แนชัดวาเปนวันใด และที่จะไดรับเพิ่มทําไมถึงชามาก ทางที่จริง 
หมูบานไดสงเรื่องเขามานานแลว 
 

นายโชคชัย  ทองสม    ช้ีแจงวา เร่ืองผูสูงอายุอาจจะเขาใจผิด เร่ืองอายุเกิน 60 ปแลว 
       นายก อบต.    จะตองไดรับ ซ่ึงมีหลักการอยู 3-4 ขอที่สําคัญ เชน ยากจน ถูก 

ทอดทิ้ง ไมสามารถทํางานได มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ จากที่ตรวจดู 
แลวจากบุคคลที่ไดรับยังผิดระเบียบอยูมาก ฉะนั้น ตอไปจะตอง 
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รายละเอียดจะแจงในที่ประชุมประจําเดือน 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิกทานใดจะพูดอีกเชิญได แตผมอยากที่จะใหสมาชิกที่ไป 
อบรมที่หาดใหญไดเลาถึงประโยชนหรือประสบการณที่ไดรับ 
 

นายบรรเจิด  ธะนุราช   ไดพูดโดยสรุป วา ไดรับความรูในการอบรมในครั้งนี้เปนอยาง 
       ส.อบต.ม.4    มาก จากสิ่งที่ผมยังไมรูก็ไดไปรับรูมากมายจากการไปอบรมใน 

คร้ังนี้ และไดรูจักสมาชิกจากจังหวัดสตูลและสงขลาดวย ในการ 
อบรมครั้งนี้ ยังมีสมาชิกจาก อบต.ขนอมไดรับรางวัลผูเขารับการ 
อบรมดีเดน คือคุณรังษี  ชุมชู สมาชิกจากหมูที่ 11 ฉะนั้น ผมวานา 
จะใหเขาไดลุกขึ้นพูดดวย 
 

นายรังษี  ชุมชู    ไดพูดถึงการเขาอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาฯ ในครั้งนี้วาไดรับ 
  ส.อบต.ม.11    ความรูมากมายและไดตั้งใจอบรมอยางเต็มที่และตองขอขอบคุณ  

อบต.ขนอมดวย  
 

นายจักรี  งามโฉม   ไดพูดถึงการเขาอบรมในครั้งนี้วาไดประโยชนและไดรับความรู 
     ส.อบต.ม.13    เปนอยางมากซึ่งนับเปนสิ่งที่ดีมาก  

 

นายไพรัตน  ใจเหมาะ   ไดพูดวา การอบรมครั้งนี้ดีมากไดทั้งความรูและประสบการณ 
       ส.อบต.ม.12 
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดจะพูดอีกบางถาไมมีขอเชิญนายก 
 

นายโชคชัย  ทองสม   ไดพูดขอบคุณหัวหนาสวนพนักงานและสมาชิกทุกทาน ที่ใหความ 
       นายก อบต.    รวมมือที่ดีเพื่อใหขอบัญญัติไดเสร็จลุลวงไปดวยดี ซ่ึงตองขอโทษ 

ดวยที่บางหมูบานไดนอย อยางเชน หมูที่ 5    เนื่องจากโครงการ 
อ่ืน ๆ มีปญหาขาดหนังสืออุทิศบาง จึงไมสามารถจะดําเนินการได 
ตอไปขอใหสมาชิกไดชวยกันทําโครงการใหญ ๆ เขามาในป 2553 
ผมพรอมที่จะของบประมาณจากหนวยงานอื่นเขามาดําเนินการ 
ขอขอบคุณมาก 
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ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดจะพูดหรือเสนออะไรอีกหรือไมถาไมมีขอปด 
ประชุม 

  
ปดประชุมเวลา 15.00 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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(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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