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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2551  ครั้งที่ 1 

วันที่  14 สิงหาคม  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 - 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  
10 นายบัญชา  จริยะวัฒนา ส.อบต.ม.5 บัญชา  จริยะวัฒนา  
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  
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  
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 นางสุภี  สมทรง ส.อบต.ม.2 - ขาด 
     

 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
3 นายอภิชาต  ใจสบาย รองนายก อบต. อภิชาต  ใจสบาย  
4 นายระบิล  กงอุบล เลขานุการนายก ระบิล  กงอุบล  
5 น.ส.อารีทิพย  จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ อารีทิพย  จิตอารีย  
6 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน  
7 นายทนงศักด  ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักด  ซับมัน  
8 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
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เร่ิมประชุมเวลา     09.30  น. 
 

เลขานุการสภาฯ     เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ 

     อานประกาศองคการบริหารสวนตําบลขนอม เร่ือง การประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 
2551 ดวยองคการบริหารสวนตําบลขนอม มีความจําเปนตองเปด
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประ
จําป พ.ศ. 2551 เพื่อพิจารณา ราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552    และประชุมขอราชการอื่น ๆ 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 
พ.ศ. 2551 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เปนตนไป จึงประกาศให
ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 14  สิงหาคม พ.ศ. 2551 

นายกัมพล  มีชัย   
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

ประธานสภาฯ    เมื่อสมาชิกครบองคประชุมขอเปดการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     1.1 แนะนําตัวพนักงานใหม 
          - นายจรัญ  สายนวม ตําแหนง ขางโยธา 
 

นายจรัญ  สายนวม   ทานประธานสภา นายก ผูบริหาร ปลัด และสมาชิกพรอมทั้ง 
        ชางโยธา    ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน ผมไดยายมาจาก อบต.คุระ อําเภอ 

คุระบุรี จังหวัดพังงา ผมพรอมที่จะทํางานกับทุก ๆ ทาน และมี 
อะไรที่จะแนะนําผมพรอมที่จะรับฟงเพื่อจะทําหนาที่ใหดีที่สุด 
ตอไป ขอบคุณครับ 
 

      -  นายยุทธนา  ชุมชู ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป 
 

นายยุทธนา  ชุมชู   ทานประธานสภา นายก และผูเขารวมประชุมที่เคาระทุกทาน ผม 
พนักงานจางทั่วไป   เปนลูกจางใหมขอใหพี่ๆ ชวยแนะนําและพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย ขอบคุณครับ   
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ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ 2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2551 คร้ังที่ 1 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 สมาชิกทานใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอใหเสนอได ถาไมมีก็ตองขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจราย
งานการประชุมและเลขานุการสภา ที่ไดทําหนาที่เปนอยางดีไมมี
ขอบกพรอง 

 

มติที่ประชุม รับรองทั้งหมดเต็มสภาฯ  25 คน  

  

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ    3.1 พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกอสรางถนน คสล. 
สายน้ําตกเสม็ดชุน หมูที่ 9 ขอเชิญหัวหนาสวนโยธา ช้ีแจง 
 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน   ไดอธิบายถึงการกอสรางถนน คสล. สายน้ําตกเสม็ดชุน หมูที่ 9 ซ่ึง 
   หัวหนาสวนโยธา   จากที่มีทอระบายน้ํา คสล.ขนาด ∅ 1.00x 1.00 เมตร จํานวน 1  

จุด ๆ ละ 2 ทอน นั้น เนื่องจากที่จะวางทอมีทิศทางขวางทางเดิน 
ของน้ํา จึงไมอาจวางได จึงตองตัดงบประมาณลงจํานวนเงิน  
3,500.- บาท ยังคงเหลือเปนเงิน 612,700 บาท ขอใหสภาไดรับรอง 
และพิจารณาดวย 
 

ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณหัวหนาสวนโยธา สมาชิกทานใดจะอภิปรายบาง ถาไม 
มีผมจะขอถามมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นควรใหแกไข 
เปลี่ยนแปลงตามที่หัวหนาสวนโยธาชี้แจงโปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม    รับรองเต็มสภา   25 คน 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองดวน 
 

- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 5    กระทูถาม 
 

- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติรางขอบัญญัติ  

 

ประธานสภาฯ    6.1 พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
           งบประมาณ พ.ศ. 2552 
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            5.1.1 เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณฯ ขอเชิญทานนายก 
นายโชคชัย  ทองสม   ทานประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกที่รักทุกทาน บัดนี้ถึงเวลาที่ 
     นายก อบต.    ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จะไดเสนอรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีก 
คร้ังหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวน 
ตําบลจึงขอแถลงใหทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกทานไดทราบถึง 
สถานการณคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ 
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังตอไปนี้ 
1. สถานการณคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   องคการบริหาร
สวนตําบลขนอม ไดประมาณการรายรับไว จํานวน 31,858,000.- 
บาท โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง
จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของ
งบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 
31,858,000.-  บาท   ซ่ึงคาดวาจะสามารถนําไปจัดทําบริการ       
สาธารณดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการจัดทํางบ
ประมาณขององคการบริหารสวนตําบลขนอม  เปนการจัดทํางบ
ประมาณแบบสมดุล (รายรับเทากับรายจาย) นอกจากนั้น ขณะนี้
องคการบริหารสวนตําบลขนอม มีเงินสะสมคงเหลืออยู 
3,410,496.62 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน      
             ในปงบประมาณที่ผานมา แมรายรับขององคการบริหาร
สวนตําบลขนอม จะมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตาง 
ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายก็ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลขนอมก็สามารถ
ดําเนินการกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวเกือบครบถวน
ทุกรายการบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําป 2552 องคการบริหารสวนตําบลขนอม อําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หลักการ งบประมาณรายจายทั้งส้ิน ยอดรวม 31,858,000 บาท  
แยกรายละเอียดตามแบบแผนงานไดดังนี้ 
ก. ดานการบริหารทั่วไป 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม  9,621,200.00  บาท 
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 728,820.00 บาท 
ข.  ดานบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 11,926,380.00 บาท 
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 
    581,000.00 บาท 
3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม  

 662,500.00 บาท 
4. แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม 280,000.00 บาท 
5. แผนงานการศึกษา  ยอดรวม 3,838,994.00 บาท 
6. แผนงานการสังคมสงเคราะห ยอดรวม 3,044,000.00 บาท 
ค. ดานการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการพานิชย  ยอดรวม 5,000.00 บาท 
2. แผนงานการเกษตร  ยอดรวม      55,000.00   บาท 
ง. ดานการดําเนินงานอื่น  
1. แผนงานงบกลาง  ยอดรวม 1,115,106.00 บาท 

เหตุผล 
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร ที่ไดวางแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  เพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
พิจารณาเห็นชอบตอไป ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณทานายก 
     6.1.2 สภารับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 ขอ 62 จะตองใหสมาชิกไดอภิปรายพอสมควร จึงขอให
สมาชิกไดทําหนาที่อภิปรายรางขอบัญญัติขอเชิญครับ 
 

นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย  ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในงบกลาง หนา 85 ขอ 3.1.4 คาจางที่ 
       จนท.วิเคราะหฯ    ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางหรือไมไดมาซึ่ง 

ครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางเพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อประเมิน 
ความพึงพอใจฯ เติมตั้งไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดเปนตั้ง 
จายจากเงินรายได เปนเงิน 21,660 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
ทั่วไปเปนเงิน 8,340 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
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นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ   ไดอภิปรายวา การทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย คร้ังนี้ทําไดดี 
       ส.อบต.ม.5     มากครอบคลุมทุก ๆ หมูบานและมีขอบกพรองนอย แตจะขอถาม 

วา งบดานเกษตร ทําไมตั้งไวนอยมากแค 55,000 บาท แตงบคา
ตอบแทนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ตั้งไว 
770,000 บาท ซ่ึงดูแลวเยอะเกินไป สวนที่ตั้งไวในการปลูกตนไม
พรอมปุย 50,000 บาท แตไมมีงบดูแลรักษาทําใหตนไมที่ปลูกอาจ
จะตายอีกขอใหไดอธิบายชี้แจงดวย อีกเรื่องหนึ่งประเภทคาติดตั้ง
ไฟฟาและแสงสวางสาธารณะซอยมีสุข หมูที่ 4-5 จํานวน 10 จุด 
ไมทราบวารวมกับหมูที่ 4 ดวยหรือไม เพราะของหมูที่ 5 จํานวน
โคมไฟก็ 10 จุด อยูแลว ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญหัวหนาสวนโยธาไดอธิบายถึงโครงการไฟฟากอน 
 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน   อธิบายวาที่ไดระบุเปนหมูที่ 4 และ 5 เนื่องจากไดพาชางจากไฟฟา 
   หัวหนาสวนโยธา   สวนภูมิภาคอําเภอสิชล ไดสํารวจและจุดเริ่มตนมาจาก ซอยมีสุข  

หมูที่ 4 จึงตองระบุอยางนั้น ถาสมาชิกจะขอแกไขใหเหลือไวใน 
หมูที่ 5 ก็แลวแตสมาชิกทั้งสองหมูบานจะตกลงกัน 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ   อธิบายขอซักถามของสมาชิกวา งบเกษตรที่ตั้งไวจุดนั้นเปนคา 
       ปลัด อบต.    อุปกรณที่ใชในการเกษตร แตเกี่ยวกับภาพรวมดานการเกษตรอยู 

ในหมวดตาง ๆ อยูแลว สวนงบปลูกตนไมตั้งไวตามที่ไดปฏิบัติ 
หรือไดทํามาแลวในครั้งกอน ๆ ขอใหสมาชิกไดเปดดูในตาราง 
แผนงานที่มีอยูเปนดาน ๆ ซ่ึงจะมีรายละเอียดอยูสวนงบ 
คาตอบแทนที่ตั้งไวอยางนั้น ตามความเปนจริงมากกวานั้นซึ่งตอง 
ตั้งไวตามระเบียบที่จะดําเนินการและเปนขวัญกําลังใจของลูกจาง 
และพนักงานดวย 
 

ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณเจาหนาที่ที่ไดอธิบายพอเขาใจ สมาชิกทานใดจะ 
อภิปรายอีก 
 

นายบรรเจิด  ธะนุราช   พูดถึงโครงการไฟฟาที่เร่ิมตนจากหมูที่ 4 ซอยมีสุข ถึงหมูที่ 5 วา  
        ส.อบต.ม.4       ไมขัดของถาจะระบุใหเปนหมูที่ 5 ก็ไมเปนไร 

 

ประธานสภาฯ    ผมขอใหสมาชิก ไดมีมติวาจะใหเปนอยางไรหรือจะใหไว 
เหมือนเดิมซ่ึงผมอยากที่จะใหไดขอสรุป  
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นายวีระพงศ  เสนเรือง   เสนอความคิดวา ถาจะใหลงมติจะทําใหเกิดความแตกแยกไดซ่ึงจะ 
        ส.อบต.ม.8    ทําใหไมเปนผลดี 

 

นายณรงค  คงแกว    เสนอความคิดวา ถาสมาชิกตองการเปลี่ยนแปลงขอใหไดเสนอตอ 
    ส.อบต.ม.10     คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อถึงขั้นตอนเลือกคณะกรรมการแปร 

ญัตติแลว  
 

ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณสมาชิกที่ไดเสนอความคิดเห็นเขามา ซ่ึงเปนสิ่งที่ดีมาก  
ฉะนั้น ถาสมาชิกจะเปลี่ยนแปลงขอใหยื่นตอคณะกรรมการแปร 
ญัตติในโอกาสตอไป 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง   อภิปรายเรื่อง ไมไดตั้งคาน้ํามันเชื้อเพลิงไวเมื่อขอเครื่องจักรกล 
       ส.อบต.ม.8    จากหนวยงานอื่น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด  

 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ   อธิบายวา เมื่อตั้งไวแลวในงบประมาณรายจายที่ผาน ๆ มา แตขอ 
       ปลัด อบต.    เครื่องจักรกลมาจากหนวยงานอื่นไมไดแตครั้งนี้ถาขอ 

เครื่องจักรกลจากหนวยงานอื่น ๆ มาไดก็ไมมีปญหาสามารถใชงบ 
กลางได 
 

นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์   อภิปรายเรื่องไฟฟา ของหมูที่ 3 ซ่ึงไมไดตั้งราคาของหมอแปลงไว 
       ส.อบต.ม.3    เมื่อจะดําเนินการครั้งตอไปจะทําใหเกิดปญหาหรือไม 

 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน   อธิบายวา ที่ทางสมาชิกไดเสนอโครงการไฟฟาใหดําเนินการไดนํา 
   หัวหนาสวนโยธา   ชางจากไฟฟาภูมิภาคสิชล สํารวจเรียบรอยแลว และชวงนั้น 

สมาชิกก็ไปอบรมที่หาดใหญดวย แตก็ไดโทรศัพทประสานกัน
ตลอด สวนเรื่องหมอแปลงไฟฟาไมไดดําเนินการเพราะจากที่ได
ประมาณการไวแลวแตงบประมาณไมลงตัว เยอะเกินไป จึงตองตัด
โครงการของแตละหมูบานลงมาเพื่อใหสามารถดําเนินการไดทัน
ตามกําหนด 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิกทานใด จะอภิปรายอีกบาง ถาไมมีผมจะถามมติที่ประชุมวา 
ผูใดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงประมาณรายจายประจําป 2552   
โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม    รับหลักการ 25 คน เต็มสภาฯ 
     6.1.3 สภารับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
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ประจําป 2552 (เลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป 2552 ซ่ึงตามระเบียบมีคณะกรรมการ
ไดตั้งแต 3-7 คน ฉะนั้น ผมขอถามมติในที่ประชุมกอนวาจะมี
จํานวนกี่คน 
 

นายจักรี  งามโฉม   ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 5 คน ซ่ึงนาจะ 
    ส.อบต.ม.13    เหมาะสม 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใด จะเสนอเปนอยางอื่น ก็เสนอได ถาไมมีผมจะถาม 
มติที่ประชุมวา ผูใดเห็นควรใหมีคณะกรรมการแปรญัตติเปน 
จํานวนที่สมาชิกเสนอ 5 คน ยกมือข้ึน 
 

มติที่ประชุม    รับรองใหมี 5 คน เต็มสภา 25 คน 
 

ประธานสภาฯ    สมาชิกเสนอคณะกรรมการและผูรับรองเขามาได 
 

นายจักรี  งามโฉม    เสนอนายณัฐวุฒิ  ทองใหญ พรอมผูรับรองถูกตอง 
    ส.อบต.ม.13 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ   ผมขอถอนตัว เนื่องจากไมมีเวลา มีภารกิจที่จะตองทําวันนี้มากมาย  
      ส.อบต.ม.5     ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกมาก 

 

นายณรงค  คงแกว   เสนอ นายมนัส  ใจเหมาะ 
    ส.อบต. ม.10    ผูรับรอง 
     1. นายขจร  ไชไพล 
     2. นายพิพัฒน  มีเมือง 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ   เสนอ นายณรงค  คงแกว 
       ส.อบต. ม. 5    ผูรับรอง 
     1. นายมนัส  ใจเหมาะ 
     2. นายวัชระ  วิชัย 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง   เสนอ นายวัชระ  วิชัย 
         ส.อบต.ม.8    ผูรับรอง 
     1. นายจักรี  งามโฉม 
     2. นายบรรเจิด  ธะนุราช 
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นายมนัส  ใจเหมาะ   เสนอ นางสาวชุลีพร  พูลกลับ 
     ส.อบต.ม.11    ผูรับรอง 
     1. นายประเสริฐ  แกวชุม 
     2. นายบัญชา  จริยะวัฒนา 
 

นายพิพัฒน  มีเมือง   เสนอนายพะเยาว   รอดทัพ 
    ส.อบต.ม.14    ผูรับรอง 
     1. นายณัทธร  กงหวั่น 
     2. นายอภินันต  เรืองทอง 
 

ประธานสภาฯ    เมื่อไดคณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลว ผมขอหารือสภาวาจะ 
กําหนดใหคณะกรมการแปรญัตติถึงวันไหน เวลาใด เนื่องจากตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 45 วรรค 3 ไดกําหนดไววา ญัตติราง 
ขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไมได และใน 
การพิจารณา วาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม 
นอยกวา 24 ช่ัวโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงราง 
ขอบัญญัติงบประมาณนั้นถาจะใหสมาชิกเสนอคําแปรญัตติตอ 
คณะกรรมการจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ภายในเวลา 12.00 น.  
เหมาะสมหรือไมและนัดประชุมสภาในวันที่ 15 สิงหาคม 2551  
เวลา 14.00 น. ขอใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นดวย 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง    เสนอความคิดเห็นวา ตามที่ประธานสภาไดเสนอผมวาเหมาะสม 
      ส.อบต.ม.8    แลว  

 

ประธานสภาฯ    ผมขอถามมติที่ประชุมวาผูใดเห็นควรที่ผมไดเสนอ 
 

มติที่ประชุม    รับรองเต็มสภาฯ 25 คน 
 

ประธานสภาฯ    วันนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุก ๆ ทานที่ไดอภิปรายและประชุมทําให 
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552 ผานไปดวยดีชวง 
นี้จะพักการประชุมเพื่อใหคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมเพื่อ 
เลือกคณะกรรมการและจะไดทําหนาที่เพื่อจะใหไดสมาชิกเสนอ 
คําแปรญัตติตอไปและขอนัดประชุมสภาฯ ในวันพรุงนี้ 15  
สิงหาคม 2551 เวลา 14.00 น. 

 
 
 



11 

ปดประชุมเวลา 10.30 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


