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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/2551 คร้ังท่ี 2 
วันที่ 25 กันยายน 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  
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 นายชํานาญ  รูปสะอาด ส.อบต.ม.6 ชํานาญ  รูปสะอาด  
11 นายอภินันต  เรืองทอง ส.อบต.ม.6 อภินันต  เรืองทอง  
12 นายวัชระ  วิชัย ส.อบต.ม.7 วัชระ  วิชัย  
13 นายณัทธร  กงหวั่น ส.อบต.ม.7 ณัทธร  กงหวั่น  
14 นายวีระพงศ  เสนเรือง ส.อบต.ม.8 วีระพงศ  เสนเรือง  
15 นายพะเยาว  รอดทัพ ส.อบต.ม.8 พะเยาว  รอดทัพ  
16 นายวันชัย  ทองจันทร ส.อบต.ม.9 วันชัย  ทองจันทร  
17 นายโชคชัย  เกิดดํา ส.อบต.ม.9 โชคชัย  เกิดดํา  
18 นายณรงค  คงแกว ส.อบต.ม.10 ณรงค  คงแกว  
19 นายมนัส  ใจเหมาะ ส.อบต.ม.11 มนัส  ใจเหมาะ  
20 นายรังษี  ชุมชู ส.อบต.ม.11 รังษี  ชุมชู  
21 นายไพรัตน   ใจเหมาะ ส.อบต.ม.12 ไพรัตน   ใจเหมาะ  
22 นายขจร  ไชไพล ส.อบต.ม.13 ขจร  ไชไพล  
23 นายจักรี  งามโฉม ส.อบต.ม.13 จักรี  งามโฉม  
24 นางสาวชุลีพร  พูลกลับ ส.อบต.ม.14 ชุลีพร  พูลกลับ  
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ผูไมเขาประชุม 
 

 
ผูเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบัญชา  จริยะวัฒนา ส.อบต.ม.5 - ขาด 
2 นายพิพัฒน  มีเมือง ส.อบต.ม.14 - ขาด 
     

 

 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นายระบิล  กงอุบล เลขานุการนายก อบต. ระบิล  กงอุบล  
3 นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายก อบต. อภิชาติ  ใจสบาย  
4 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
5 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
6 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน  
7 นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์  ซับมัน  
8 ด.ต.สุเชน  ไชยนุวงศ สายตรวจรถยนต สุเชน  ไชยนุวงศ  
9 ส.ต.อ.เจริญ  ทําการเหมาะ สายตรวจรถยนต เจริญ  ทําการเหมาะ  
10 นายวิสูตร  รักดวง อปพร. วิสูตร  รักดวง  
11 นายวัชระ  มยุระเปนชะ ผช.ชางไฟฟา วัชระ  มยุระเปนชะ  
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น.  
เลขานุการสภาฯ   เชิญประธานสภาฯ จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
 

ประธานสภาฯ   เมื่อสมาชิกฯ ครบองคประชุมขอเปดการประชุม วันนี้เปนการประชุมสมัย 
วิสามัญ สมัยที่ 3/2551 คร้ังที่ 2 ซ่ึงจากประกาศอําเภอขนอม มีกําหนดไม
เกิน 15 วัน ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2551 เปนตนไป 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ   1.1 หนังสือจากอําเภอขนอม ใหผูบริหารและสมาชิกฯ เขารวมกิจกรรม 
รัฐสภาพบประชาชนวันที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนศรี 
ธรรมราชศึกษา จํานวน 5 คน 
1.2 หนังสือจากโรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) เรื่องเชิญผูบริหารและสมาชิก 
สภาฯ รวมงานเกษียนอายุราชการคุณครูประวิง  ทองใหญ และคุณครูการุณ  
กงอุบล วันที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 18.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม สมัย 
วิสามัญ สมัยที่ 3/2551 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 สมาชิกทานใด
จะแกไขคําผิดหรือเพิ่มเติมสวนใดบาง 

 

นายจักรี  งามโฉม  ขอแกไขที่พิมพเปนครั้งที่ 2 นาจะเปนครั้งที่ 1 ขอใหพิจารณาดวย เพราะ 
    ส.อบต.ม.13    วันนี้ก็เปน การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2551 คร้ังที่ 2 

 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทานจักรี  งามโฉม ขอใหสมาชิกฯไดแกไขเอกสารประชุมใน 
ระเบียบวาระที่ 2 ดวย จากครั้งที่ 2 เปนครั้งที่ 1 สมาชิกทานอื่นจะแกไข
สวนใดอีกบาง ถาไมมีผมจะถามมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม   มติที่ประชุมรับรอง 24 คน เต็มสภาฯ สมาชิกขาด 2 คน 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ 3.1 ขออนุมัติเบิกตัดป กรณีไมกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงเอกสาร
ไดแจกใหสมาชิกแลวพรอมดวยระเบียบ ขอกฎหมาย ขอใหสมาชิกไดชวย
กันพิจารณาดวย และขอเชิญเจาหนาที่ไดอธิบายรายละเอียด 
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นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ไดอธิบายถึงระเบียบ ขอกฎหมายวาทําไมตองเบิกตัดป ตามเอกสารที่ได 
       ปลัด อบต.    แจกใหสมาชิกแลว ซ่ึงจะมีรายละเอียดในเอกสารนั้นแลวชวยดูดวย 

 

นางจันทิรา  พูนนวล  ไดอธิบายถึงการขออนุมัติเบิกตัดปกรณีไมกอหนี้ผูกพัน ทั้ง 6 โครงการ ซ่ึง 
 หัวหนาสวนการคลัง    จะตองขออนุมัติตอสภาจึงจะสามารถดําเนินการได 

 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดยังมีขอสงสัยอยูบาง ถาไมมีผมจะถามมติที่ประชุมทั้ง 6  
โครงการ คือ 
1. โครงการติดตั้งไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ หมูที่ 2  
ตั้งไว 190,000 บาท 
2. โครงการติดตั้งไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ หมูที่ 4  
ตั้งไว 110,000 บาท 
3. โครงการจางเหมากอสรางถนน คสล.สายน้ําตกหินลาด หมูที่ 8  
ตั้งไว 518,900 บาท 
4. โครงการจางเหมากอสรางถนน คสล. สายวัดเขา – นาคลอง หมูที่ 10 
ตั้งไว 639,000 บาท 
5. โครงการจางเหมากอสรางระบบประปาหอถังสูง ขนาด 100 ครัวเรือน 
หมูที่ 12 ตั้งไว 1,101,100 บาท 
6. คาจัดซื้อหมอแปลงไฟฟาพรอมอุปกรณและติดตั้งตามประมาณการ 
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนเงิน 170,174.94 บาท 
ผูใดเห็นควรอนุมัติทั้ง 6 โครงการ 
 

มติที่ประชุม   เห็นดวย 24 คน เต็มสภา 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองดวน 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   กระทูถาม 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิก ผูบริหาร เจาหนาที่ และผูเขารวมประชุม เชิญพูดเสนอได 
 

นายจักรี  งามโฉม  ถามเรื่องหนังสือที่ชาวบานรองเรียนความเดือดรอนกับสมาชิกทําหนังสือ 
    ส.อบต.ม.13    มาอยางไหนจะมีความสําคัญมากกวากัน หรืออยางไหนชาและเร็วกวากัน 



5 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ช้ีแจงวา ทั้งหนังสือรองเรียนและหนังสือของสมาชิกจะตองลงชื่อไวเปน 
       ปลัด อบต.     หลักฐานเพื่อสะดวกในการดําเนินการ คือจะตองใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบ 

วาเปนจริงเท็จอยางไร 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ช้ีแจงวาการทําหนังสือมาถึงอบต.จะตองลงหนังสือรับไวเปนหลักฐานเพื่อ 
      นายก อบต.     สะดวกในการสั่งการเพราะถาแจงมาทางโทรศัพทหรือจากการแจงดวย 

วาจาจะไมมีหลักฐาน 
 

นายชํานาญ  รูปสะอาด  ถามเรื่อง การฉีดยาปองกันโรคเทาเปอยของวัวจะใหบริการอยางไร จะ 
       ส.อบต.ม.6    ดําเนินการตามวันที่ไดแจงไปหรือไม ชวยอธิบายดวย 

 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  ช้ีแจงวา การฉีดวัคซีนวัวในแตละหมูบานทางปศุสัตวจะนัดมากอน 
        ปลัด อบต.    ลวงหนาแลวจะแจงใหสมาชิกไดรับทราบ 

 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  การทําเปนหนังสือตามที่ทานนายกบอกนั้นถูกตองแลว แตถาแจงในการ 
        ส.อบต.ม.8    ประชุมสภา ซ่ึงมีการจดบันทึกและไดอัดเทปไว สามารถดําเนินการได 

หรือไม 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ช้ีแจงวา ถาเสนอในสภาสามารถดําเนินการได เนื่องจากแตละสวนได 
       นายก อบต.    รับทราบแลวเพราะเขารวมประชุมดวย ตามสามัญสํานึกตองนําไปปฎิบัติ 

 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  เมื่อทานนายกชี้แจงวาปฏิบัติไดเลยก็ชวยจัดการเรื่องไฟฟาดับหมูที่ 8 ให 
      ส.อบต.ม.8    ดวย ซ่ึงไดเสนอไวในการประชุมครั้งกอน 

 

นายโชคชัย  ทองสม  เร่ืองไฟฟาดับหมูที่ 8 ไดส่ังการใหฝายไฟฟาดําเนินการแลว คิดวา 
      นายก อบต.    ดําเนินการเรียบรอยแลว ขอโทษดวยและขอรับผิดชอบจะไดใหผูเกี่ยวของ 

ดําเนินการตอไป 
 

นายวัชระ  มยุระเปนชะ  ช้ีแจงวาไดดําเนินการเรียบรอยแลวโดยนําอุปกรณปด – เปดไปใสใหมแต 
      ผช.ชางไฟฟา   ตองใหประชาชนเปดและปดเอง ซ่ึงไดทดลองและไฟก็ติดเรียบรอยแลว 
 

ประธานสภาฯ   ขอแจงใหสมาชิกไดทราบวา ทางเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ขนอม  เมื่อไปดําเนินการแลวก็ขาดการประชาสัมพันธ ซ่ึงกรณีเร่ืองไฟฟา 
ถาไดแจงใหประชาชนบริเวณใกล ๆ ไดรับทราบในการชวยปด – เปด  
สวิตซ ก็คงจะไมมีปญหา ฉะนั้นตอไปก็ตองขอฝากเจาหนาที่ดวย เมื่อเขา 
ไปดําเนินการในหมูบานใดก็ชวยแจงใหสมาชิกหรือประชาชนบริเวณนั้น 
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ใหทราบดวย 
 

นายโชคชัย  ทองสม  จากเหตุการณที่เกิดขึ้นในเขต หมูที่ 8 บานในเพลา เร่ืองไฟฟา ขอให 
      นายก อบต.    ผูเกี่ยวของชวยรีบดําเนินการดวย และจะเห็นวาฝายชางการทํางานลาชา 

มาก จึงขอใหชวยสนองนโยบายดวย เพื่องานจะไดเดินหนาตอไป 
 

นายสามารถ  ภักดีรัตน  ขอปรึกษาเรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เนื่องจากที่แลว 
              นิติกร     มาตัดภารกิจอื่น ๆ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันเวลา  ฉะนั้น วันนี้จึง 

ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบรายชื่อดวย หมูบานละ 5 คน สําหรับผูสูงอายุ 
สวนคนพิการและผูปวยเอดสไดทุกคน ใหเปดบัญชีธนาคารกรุงไทย วันนี้
ดวย เพื่อจะไดดําเนินการใหเสร็จ 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ผมเคยไดรับการรองเรียนเรื่องถนนสายคูระ หมูที่ 3 ผมจึงไดดําเนินการทํา 
      นายก อบต.   ถนนจนแลวเสร็จ ซ่ึงไดประสานไปยัง บริษัท ปตท. และจะมาทําพิธีเปด 

ถนนสวายคูระในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00 น. จึงขอเชิญสมาชิกไดเขา 
รวมดวย 
 

นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์  ขอขอบคุณทานนายกที่ไดชวยดําเนินการถนนสายคูระ และขอถามเรื่องผู 
        ส.อบต.ม.3    พิการที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล ตองใหทาง อบต.รับรองอีกหรือไม ขั้นตอน 

เปนอยางไร และขอเสนอเรื่องปายบอกเสนทางที่ใชไมไดแลวชวยเอาออก 
ดวย เพื่อจะไดดําเนินการใหมใหชัดเจนดวย 
 

นายสามารถ  ภักดีรัตน  ไดอธิบายถึงขั้นตอนการทําบัตรผูพิการจะตองใหทางโรงพยาบาลรับรองวา 
             นิติกร    พิการอยางไร อบต.ไมตองรับรองอะไร แลวนําหลักฐานนั้นพรอมดวยรูป 

ถาย สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานไปยังสงเคราะหจังหวัด เพื่อ 
ขอทําบัตรผูพิการ แตประชาชนสวนใหญไมคอยไดไปทํา ฉะนั้น ที่แลว ๆ  
มาทาง อบต.จะชวยดําเนินการใหเมื่อไปราชการที่จังหวัด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ 
สําคัญขอใหทางโรงพยาบาล ไดรับรองใหเรียบรอยจึงมาติดตอที่ อบต.ได 
 จะไดชวยดําเนินการใหเรียบรอยตอไป 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อไมมีทานใดจะพูดอีก วันนี้ก็ตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก ผูบริหาร  
เจาหนาที่ และผูเขารวมประชุมทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดี ทุก 
ทานไดทําหนาที่อยางดีที่สุด และขอฝากเรื่องการมาปฏิบัติหนาที่ของ 
สมาชิก วันละ 2 ทาน ดวย ขอใหสมาชิกไดดูวันที่ในแตละเดือนดวยวา 
ปฏิบัติวันไหน เพราะแตละเดือนอาจจะไมตรงกัน จึงขอฝากไวดวย วันนี้ 
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ปดประชุม เวลา 11.00 น. 
 

(ลงชื่อ)      พิชิต  ภูกิตติกุล        เลขานุการสภาฯ 
                                                                                     (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 
                                                                                             ผูจดรายงานการประชุม 
 
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       ประธานสภาฯ 
                  (นายกัมพล  มีชัย) 

                                                                                                      ผูลงนามรับรอง 
 


