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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  4/2551   คร้ังท่ี  1 

วันท่ี  14  พฤศจิกายน  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 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 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 นายพิพัฒน  มีเมือง ส.อบต.ม.14 พิพัฒน  มีเมือง  
25 นางสาวชุลีพร  พูลกลับ ส.อบต.ม.14 ชุลีพร  พูลกลับ  



2 

ผูไมเขาประชุม 
 

 
ผูเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวีระพงศ  เสนเรือง ส.อบต.ม.8  ขาด 

 
 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายก อบต. อภิชาติ  ใจสบาย  
3 นายสมชาย  ชวยบรรจง นายชางโยธา สมชาย  ชวยบรรจง  
4 จสต.สมหมาย  อันทวิมล สภ.ขนอม สมหมาย  อันทวิมล  
5 จสต.เจริญ   ทําการเหมาะ สภ.ขนอม เจริญ   ทําการเหมาะ  
6 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
7 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
8 นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ อารีทิพย  จิตอารีย  
9 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน  
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น.  
เลขานุการสภาฯ     เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาน 

ประกาศอําเภอขนอม เร่ือง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2551 ดวยอําเภอขนอมพิจารณา
แลวเห็นวา สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม มีความจําเปน
ตองเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม  
เพื่อแจงการปฏิบัติงานตามที่ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลขนอม ในรอบป และขอราชการอื่น ๆ  อาศัย 
อํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (และแกไขเพิ่มเติมจนถึง 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)  ประกอบกับขอ 36 (3) ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
2547 นายอําเภอขนอม จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2551 ประจําป 2551 ได กําหนด 
ไมเกิน 15 วัน ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป จึง 
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 

วาที่รอยตรี ชลิต  มณีรัตน 
                                                                                            ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทน 

      นายอําเภอขนอม 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมครบองคประชุม ขอเปดการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 แนะนําตัวพนักงานจางทั่วไปที่เขาใหม 
- นายธนศักดิ์  แซอุย               ตําแหนง   นักการภารโรง 
- นางสาวชุติมาพร  ใจสบาย   ตําแหนง   คนงานทั่วไป 
- นางเพ็ญพักตร  ทองจันทร   ตําแหนง   คนงานทั่วไป 
- นางสาวธนัญชนก  บุญสัม   ตําแหนง   คนงานทั่วไป 

1.2 การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอฯ 
จัดที่วัดกระดังงา หมูที่ 9 ตําบลขนอม ในวันเสารที่ 15 พฤศจิกายน 
2551 พิธีจัดเปน 2 ชวง เวลากลางวันพรอมกันเวลา 14.30 น. ที่วัด
กระดังงา  การแตงกายเครื่องแบบชุดกากีเต็มยศไวทุกข  แตเพื่อความ
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สวยงามและจะไดเหมือนกันขอใหแตงชุดขาวดําใสสูทสีดําของ 
อบต.ขนอม สวนเวลากลางคืนเริ่มเวลา 22.00 น. ใสเครื่องแบบปกติ
ขาวไวทุกข แตถาไมมีชุดปกติขาวใหใสเหมือนกันคือชุดชาวดําตาม
ปกติเหมือนกับตอนกลางวัน จึงขอใหสมาชิกฯ ไดรวมงานดวย 

1.3 สถานะการคลัง 
          หัวหนาสวนการคลังไดสรุป ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 การ
ดําเนินการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลขนอม ประจําปงบ
ประมาณ 2552 ซ่ึงไดทําเปนเอกสารแจกสมาชิกฯ และผูเขารวมประชุม 
ซ่ึงมีรายละเอียดอยูแลว 

1.4 รวมเปนเจาภาพทอดผาปามหากุศลตั้งกองทุนการศึกษาและฝกอาชีพ
คนตาบอดประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
         มีหนังสือจากนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรปราการ ถึง
ประธานสภาฯ เร่ืองขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปามหากุศลตั้งกอง
ทุนการศึกษาและฝกอาชีพคนตาบอดประจําจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
คนตาบอดในจังหวัดสมุทรปราการ ไดเขามารับการพัฒนาดานการ
ศึกษา และดานการฝกอาชีพอยางตอเนื่อง และติดตอประสานงานกับ
องคกรซ่ึงเกี่ยวของและใหความชวยเหลือกับคนตาบอดโดยตรง ฉะนั้น 
จึงขอความรวมมือจากสมาชิกฯ ชวยกันรวมบุญกุศลกันดวย กองละ 49 
บาท ที่หัวหนาสวนการคลัง มีทั้งหมด 40 กอง 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ ขอแกไขคําผิดในหนา 2 ผูไมเขาประชุม นายบัญชา  จริยะวัฒนา   
ส.อบต. ม.5 ใหแกจาก ม.6  เปน ม.5       

 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม สมัย 
วิสามัญ สมัยที่ 3/2551 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 สมาชิกทานใด
จะแกไขคําผิดหรือเพิ่มเติมสวนใดบาง 
 

นางสุภี  สมทรง   ขอแกไขหนา 2 ผูเขารวมประชุม นายระบิล  กงอุบล  ตําแหนงรองนายก  
    ส.อบต.ม.2    อบต. นาจะผิด ตองแกไขเปนเลขานุการนายก อบต. ขอใหดําเนินการให 
    ถูกตองดวย 

 
 
 



5 

ประธานสภาฯ   ขอใหสมาชิกไดแกไขจากรองนายกเปนเลขานุการนายกดวย ขอบคุณมากที่ 
    ทานไดแกไข ถาไมมีผมก็ขอถามมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม   มติที่ประชุมรับรอง 25 คน เต็มสภาฯ (สมาชิกขาด 1 คน) 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองพิจารณา 
    - ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองดวน 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   กระทูถาม 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ   6.1 นายกแจงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาฯ  
ในรอบป  

              เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 287 
 วรรค 3 กําหนดไววาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการ 
ดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจายและผล 
การดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและ 
กํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรค 5 กําหนดไววาใหนายกองค
การบริหารสวนตําบล จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนประจําทุกป ฉะนั้น ใน
การประชุมวันนี้หัวขอนี้จะเปนประเด็นหลักของการประชุม ซ่ึงจะไดเปน
ไปตามระเบียบกฎหมายที่ถูกตอง  ขอเชิญนายก 

 

นายโชคชัย  ทองสม  ไดแจกเอกสารใหสมาชิกฯ และผูเขารวมประชุมดูรายละเอียดควบคูกันไป 
      นายก อบต.    ซ่ึง ตามที่ไดแถลงไวตอสภาฯ ถึงนโยบายมี 9 ดานและสามารถดําเนินการ 
    ไดครอบคลุมทั้งหมดทุก ๆ ดาน  

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
2. ดานเศรษฐกิจ 
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3. ดานสังคม 
4. ดานสาธารณสุข 
5. ดานการศึกษา 
6. ดานสวัสดิการประชาชน 
7. ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
8. ดานการทองเที่ยว 
9. ดานการเมือง 
          ซ่ึงในแตละดานมีรายละเอียดและงบประมาณในการดําเนินการอยู 
แลวขอใหทุกทานไดดูรายละเอียดในเอกสารดวยในแตละดานถาสมาชิก 
และผูเขารวมประชุมสงสัยก็สอบถามได ขออนุญาตไมอานรายละเอียดและ 
ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือที่ผานมาเปนอยางดี 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกฯ ดูรายละเอียดในเอกสารแลว ถาทานใดสงสัยในเรื่องใดขอให 
ถามได ถาไมมีจะไดเขาสูหัวขอ 6.2 ตอไป 
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ  6.2  แจงเรื่องอุทกภัย ที่จําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการชวงนี้ มี  
        ปลัด อบต.  1. หมูที่ 8 ถนนสานน้ําตกหินลาด ยาว 500 เมตร 

2. หมูที่ 9 ถนนสายกระดังงา – หนาดาน กวาง 2.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร 
3. หมูที่ 9 ถนนสานบานนายเชวง น้ําเซาะทอระบายน้ํา คสล. กวาง  7.00    

เมตร ยาว 5.00 เมตร 
4. หมูที่ 10-11 ถนนนาคลอง - นางสมบูรณ น้ําเซาะทอระบายน้ํา คสล. 

กวาง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร 
5. หมูที่ 13 ถนนโรงเรียนบานวัดใน -  รพช. น้ําเซาะทอระบายน้ํา  คสล. 

กวาง 3.5  เมตร  ยาว  7.00  เมตร 
6. หมูที่ 13  ถนนสายเหนือทาน้ําเซาะทอเหล่ียม คสล. กวาง 6.5 เมตร ยาว 

7.00 เมตร ถาสมาชิกฯ ทานใดเห็นวามีการสํารวจขาดตกบกพรองอยูก็
ใหแจงฝายโยธาเพื่อจะไดรวบรวมสํารวจเพิ่มเติม โดยสํารวจเฉพาะที่
เรงดวนจริง ๆ สามารถใชงบกลางได ถนนสายที่รถและประชาชนไม
สามารถใชสัญจรไปมาไดสวนที่เสียหายอื่น ๆ ที่ยังสัญจรไปมาไดก็จะ
ไดใชงบซอมแซมจะออกสํารวจในภายหลังตอไป 
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ประธานสภาฯ   ขอทําความเขาใจกับสมาชิกฯ ในการเกิดอุทกภัยซ่ึงไดรับผลกระทบทุก 
หมูบาน ซ่ึงทาง อบต.ขนอม จะสํารวจเพื่อซอมแซมทั้งหมดในภายหลัง แต
ที่ตองดําเนินการกอนคือ ถนนที่ไมสามารถสัญจรไดขอใหสมาชิกฯ ไดเขา
ใจดวย ทานใดมีอะไรจะพูดอีก 
 

นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย ไดช้ีแจงเรื่องที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป มี       
        จนท.วิเคราะหฯ                       ความจําเปนจะตองประเมินแบบสอบถามใหประชาชนในหมูบานจํานวน  

390 ชุด แสดงความคิดเห็นเพื่อจะไดนํามาสรุปประเมินผลการทํางานของ 
อบต.ขนอมตอไป เลิกประชุมรับเอกสารไดดานนอกยกเวนหมูที่ 14 นํามา
สงภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เนื่องจากหมูที่ 14 เจาหนาที่วิเคราะหฯ 
จะเขารวมประชุมดวยตนเองเพราะมีปญหาเรื่องเขื่อนน้ําทวมขังอยูดวย 
สมาชิกรับคนละ 15 ชุด 
 

นางสุภี  สมทรง    แจงความเดือดรอน หมูที่ 2 บริเวณทอระบายน้ําบานนายกิตติศักดิ์  ใจสบาย 
    ส.อบต.ม.2    หรือบานโกตอย เดิมเปนทอระบายน้ําที่สมบูรณอยูแตมีผูมาถมดินปดทอ 
    ระบายน้ําขอใหชวยสํารวจดวย 
 

นายสมชาย  ชวยบรรจง  ช้ีแจงวาการสํารวจไมสามารถสํารวจไดหมดทุกหมูบานแตไดรับมอบหมาย  
       นายชางโยธา                           ใหสํารวจที่เดือดรอนมาก ๆ กอน จึงขออภัยดวยและจะรับเรื่องเพื่อแกไข 
    ปญหาในภายหลัง สําหรับการถมดินในหมูที่ 2 ไมไดแจงกับเจาหนาที่จึงขอ
    ฝากใหสมาชิกฯ เปนหูเปนตาใหดวย 
 

นายราเชนทร  ขนอม  ขอขอบคุณที่ทาง อบต.ขนอม และสมาชิกฯ พรอมดวยเจาหนาที่รวมเปน   
       ส.อบต.ม.12      เจาภาพงานศพแมยายที่บานทองยาง หมูที่ 8  
 

นายโชคชัย  ทองสม  พูดถึงการรวมปฏิบัติงานที่ผานมาในรอบ 1 ป ทั้งสมาชิกฯ และเจาหนาที่ได   
      นายก อบต.   ใหความรวมมือเปนอยางดีงานทุกอยางจะใหถูกใจทั้งหมดยอมเปนไป 
    ไมไดแตผมพยามยามยึดหลักวาจะทําในสิ่งที่ถูกตองไมมีงานไหนจะ 
    ประสบความสําเร็จโดยไมมีอุปสรรคจะนําเอาการปฏิบัติงานในปนี้เปน 
    ขอบกพรองเพื่อนํามาปฏิบัติใหดีในปหนา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
    ประชาชนตอไป 
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นางจันทิรา  พูนนวล  ช้ีแจงเรื่องเงินสงเคราะหของผูสูงอายุและคนพิการซึ่งเปนเงินอุดหนุน ขอ 
หัวหนาสวนการคลัง   แจงใหที่ประชุมไดทราบวาตอนนี้เงินยังไมเขาขอใหสมาชิกชวยแจงให 
    ประชาชนไดรับทราบใหเหมือน ๆ กันดวย เมื่อเงินอุดหนุนเขามาแลวจะได 

เขาบัญชีใหไดรับตอไป จะไดรับชดเชยทุก ๆ เดือน 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ  เจาหนาที่ และผูเขารวมประชุมมีอะไรจะพูดหรือเสนออีกเชิญ 
    เสนอได  ถาไมมีวันนี้ขอปดการประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 10.50 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 
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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 

 
 

 
 


