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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3/2551   คร้ังท่ี  1 

วันท่ี  4  ธันวาคม  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 นางสุภี  สมทรง ส.อบต.ม.2 สุภี  สมทรง  
5 นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3 เสกสันติ์  ประสิทธิ์  
6 นายอภิชาติ  ทองสม ส.อบต.ม.3 อภิชาติ  ทองสม  
7 นายบรรเจิด  ธะนุราช ส.อบต.ม.4 บรรเจิด  ธะนุราช  
8 นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ ส.อบต.ม.5 ณัฐวุฒิ  ทองใหญ  
9 นายชํานาญ  รูปสะอาด ส.อบต.ม.6 ชํานาญ  รูปสะอาด  
10 นายอภินันต  เรืองทอง ส.อบต.ม.6 อภินันต  เรืองทอง  
11 นายวัชระ  วิชัย ส.อบต.ม.7 วัชระ  วิชัย  
12 นายณัทธร  กงหวั่น ส.อบต.ม.7 ณัทธร  กงหวั่น  
13 นายวีระพงศ  เสนเรือง ส.อบต.ม.8 วีระพงศ  เสนเรือง  
14 นายพะเยาว  รอดทัพ ส.อบต.ม.8 พะเยาว  รอดทัพ  
15 นายวันชัย  ทองจันทร ส.อบต.ม.9 วันชัย  ทองจันทร  
16 นายโชคชัย  เกิดดํา ส.อบต.ม.9 โชคชัย  เกิดดํา  
17 นายณรงค  คงแกว ส.อบต.ม.10 ณรงค  คงแกว  
18 นายรังษี  ชุมชู ส.อบต.ม.11 รังษี  ชุมชู  
19 นายไพรัตน   ใจเหมาะ ส.อบต.ม.12 ไพรัตน   ใจเหมาะ  
20 นายขจร  ไชไพล ส.อบต.ม.13 ขจร  ไชไพล  
21 นายจักรี  งามโฉม ส.อบต.ม.13 จักรี  งามโฉม  
22 นายพิพัฒน  มีเมือง ส.อบต.ม.14 พิพัฒน  มีเมือง  
23 นางสาวชุลีพร  คงแกว ส.อบต.ม.14 ชุลีพร  คงแกว  
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ผูไมเขาประชุม 
 

 
ผูเขารวมประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  แกวชุม ส.อบต.ม.2 - ลา 
2 นายบัญชา  จริยะวัฒนา ส.อบต.ม.5 - ขาด 
3 นายมนัส  ใจเหมาะ ส.อบต.ม.11 - ลา 
     

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
3 นายระบิล  กงอุบล เลขานายก ระบิล  กงอุบล  
4 นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายก อภิชาติ  ใจสบาย  
5 นายทนงศักดิ์  ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์  ซับมัน  
6 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
7 นายกิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา รองนายก กิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา  
8 ด.ต.วิสิทธิ์   ทศมา สภ.ขนอม วิสิทธิ์   ทศมา  
9 นายสมเกียรติ  ทองจันทร ผญบ.ม.13 สมเกียรติ  ทองจันทร  
10 จสต.วัชระ  พูนนวล สภ.ขนอม วัชระ  พูนนวล  
11 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน  
12 นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ อารีทิพย  จิตอารีย  
13 นายสมชาย  ชวยบรรจง นายชางโยธา สมชาย  ชวยบรรจง  
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น.  
เลขานุการสภาฯ    เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาน 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลขนอม เร่ือง ประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2551 ตามที่สภาองค
การบริหารสวนตําบลขนอม ไดกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล คร้ังแรก เมื่อวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2551 จํานวน 3 สมัย ดังนี้ 

1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1-15 กุมภาพันธ 2551 
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1-15 สิงหาคม 2551 
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1-15 ธันวาคม 2551 

              อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2551 คร้ังที่ 1 ในวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2551 เพื่อกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. 2552 
และขอราชการอื่น ๆ  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 
นายกัมพล  มีชัย 

                                                                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมครบองคประชุม ขอเปดการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 5 
ธันวาคม 2551 

มีหนังสือจากนายอําเภอขนอม เร่ือง การจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันศุกรที่ 5 ธันวาคม 2551 ณ ศาลาประชา
คมอําเภอขนอม ซ่ึงมีหมายกําหนดการมาดวย จะขอแจงในประเด็นหลัก
สําคัญ คือ ชวงเชาเวลา 06.30 น. มีพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ ณ ตลาดบาง
โหนด และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเปน
พระราชกศุล เร่ิมเวลา 08.00 น. เปนตนไป ณ ศาลาประชาคมอําเภอขนอม 
โดยลงชื่อใหเสร็จกอนเวลา 09.00 น. เพื่อจะเขาสูการทําพิธี การแตงกาย 
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เครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว ฉะนั้น ขอให
สมาชิกไดรวมพิธีดังกลาวนี้ดวย 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
    2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2551 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่  
    14 พฤศจิกายน 2551 สมาชิกฯ จะแกไขคําผิดหรือเพิ่มเติมจุดไหนบางเชิญ 
    ได ถาไมมีจะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง 
 

มติที่ประชุม   รับรอง 22 คน เต็มสภาของผูอยูในหองประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ   3.1 ญัตติกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2552 สมัยที่ 1 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
    พ.ศ. 2547 ในหมวด 2 การประชุม ขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุม 
    ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย 

ในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปของปถัดไป ใหประธานสภา
ทองถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยให
นําความในขอ 11 มาบังคับใชอนุโลม ซ่ึงขอ 11 (3) กําหนดวาองคการ
บริหารสวนตําบลใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้นจะมี
สมัยประชุมสามัญ ประจําปกี่สมัย แตละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใดแตละสมัยนั้น
มีกําหนดกี่วันกับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัด
ไป และมีกําหนดกี่วัน และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ใน
มาตรา 53 กําหนดไววา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสมัยสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2552 วาเดือนเริ่มตน จะเปนเดือน
อะไร วันเริ่มตนและระยะเวลาขอใหสมาชิกเสนอได 
 

นายณรงค  คงแกว  เสนอวาการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2552 สมัยที่ 1 เปนเดือน  
     ส.อบต.ม10    กุมภาพันธ ระยะเวลาเริ่มตนวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 
 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทานณรงค  คงแกว ซ่ึงตามระเบียบและการปฏิบัติกันมาจะ 
กําหนดเดือนกุมภาพันธ และสิงหาคม เปนหลักอยูแลว สมาชิกทานใดจะ
เสนอเปนเดือนอื่นบางขอใหเสนอได 
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นายจักรี  งามโฉม  ขอเสนอใหเปน 4 สมัยกอน ขอบคุณครับ 
     ส.อบต.ม.13 
 

ประธานสภาฯ   ขอชี้แจงกรณีทานจักรี  งามโฉม เสนอซึ่งเปนคนละประเด็นกับที่ผมถาม  
เร่ืองที่ทานจักรี เสนอเปนขั้นตอนตอไป ซ่ึงขั้นตอนนี้ผมตองถามถึงการ
กําหนดสมัยแรกเปนเดือนอะไรกอน วันเริ่มตนและระยะเวลาไมเกิน 15 วัน
กอน เขาใจนะครับ มีสมาชิกเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมีผมจะถามมติ
ที่ประชุมวา เห็นควรตามที่ทานณรงค เสนอหรือไม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 22 คน เต็มสภาฯ ใหการประชุมสามัญ สมัยแรกเดือนกุมภาพันธ  
ตั้งแตวันที่ 1-15 กุมภาพันธ 

 

ประธานสภาฯ   3.2 การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2552 จะกําหนดเปนกี่สมัย วัน 
เร่ิมตนและระยะเวลาดวย ขอใหสมาชิกชวยกันพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเสนอได ขอเชิญครับ 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง ขอเสนอเปน 4 สมัย คือ  
       ส.อบต.ม. 8    1.  เดือนกุมภาพันธ ซ่ึงระเบียบกําหนดไวแลว        

2.  เดือนมิถุนายน ซ่ึงเปนชวงทําแผนพัฒนาตําบลสามป 
3.  เดือนสิงหาคม ซ่ึงระเบียบกําหนดไวแลว   
4.  เดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเปนชวงเดือนเริ่มตนของการใชขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปใหม ซ่ึงอาจจะตองประชุมทําความเขาใจกันระยะ
เวลาตั้งแตวันที่ 1- 15 ทุก ๆ สมยัประชุม 
 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทานวีระพงศ  เสนเรือง ที่เสนอเขามาพรอมดวยเหตุผลซ่ึงเปน 
ส่ิงที่ดีมาก สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นบางขอใหเสนอได ถาไมมี
ผมจะถามมติที่ประชุม ผูใดเห็นควรกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 
2552 เปน 4 สมัย คือ เดือนกุมภาพันธ มิถุนายน สิงหาคม และพฤศจิกายน 
ระยะเวลาเริ่มตนวันที่ 1- 15 ของทุก ๆ สมัยประชุม โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 22 คน 
     

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองดวน 
- ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 5   กระทูถาม 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ   6.1 การจัดงานปูเสื่อกินขาวเคาทดาวนริมหาด คร้ังที่ 7 ขอเชิญนายก 
 

นายโชคชัย  ทองสม การจัดงานที่ผานมาทางอําเภอรวมกับ อบจ.เปนเจาภาพหลัก มาปนี้ทาง 
      นายก อบต.  อําเภอไดมอบหมายใหทาง อบต.ขนอมมารับผิดชอบรวมกับ อบจ. และได

เปลี่ยนสถานที่จากหาดคอเขามาเปนหาดหนาดาน เพราะหาดคอเขาจะแคบ
กวา ซ่ึงมีหลาย ๆ ฝายไดเขามาชวยเพื่อเนนการทองเที่ยวของอําเภอขนอม มี
งบประมาณจาก อบจ. 200,000 บาท จาก อบต.ขนอม 200,000 บาท และ
ทองถ่ินในอําเภอขนอมไดเขามารวมประชุมทั้ง 4 แหง แตงบประมาณยัง
ขาดอยูจึงไดจัดทําโครงการขอจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟ
ฟา แตไมแนวาจะไดหรือไม คิดวาเรื่องงบประมาณนาจะไมมีปญหา ที่กลัว
ปญหาคือพวกเราอาจจะมาชวยทํางานไดไมเต็มที่ สําหรับคณะกรรมการ
ฝายตาง ๆ ก็ไดแจกเอกสารใหแลวขอใหดูดวยทั้งฝายของ อบต.และ อบจ. 
ซ่ึงที่ผานมาจะประชุมกลุมยอยมาเปนระยะ ๆ และขอใหประธานของแตละ
ฝายนัดรวมประชุมกันดวยแลวจะไดนํามาเสนอใหทราบตอไป ในวันที่ 8 
ธันวาคมนี้ ผมจะประชุมที่ อบจ.อีกหลังจากนั้นก็จะไดนํามาประชุมที่ 
อบต.อีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่อยากจะรบกวนพวกเรา 2 เร่ือง คือ ชวยหานัก
กีฬาพื้นบาน เพื่อเขารวมแขงขันในการจัดงานครั้งนี้ดวย ขอใหดูราย
ละเอียดจากเอกสารวามีกีฬาอะไรบาง อีกเรื่องคือชวยนําปนโตไปรวมรับ
ประทานกันเองในตอนเย็นหมูบานละ 10 สาย ไมทราบวาหมูบานใดมี
ปญหาบาง ซ่ึงทั้งหมดใหได 150 สาย คิดวาคงจะไมมีปญหา 

 

ประธานสภาฯ ส่ิงสําคัญที่จะขอฝากเพื่อนสมาชิก คือ ชวยกันประชาสัมพันธใหประชาชน
ในหมูบานของตนเองใหไดรับทราบ สมาชิกทานใดสงสัยจะสอบถามเพิ่ม
เติมบาง ถาไมมีจะไดเขาสูประเด็นอื่น ๆ ตอไป 

 

6.2 ปญหาอุทกภัย 
เนื่องจากที่ผานมามีฝนตกหนัก ทําใหเกิดผลกระทบเกี่ยวกับถนนเสียหาย
ทุก ๆ หมูบานขอเชิญเจาหนาที่ 
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นายทนงศักดิ์  ซับมัน  ผมมีความเปนหวงทุกหมูบาน แตชวงนี้ถึงแมวาจะซอมแซมไปก็อาจจะ 
หัวหนาสวยโยธา  เสียหายอีกเพราะฝนยังไมหยุด คิดวาประมาณหลังวันพอจะเริ่มสํารวจเสน

ทางทุกหมูบานแลวจะไดเร่ิมทําประมาณเดือนมกราคม เพื่อจะไดซอมแซม
ใหถนนอยูในสภาพเดิม 

 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณครับหัวหนาสวนโยธา ซ่ึงจะเห็นวาการเกิดอุทกภัยที่ผานมา 
เกิดขึ้น 2 ชวง คือ ตอนเตรียมจัดงานลอยกระทง ซ่ึงชวงนั้นก็ไดทําการ
สํารวจเสนทางที่สัญจรไปมาไมได และไดซอมแซมเรียบรอยแลวก็มีฝนตก
หนักลงมาอีกทําใหเสนทางเสียหายเหมือนเดิมอีก จึงตองเริ่มตนสํารวจใหม
อีก ฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะไดสํารวจเพื่อซอมแซมอีก 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง ขอถามเจาหนาที่ฝายโยธาวาไดสํารวจทุกสายหรือไมของหมูที่ 8 ซ่ึงถนนมี 
      ส.อบต.ม.8         หลายสายคิดวาคงจะสํารวจไมหมดทุกสาย 
 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน  สําหรับหมูที่ 8 ไดสํารวจสายน้ําตกหินลาดและถนนที่ทาง อบจ.สราง คือ  
   หัวหนาสวนโยธา   สายน้ําตกหินลาดสายใหม ไดสํารวจแคนั้น 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  ตามความเปนจริงการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ เกิดผลกระทบทุกหมูบาน แตหมู 
ส.อบต.ม.8  ที่ 8 อยูติดกับภูเขา น้ําปามาแรงมากทวมถนน ซ่ึงทําใหเสียหายมาก และยัง

มีอีกสองสามสายที่เจาหนาที่ยังไมไดออกไปสํารวจ มีสายสะพานหินลาด 
บานนางเย็น สายสระผักชี ซ่ึงมีราษฎรอาศัยอยู 13 ครัวเรือนแตเปนเรื่องยาก
พอสมควรเพราะตองไปทางสิชล และอีกสายหนึ่งคือสายน้ําตกผาเมือง ซ่ึง
เปนสายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีน้ําตกที่สวยงาม สามารถมองเห็น
ทิวทัศนของขนอมไดทั้งหมด พรอมทั้งเห็นเกาะสมุย เกาะราบ และขอ
แสดงภาพถายใหที่ประชุมดู จะเห็นวาตองใชรถแบ็คโฮในการทําถนนสาย
นี้ ซ่ึงมีชาวบานผูเดือดรอนไดลงชื่อไวในเอกสารที่ผมจะมอบใหประธาน
สภาฯ เพื่อจะไดใหนายกดําเนินการตอไป 

 

นายโชคชัย  ทองสม  สําหรับปญหาเรื่องอุทกภัย ผมไดออกไปสํารวจดวยตัวเองพรอมสั่งใหฝาย 
นายก อบต. โยธาออกไปสํารวจอยางทั่วถึงทุกหมูบาน จะเห็นวาชวงนั้นเมื่อฝนตกหนัก

ถนนก็ขาดก็ไดส่ังซอมแซมทันที แตเกิดฝนตกหนักลงมาอีกทําใหเสียหาย
อีกและไดประชุมปรึกษาหารือกับปลัด นิติกร พรอมดวยเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ จึงสรุปวาใหฝนหยุดแลวเสียกอนจึงจะดําเนินการใหมทั้งหมด  ทุก ๆ 
หมูบาน สมาชิกก็ชวยแจงใหทราบดวย 
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นายอภิชาติ  ใจสบาย  จากเหตุการณฝนตกหนักที่ผานมา ขอฝากไปยังเจาหนาที่เมื่อเขาไปสํารวจ 
      รองนายก   ในหมูบานขอใหแจงกับผูใหญบาน สมาชิก ในหมูบานใหทราบดวย 
 

นายบรรเจิด  ธะนุราช  ขอบคุณผูบริหารที่เขาไปชวยเหลือเบื้องตนในหมูที่ 4 และขอถามถึงการ 
ส.อบต.ม. 4  ดูดทรายในหมูที่ 4 ขอทราบรายละเอียดวาไดจัดการตามกฎระเบียบหรือไม

อยางไร จะไดแจงใหประชาชนไดรับทราบตอไป 
 

นายสมชาย  ชวยบรรจง  ผมรับผิดชอบพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน กรณีในหมูที่ 4 ไดแจงให อบต. 
       นายชางโยธา   ทราบทาง อบต.ขนอมไดออกใบอนุญาตใหผูรับแจงเรียบรอยแลว และมี 

เครื่องจักรกลในการทํางานดวย ผมก็ไดติดตามวาขออนุญาตนําเครื่องจักร
กลมาใชหรือไมจากอุตสาหกรรมจังหวัด ปรากฏวา ไดขออนุญาตถูกตอง 
แตผูประกอบการทําผิดอยูนิดหนึ่ง คือตอนแรกไมไดมีปายโครงการบอก
ช่ือบริษัท และบริเวณที่ดําเนินการพรอมทั้งระยะเวลาดวย ซ่ึงสวนนี้ 
อบต.ขนอม จะดูแลรับผิดชอบ การขุดดินก็จะตองมีวิศวกรควบคุมดวย ซ่ึง
ทางเจาของก็ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และดินที่จะทําการขุดตรงนั้นจะ
ตองมีคาความปลอดภัยของดิน คือ หนึ่งตอสองจุดหา เผ่ืออาจเกิดอันตราย
จากการไหลของดินสูที่ดินแปลงขางเคียงหรือไม จะตองดูที่ความลึกดวย 
ซ่ึงอยูที่ความลึก 6 เมตร ทางฝายโยธาจะแจงใหทางเจาของกิจการเขียนปาย
โครงการใหประชาชนรับทราบตอไป 
 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณนายชางโยธา สมาชิกจากหมูที่ 4 และสมาชิกสภายังสงสัยอยูอีก
หรือไมในเรื่องขุดดินที่ฝายโยธาชี้แจง ซ่ึงมีรายละเอียดเปนขั้นตอนเรียบ
รอยดีมาก ทานใดจะพูดอีก 

 

นายโชคชัย  ทองสม  ขณะนี้รูสึกเปนหวงเรื่องธรรมชาติถูกทําลายซึ่งจะเห็นวากรณีดูดทรายถา    
นายก อบต.  เปนคนในพื้นที่คงจะไมมีใครทํากิจการนี้ สวนมากมาจากคนนอก อยาง

การสรางรีสอรทก็เชนเดียวกัน ชวงนี้การถมดินที่เกิดขึ้นมากมาย ฉะนั้น ขอ
ฝากใหสมาชิกชวยดูแลกันดวย ถาเจอก็ใหแจงมายังฝายโยธาเพื่อจะได
ดําเนินการตอไป และกรณีถมดินของหมูที่ 2 ก็ตองขอโทษดวยที่ไม
สามารถจะแกไขได 

 

นายสมชาย  ชวยบรรจง  ขอนัดแนะการสํารวจถนนทุกสายที่เปนหลุมเปนบอเพื่อทําเปนโครงการ   
นายชางโยธา  ซอมแซมและปรับปรุงโครงการนี้สเปคของงานคือ ถมหินผุผิวจราจรที่เปน

หลุมเปนบอเปนที่ลุม ใสทอระบายน้ําเพื่อที่จะใหงานมีประสิทธิภาพจึงขอ
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ใหสมาชิกทุกทานไดใหความรวมมือดวย การสํารวจเบื้องตนคือสวนของ
ตําแหนงทอระบายน้ําซึ่งจะไดวางตําแหนงใหถูกตองและขอนัดแนะเปน
สัปดาหหนาทั้งอาทิตยจะเรียงลําดับจากหมูที่ 2 วันละ 2-3 หมูบาน และจะ
โทรติดตอสมาชิกเมื่อเขาดําเนินการหมูบานใด 

 

นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์  จากการที่ฝายโยธาไดแจงไวเพื่อเขาสํารวจในแตละหมูบาน ขอเสนอใหทาง 
ส.อบต.ม.3  ฝายโยธาไดกําหนดวันวาวันที่เทาไหรหมูบานใดบาง เพื่อจะไดเขาสํารวจ

และรับทราบปญหารวมกันอยางแทจริง 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ไดรับการประสานงานมาจากจังหวัดวาขณะนี้มีเงินงบประมาณแกปญหา 
      นายก อบต.    น้ําทวมอยูกอนหนึ่ง ซ่ึงอยูภายใตอํานาจของผูวาราชการจังหวัดซึ่งไมได 

ระบุวาใหอําเภอใดบาง ตองสงโครงการภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ ฉะนั้น
หมูบานใดตองการก็ขอใหสํารวจไวดวย 
 

นางสาวอารีทิพย  จิตอายรีย พูดเรื่อง แบบสอบถามที่ไดใหสมาชิกไดนําไปใหประชาชนกรอกขอมูลถึง   
จนท.วิเคราะหฯ  ความพึงพอใจสาเหตุ การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบเมื่อเจาหนาที่มา

ตรวจงานซึ่งจะตองดูแบบสอบถามนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ก็ทํางานเขมขนขึ้นไดสอบถามเจาหนาที่แตละครั้งมากมาย ฉะนั้น เจาหนา
ที่จาก อบต.ขนอมจะตองเตรียมเอกสารไวช้ีแจงทุกครั้ง เอกสารแยกเปน 2 
ชุด คือใหสมาชิก และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหผูปกครองตอบแบบสอบถาม 
ปญหาตอนนี้คือศูนยเขาดิน ศูนยในเพลา ซ่ึงจะตองดําเนินการแกไขตอไป 
และขอแจงรายชื่อที่ไดสงแบบสอบถามจากหมูบานตาง ๆ ขอบคุณผูที่ให
ความรวมมือเปนอยางสูง 

 

นายสมชาย  ชวยบรรจง  จากการที่จะเขาสํารวจถนนในแตละหมูบาน เพื่อไมตองสับสน เร่ิมจาก 
นายชางโธยา  สัปดาหหนา วันจันทรที่ 8 ธันวาคม หมูที่ 2,3,4,5 และหมูที่ 6 วันอังคารที่ 9 

ธันวาคม  มีหมูที่ 7,8 และ 9 วันพุธที่ 10 ธันวาคม ถึงจะเปนวันหยุดก็จะเขา
ดําเนินการสํารวจมีหมูที่ 10,11และ 12 วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม มีหมูที่ 
13 และหมูที่ 14 ขอนัดหมายผูที่รวมสํารวจพบกันที่ อบต.ขนอม กอนเวลา 
09.00 น. 

 

ประธานสภาฯ   ขอฝากใหสมาชิกไดแจงใหผูใหญบานหรือผูเกี่ยวของไดทราบเพื่อรวม 
สํารวจกันดวย ขอฝากเรื่องสิ้นเดือนทุก ๆ เดือนสมาชิกเขามาเซ็นชื่อรับคา
ตอบแทนที่สวนการคลังดวย แบบสอบถามที่ยังไมไดนํามาสงก็ดําเนินการ
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ดวย การทําบัตรปฏิบัติงานของสมาชิกฯ สํารวจรายชื่อดวยวาภาษาอังกฤษ
ถูกตองหรือไม มีสมาชิกและผูเขารวมประชุมจะพูดอะไรอีกบาง ถาไมมีวัน
นี้ขอปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา 11.30 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  คงแกว 
           (นางสาวชุลีพร  คงแกว) 
 

(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  คงแกว) 
 

(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)        
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           (นางสาวชุลีพร  พูลกลับ) 
 

(ลงชื่อ)    
           (นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ)  

(ลงชื่อ)            ประธานสภา อบต.ขนอม 
             (นายกัมพล  มีชัย) 
                                                                                   ผูลงนามรับรอง 

 
 

 
 


