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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2/2552   คร้ังท่ี  1 

วันท่ี  5  มิถุนายน  2552   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  ลา 
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  
24 นายจักรี  งามโฉม ส.อบต.ม.13 จักรี  งามโฉม  
25 นายพิพัฒน  มีเมือง ส.อบต.ม.14 พิพัฒน  มีเมือง  
26 นางสาวชุลีพร  คงแกว ส.อบต.ม.14 ชุลีพร  คงแกว  
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ผูไมเขาประชุม 

 

 
ผูเขารวมประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบัญชา  จริยะวัฒนา ส.อบต.ม.5 - ลา 
     

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นายกิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา รองนายก กิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา  
3 นางสาวอารีทิพย  จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ อารีทิพย  จิตอารีย  
4 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
5 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
6 นายชวัลวิทย  เพ็ชรรัตน นักวิชาการเกษตร ชวัลวิทย  เพ็ชรรัตน  
7 นางสาวจิตรฤทัย  เสาดํา จพง.ธุรการ จิตรฤทัย  เสาดํา  
8 นางสาวศรินทิพย  อักษรกาญจน จนท.บันทึกขอมูล ศรินทิพย  อักษรกาญจน  
9 ด.ต. สุชาติ  นุนชูคัน ผบ.หมู ป. สุชาติ  นุนชูคัน  
10 นายชลิต  ทองจันทร ผญ.ม.9 ชลิต  ทองจันทร  
11 จสต.วัชระ  พูนนวล ผบ.หมูปองกัน วัชระ  พูนนวล  
12 นายทนงศักดิ์  ซับมัน หน.สวนโยธา ทนงศักดิ์  ซับมัน  
13 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกร สามารถ  ภักดีรัตน  
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น.  
เลขานุการสภาฯ    เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาน 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลขนอม เร่ืองการ ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2552 และตามที่สภาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม ไดกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลขนอม ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 โดยกําหนดใหมีการประชุมสมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 4 สมัยดังนี้  

1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1-15 กุมภาพันธ 2552  
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1-15 มิถุนายน 2552 
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1-15 สิงหาคม 2552 
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแตวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2552 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2552 
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูแทนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน เพื่อเสนอชื่อเปนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเรื่องอื่นๆ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 
             นายกัมพล  มีชัย 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมครบองคประชุม ขอเปดการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 แนะนําตัวพนักงานสวนตําบลที่รับโอน (ยาย) มาใหม 
- นางสาวจิตรฤทัย  เสาดํา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ยายมาจาก

องคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- นางสาวศรินทิพย  อักษรกาญจน ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล
ยายมาจากองคการบริหารสวนตําบลปากนคร อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- นายชวัลวิทย  เพ็ชรรัตน ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ยายมาจาก
องคการบริหารสวนตําบลหิน เหล็ก ไฟ  อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  



4 

 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม สมัย

สามัญ สมัยที่ 1/2552 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 
สมาชิกทานใดจะแกไขคําผิดหรือเพิ่มเติมสวนใดบาง ถาไมมีจะขอมติ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

 

มติที่ประชุม   รับรองเต็มสภา 25 คน เต็มสภาจากผูเขารวมประชุมทั้งหมด 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ   3.1 พิจารณาคัดเลือกกรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 1 คน 
เนื่องจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดส่ังการใหดําเนินการสรร

หาผูแทนภาคประชาชน จํานวน 1 คน และกรรมการผูแทนสมาชิกทองถ่ิน 
1 คน สงใหจังหวัดภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 
2552 ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 และประกาศสํานักนายก
รัฐมนตรี เร่ือง แนวทางปฏิบัตใินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 ฉะนั้น จึงตองประชุมสภาฯ เพื่อใหสมาชิกได
พิจารณาเลือกกันเอง เพื่อใหไดผูแทนจากสมาชิก 1 คน สงใหทางอําเภอใน
วันที่ 9 มิถุนายน 2552 พรอมทั้งแจงใหผูไดรับการคัดเลือกเขาประชุม วันที่ 
11 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมรูรักสามัคคี อําเภอ
ขนอม เพื่อเสนอชื่อใหจังหวัดในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ตอไป ซ่ึงจะเห็น
วาผูแทนมีอยู 2  กลุม คือ 
1. ผูแทนภาคประชาสังคมของอําเภอ 
2. ผูแทนของสมาชิกสภาทองถ่ินในอําเภอขนอม ทั้ง 4 แหง วาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลง
นามรับรอง แตเมื่อพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการสรรหาอีก
คร้ังก็ได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได สําหรับหนา
ที่หลักสําคัญ เพื่อ 

1. สอดสองการปฏิบัติภารกจิของหนวยงานของรัฐเจาหนาที่ของ
รัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2. แจงใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสากิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ แลวแตกรณีดําเนินการ
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ตามอํานาจหนาที่ ในกรณีที่พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับหรือมีกรณีทุจริต 

3. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการสงเสริมตามหลักคุณ
ธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดีของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐแกผูวาราช
การจังหวัดและหนวยงานของรัฐในจังหวัด 

4. ติดตามการปฏิบัติตามมติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
5. แตงตั้งที่ปรึกษาดานวิชาการ การประชาสัมพันธหรือดานอื่น 

จํานวนไมเกินสามคน 
6. เผยแพรผลการปฏิบัติหนาที่ตอสาธารณะตามที่เห็นสมควร 
จึงขอใหสมาชิกไดเสนอใหสมาชิกที่มีความสามารถไดไปทําหนา

ที่ ทั้ง 26 คน ขอใหสมาชิกไดพิจารณา และเชิญเสนอได 
 

นายจักรี  งามโฉม  เสนอ นายกัมพล  มีชัย 
   ส.อบต.ม.13 
 

นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์  เสนอนายวีระพงศ  เสนเรือง 
         ส.อบต.ม.3 
 

ประธานสภาฯ   ผมตองขอขอบคุณทานจักรี  งามโฉม ที่ไดเสนอกระผมใหไปทําหนาที่ แต 
เมื่อมีผูเสนอชื่ออีกทานหนึ่งผมขอถอนตัวเพื่อที่จะใหคุณวีระพงศ  เสนเรือง 
ไดไปทําหนาที่เพื่อเปนตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบลขนอมตอไป 
ฉะนั้น ผมจะขอผูรับรองและมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม   รับรองเต็มสภาทั้ง 25 คน 
    จึงขอใหทานวีระพงศ  เสนเรือง ไดพูดคุยถึงความรูสึกในครั้งนี้ตอสภา  

ขอเชิญ 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  ผมก็ตองยอมรับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกเสนอ แตถาหากทานกัมพล ไมถอนผมก็ 
ส.อบต.ม.8 ตองถอนอยูแลว เพราะไมตองการใหเกิดการแขงขันเพื่อจะไดสบายใจกัน 

แตผมรูวาทานกัมพล กําลังจะถอนตั้งแตตอนแรก และจะศึกษาเพื่อจะทํา
หนาที่ใหดีที่สุด 

 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทานวีระพงศ  เสนเรือง เปนอยางมากที่เสียสละเปนตัวแทนของ 
    องคการบริหารสวนตําบลขนอม ซ่ึงกอนการประชุมสภาผมก็ไดหารือกับ 
    ทานกอนแลว 
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองดวน 
- ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   กระทูถาม 
 

ประธานสภาฯ มีกระทูถามของนายณรงค  คงแกว เร่ือง การทัศนศึกษาดูงานของ อบต.   
ขนอม ขอเชิญเจาของกระทู คุณณรงค  คงแกว 

 

นายณรงค  คงแกว  ขอตั้งกระทูถาม 
1. งบประมาณที่ใชในการทัศนศึกษาดูงาน พอหรือไมพอกับที่ตั้งไวในขอ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552 หรือไมอยางไร 
2. สมาชิกที่ไปไดรับประโยชนอะไรบางตอองคกร 
3. ทานจะนําความรูที่ไดจากการทัศนศึกษาดูงานมาพัฒนาองคกรอยางไร

บาง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   นับวาเปนสิ่งที่ดีมากที่เพื่อนสมาชิกไดตั้งกระทูถามขึ้นมา เพื่อจะไดให 
    ผูบริหารไดตอบ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญมาก กอนประชุมแตละครั้งขอใหสมาชิก
    ไดเสนอกระทูถาม หรือญัตติ เขามาบางตอไปขอเชิญนายก 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ในการทัศนศึกษาดูงานก็ไดดําเนินการตามนโยบายที่ไดวางไวที่จะนํา 
    สมาชิก เจาหนาที่ ผูทรงคุณวุฒิกลุมตาง ๆ 4 ป 2 ภาค ไดทําไปแลว 2 ภาค 
    ปนี้ก็ไดเดินทาง 2 คร้ัง  โดยครั้งแรกตองไปสํารวจเสนทางกอน เพราะไม
    ชํานาญเสนทาง งบประมาณที่ใชทั้งหมด 369,500 บาท โดยขอไมตองแยก 
    คือ 

1. คาเชารถโดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง เปน 90,000 บาท 
2. คาของสมนาคุณในการดูงาน จํานวน 8 ช้ิน ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 

12,000 บาท 
3. คาอาหาร 6 วัน ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 180,000 บาท 
4. คาเชาที่พัก 5 คืน ๆ ละ 25 หอง ๆ ละ 700 บาท เปนเงิน 87,500 บาท แต

คาที่พักจายจริง 78,500 บาท ตอไปประโยชนที่จะไดรับ เชน 
1. สรางความรัก สามัคคี สานสัมพันธอันดีแกผูเขารวมโครงการและ

ปรับทัศนคติที่ดีตอองคกร 
2. จากหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่ไดเขารวมโครงการทําใหได

ประสบการณใหม ๆ เปดวิสัยทัศนแนวคิด กระบวนการดําเนินงาน 
เชนการเขาดูการจัดแสดงพันธุพืช และพิพิธภัณฑ แสดงสัตวน้ํา
บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ศูนยสินคา 
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OTOP ของทุงนาว ศูนยแปรรูปและจําหนายไมสักสูงแมน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเดนชัย จังหวัดแพร ซ่ึงจะไดดําเนิน
การบริหารงานของทองถ่ินอื่น จะไดนํามาปรับปรุงการทํางานของ 
อบต.ขนอมตอไป 
ตอไปจะนําความรูที่ไดศึกษาดูงานมาพัฒนาองคกร ไดมากมาย 
เชน จะไดงานหลาย ๆ ประเภท หลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนการทอง
เที่ยว เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรรมรวมทั้งการพัฒนาคุณ
ภาพชีวิต ซ่ึงจะไดนํามาประยุกตใหเขากับประเพณีของเราตอไป 
คิดวาการไปทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ไดประโยชนมากมายดังที่ได
แจงใหทราบแลว ถามีอะไรสงสัยอีกก็ถามได ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
 พ.ศ. 2547 ขอ 98 ถาผูตั้งกระทูถามคือทานณรงค  คงแกวเห็นวาทานนายก 
ยังตอบกระทูของทานไดไมชัดเจน ทานสามารถซักถามไดอีกสามครั้ง 

 เปนอันวาสมบูรณ ซ่ึงเปนการทําหนาที่ของทั้งสองฝาย คือนิติบัญญัติ กับ
 บริหาร ก็ตองขอขอบคุณทั้งสองฝาย 

 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ   ผูบริหาร เจาหนาที่ สมาชิก และผูเขารวมประชุมทานใดจะพูดในสภาก็
    ขอใหยกมือพูดได 
 

นายโชคชัย  ทองสม  ไดช้ีแจงเรื่องรองนายก คนที่ 2 พนจากตําแหนง คือ นายอภิชาติ  ใจสบาย          
       นายก อบต.    เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผานมาไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดมอบหมาย
    งานใหทํา ซ่ึงไดบอกกลาวดวยวาจาและแจงเปนลายลักษณอักษรให 
    รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ แตไมสามารถปรับปรุงพฤติกรรมการทํางาน
    ได ยังผลใหการบริหารราชการของ อบต.ขนอม ไมไดเปนไปดวยความ
    เรียบรอยและขาดประสิทธิภาพซึ่งนายก อบต.ขนอมตองรับผิดชอบตอ
    ประชาชนที่เลือกเขามาและเพื่อพัฒนาองคกรใหกาวหนาตอไป ฉะนั้น
    อาศัยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
    2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ตามาตรา 59 (3) และมาตรา 
    64/1(2) จึงมีคําสั่งใหนายอภิชาติ  ใจสบาย พนจากตําแหนงรองนายก อบต.
    ขนอม คนที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ส่ัง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ซ่ึง
    รองอภิชาต ไมเขามาทํางานหาหกเดือนทําใหผมและเจาหนาที่มีความอึดอัด
    มาก เพราะตองจายคาตอบแทนผมใหรองกิตติศักดิ์ และเลขา โทรศัพทไป
    หา เพื่อใหเขามาทํางาน แตก็ไมไดรับการตอบสนอง ทั้งที่ผมไมเคยมีใน
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    หัวใจที่จะใหรองอภิชาต ออกจากตําแหนง เลย แตทานก็ไมเคยปรับปรุงผม
    เลยมีความจําเปน จึงขอเรียนใหสมาชิกไดรับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานนายก สมาชิกเจาหนาที่หรือผูเขารวมประชุมจะพูดอะไรก็เชิญ
    ได 
 

นายจักรี  งามโฉม  ถามเรื่องปญหาอุทกภัย โดยเฉพาะหมูที่ 13 ซ่ึงลาชามากยังไมไดปรับปรุง    
    ส.อบต.ม.13   ขอใหปรับปรุงอยางเรงดวนดวย เพราะวันนั้นก็รถไปคว่ํา ซ่ึงเปนอันตราย
    มากขอใหดําเนินการดวย 
 

นายโชคชัย  ทองสม  สําหรับเรื่องนี้ก็ไดคุยกันหลายฝายแลว ก็จะประชุมสภาอีก วันที่ 8         
      นายก อบต.   มิถุนายนนี้ เพื่อขอมติสภาจายขาดเงินสะสม ซ่ึงหลังจากผานสภาฯ แลว ก็
    คงจะไมนานจะไดรีบดําเนินการใหเร็วที่สุด 
 

นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์  พูดถึงเรื่องการไปทัศนศึกษาดูงาน ซ่ึงผมคนหนึ่งที่ไปดวยซ่ึงไดรับ 
        ส.อบต.ม.3   ประโยชนมากมายไมวาจะเปนความรักความสามัคคี ความรูที่ไดจะได
    นํามาพัฒนาองคกรของเรา และการศึกษาดูงานครั้งตอไปผมตองการให
    สมาชิกไดรวมโครงการเยอะ ๆ ขอบคุณครับ 
 

นางจันทิรา  พูนนวล  แจงถึง อบต.ขนอม ออกบริการประชาชนเก็บภาษีบํารุงทองที่เคลื่อนที่  หัว
หนาสวนการคลัง   ตามหมูบานตาง ๆ โดยแจกเอกสารใหกับสมาชิกแลวเพื่อประชาสัมพันธให
    ประชาชนทราบตอไป ตั้งแตหมูที่ 6  ถึง หมูที่ 14 วันที่ 15 – 29 มิถุนายน 
    สวนหมูที่ 2-5 ไดทําหนังสือแจงใหมาใชบริการที่ อบต.ขนอม สําหรับ
    รายไดของ อบต.ขนอม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 จํานวน 23,981,916.92 
    บาท ไดรวมเบี้ยยังชีพคนชราของรัฐบาลไวดวย 1,534,500 บาท ซ่ึงรายได
    ตัวนี้รัฐบาลไมไดตั้งไวในขอบัญญัติ เบิกจายไปแลว 14,176,015.68 บาท 
    คงเหลือรวมประมาณที่จะดําเนินการได 9,805,901.24 บาท ซ่ึงไดกันเงินคา
    เงินเดือน 3 เดือน เดือนละ 1,500,000 บาท สวนที่เหลือทําสัญญาไวแลว 
    3,226,711 บาท ซ่ึงโครงการที่ทําสัญญาแลวยังไมไดเบิกจายมีทอระบายน้ํา 
    คสล. ถนนสายสี่แยก – หนาดาน หมูที่ 4 เปนเงิน 1,317,000 บาท บุกเบิก
    ถนนสายเขาเปร็ต หมูที่ 7 เปนเงิน 435,800 บาท ไฟฟา 3 โครงการ หมูที่ 4 
    และหมูที่ 5 เปนเงิน 146,911 บาท ประปาหอถังสูง หมูที่ 11 เปนเงิน  
    978,000 บาท ถนนสายนางนอบ – นายเชวง หมูที่ 9 เปนเงิน 349,000 บาท 
    และโครงการที่เสร็จเสิ้นแลวมี 4 โครงการ เปนเงิน 2,205,000 บาท คือถนน 
    คสล.สายบานนายนิยม หมูที่ 6 เปนเงิน 642,000 บาท ถนน คสล.สายวัดเขา 
    – นาคลอง หมูที่ 10 เปนเงิน 658,000 บาท ถนน คสล.สายวัดจันทร หมูที่ 7 
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    เปนเงิน 350,000 บาท และถนน คสล.สายน้ําตกหินลาด หมูที่ 8 เปนเงิน 
    555,000 บาท กําลังจะเปดซองในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 โครงการจางเหมา
    บอบาดาล หมูที่ 13 และโครงการกอสรางถนนราดยางแอสฟลทติกคอน
    กรีตสายเขาขุนนม หมูที่ 12 จะเปดซองวันที่ 18 มิถุนายน 2552 จึงแจงให
    สภาไดรับทราบ ขอบคุณคะ 
 

นายจักรี  งามโฉม  ถามวาจากการดูเอกสารเพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริการประชาชนใน 
    ส.อบต.ม.13   การชําระภาษีบํารุงทองถ่ินเคลื่อนที่ ซ่ึงไมไดลงเวลา วาบริการในชวงใด 
 

นางจันทิรา  พูนนวล  ช้ีแจงวา รายละเอียดตาง ๆ ไดสงไปยังผูใหญบานแลวพรอมดวย           
 หัวหนาสวนการคลัง   รายละเอียดวาใครคางภาษีอยูเทาไหร จะไดดูรายช่ือตามเอกสารนั้น 
 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณหัวหนาสวนการคลัง แตขอฝากไวดวยวาเอกสารที่แจกใหกับ
    ผูใหญบานขอใหไดสงใหกับสมาชิกดวยเพื่อจะไดบริการประชาชนกันทั้ง
    สองฝายกันตอไป 
 

นายโชคชัย   ทองสม  ช้ีแจงถึงการทําแผนพัฒนาตําบล ซ่ึงแตละหมูบานไดทํามาแลว แตถาตอน     
นายก อบต.  นั้นยังคิดไมออกขอใหสงเขามาเพิ่มเติมได โดยเฉพาะโครงการใหญ ๆ ซ่ึง

ตอนนี้เรามีกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาขนอมอยูดวย ซ่ึงมี
โอกาสเยอะในการพัฒนา โดยเฉพาะกองทุนเนนในเรื่องน้ํา ก็ขอใหทํามา
ดวย และขอชมเชยทานวีระพงศ  เสนเรือง จากหมูที่ 8 ที่ไดทําแผนอยาง
ยอดเยี่ยมดีมาก ซ่ึงตอนนี้ก็กําลังจะทําเขื่อนที่คลองในเพลา และทําแนวกั้น
คล่ืน จึงอยากจะใหงานไดดําเนินไปไดดีจึงขอฝากไวดวย 

 

ประธานสภาฯ   มีทานใดจะพูดอีกบาง ถาไมมีผมขอแจงใหสมาชิกไดทราบวาจะประชุม 
    สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น.
    และขอใหสมาชิกไดรับเอกสารการประชุมในครั้งตอไปดวย สําหรับ 
    สมาชิกที่ไมมาวันนี้ผมจะสงเอกสารการประชุมใหทราบตอไปในวันนี้ 
    สําหรับวันนี้ก็ตองขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกๆทาน ขอปดการประชุม
  

ปดประชุมเวลา       11.20      น. 
 

(ลงชื่อ)      พิชิต  ภูกิตติกุล        เลขานุการสภาฯ 
                                                                                     (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 
                                                                                             ผูจดรายงานการประชุม 
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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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