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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3/2550  ครั้งที่ 1 

วันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550   เวลา  09.30 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม 

 

ผูเขาประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวชุลีพร  กล่ินพิกุล ประธานสภาฯ ชุลีพร  กล่ินพิกุล  
2 นายอภินันต  เรืองทอง รองประธานสภาฯ อภินันต  เรืองทอง  
3 นายพูลศักดิ์  มหาศักดิพันธ นายก อบต. พูลศักดิ์  มหาศักดิพันธ  
4 นายสารสิทธิ์  สุทธิชวย ส.อบต.ม.12 สารสิทธิ์  สุทธิชวย  
5 นายกิตติพงศ  ใจสบาย รองนายก อบต. กิตติพงศ  ใจสบาย  
6 นางสุภี  สมทรง ส.อบต.ม.2 กิตติพงศ  ใจสบาย  
7 นายอุดมศักดิ์  ผิวสําอางค ส.อบต.ม.2 อุดมศักดิ์  ผิวสําอางค  
8 นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3 เสกสันติ์  ประสิทธิ์  
9 นายชัยณรงค  รูปสะอาด ส.อบต.ม.3 ชัยณรงค  รูปสะอาด  
10 นายพิชิต  ภูกิตติกุล ส.อบต.ม.4 พิชิต  ภูกิตติกุล  
11 นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ ส.อบต.ม.5 ณัฐวุฒิ  ทองใหญ  
12 นายชํานาญ  รูปสะอาด ส.อบต.ม.6 ชํานาญ  รูปสะอาด  
13 นายสุทิศ  เกิดดํา ส.อบต.ม.7 สุทิศ  เกิดดํา  
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 นายกัมพล   มีชัย ส.อบต.ม.10 กัมพล   มีชัย  
18 นายนนทนันท  สุทธิชวย ส.อบต.ม.10 นนทนันท  สุทธิชวย  
19 นายมนัส  ใจเหมาะ ส.อบต.ม.11 มนัส  ใจเหมาะ  
20 นายราเชนทร  ขนอม ส.อบต.ม.12 ราเชนทร  ขนอม  
21 นายอภิชาติ  ใจสบาย ส.อบต.ม.13 อภิชาติ  ใจสบาย  
22 นายชํานาญ  ขนอม ส.อบต.ม.13 ชํานาญ  ขนอม  
23 นายจําเนียร  ทรัพยมัน ส.อบต.ม.14 จําเนียร  ทรัพยมัน  
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ผูไมมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิชัย  เข็มสม ส.อบต.ม.7 -  
2 นายณรงค  คงแกว ส.อบต.ม.10 -  
3 นายพันโชค  ซิบยก ส.อบต.ม.14 -  
     

 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายธวัชชัย   ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
2 นางอัจฉรา   หวานสนิท เลขานุการคณะผูบริหารฯ อัจฉรา  หวานสนิท  
3 นายทนงศักดิ์   ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์  ซับมัน  
4 นางสาวอารีทิพย   จิตอารีย จนท.วิเคราะหฯ อารีทิพย  จิตอารีย  
5 นางจันทิรา   พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
6 นายนคร   คงนุน ผญบ.ม.13 นคร   คงนุน  
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เลขานุการสภาฯ    กราบเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
    ประกาศอําเภอขนอม เร่ืองกําหนดประชุมสภา อบต.ขนอม 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2550 ดวยอําเภอพิจารณาแลวเห็นวาสภาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม มีความจําเปนตองเปดประชุมสภา อบต.ขนอม 
เพื่อพิจารณาเลือกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลขนอมและพิจารณา
กิจการอื่น ๆ ของ อบต.ขนอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 
แหงพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก
ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546) นายอําเภอขนอม จึงกําหนดประชุม
สภาอบต.ขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2550 คร้ังที่ 1 กําหนดไมเกิน 15 วัน 
ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2550 เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 
2550 
นายเขมราฐ  บุญประดิษฐ ปลัดอําเภอ  รักษาราชการแทนนายอําเภอขนอม  
 

ประธานสภาฯ   เมื่อสมาชิกสภาพรอมแลวขอเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองขอความอนุเคราะหตรวจสอบขอมูล ทางผูจัดการการไฟฟาสวน 
ภูมิภาคอําเภอขนอมแจงมายัง อบต.ใหสํารวจขอมูลผูที่ยังไมมีไฟฟาใชขอ
ใหแจงไดที่หัวหนาสวนโยธาเพื่อนําแบบฟอรมไปสํารวจผูที่ยังไมมีไฟฟา
ในหมูบานของตน 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2550  

     คร้ังที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2550  
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดตองการเพิ่มเติมในสวนใดบาง 
 

นายกัมพล  มีชัย   จากการตรวจสอบการบันทึกรายงานการประชุมที่ผานมากอนที่จะรับรอง 
รายงานการประชุม เพราะในบางประเด็นกลัววาจะเขาใจผิดพลาด ในหนา
ที่ 7 เกี่ยวกับกระผมโดยตรง ทานประธานสภาฯ ไดพูดไวในการประชุมแต
ละครั้งจะตองแจงเรื่องใหคณะผูบริหารกอน ถึงจะทําการเปดประชุมสภาฯ 
ได และเรื่องที่จะตองปดการประชุมในครั้งนั้น เนื่องจากสมาชิกออกเสียง
ขางมากไมรับหลักการและเมื่อปดการประชุมไปแลว ทานกัมพล เห็นดวย
กับการกระทําในครั้งนั้น และเมื่อเห็นวาสภาฯ ไมรับหลักการเกินครึ่งจึงขอ
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ปดประชุม จะเห็นไดวาประเด็นขาดหายและไมตอเนื่อง เนื่องจากเมื่อปด
การประชุมไปแลว ทานกัมพลก็เห็นดวย            ไดอยางไรก็ไมเขาใจวา
ทานกัมพลเกี่ยวของไดอยางไรก็ขอใหทานแกไขใหถูกตองในสวนนี้ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดตองการที่จะเพิ่มเติมในสวนใดบาง 
 

นายวีระพงศ  เสนเรือง  ตามที่ทานกัมพล  ไดกลาวมาทานประธานสภาฯ ก็ควรที่จะบอกวาจะแกไข 
    ใหก็จบ 
 

ประธานสภาฯ   จะดําเนินการใหทานเลขาเปนผูแกไขในสวนบกพรอง 
 

นายกัมพล  มีชัย   ในประเด็นเดียวกันทานประธานก็ใหทานเลขาเปนผูแกไขแตในเมื่อขณะนี้ 
จะตองรับรองรายงานการประชุมไมทราบวาจะไดแกไขเมื่อใด ทานก็นาจะ
กลาวขอโทษไปตามระเบียบ และนาจะสรุปประเด็นที่ผิดไป และทําการแก
ไขกอนที่จะรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ 
 

ประธานสภาฯ   ขออภัยทานกัมพล จะทําการแกไขใหเปนไปตามความเปนจริง 
 

นายกัมพล  มีชัย   ในการประชุมครั้งนั้น จะเห็นไดวาเปนการประชุมที่สําคัญมากและมีการ 
ถกเถียงกันมากมายกอนที่จะรับรางขอบัญญัติงบประมาณและมีบุคคลภาย
นอกเขารวมดวย แตทานก็ไมไดบันทึกอะไรเลยตั้งแตระเบียบวาระที่ 1 ที่มี
การสอบถามกอนที่จะเขาสูประเด็นสําคัญตาง ๆ จะเห็นไดวาในวันนั้นได
พูดกันในหลาย ๆ เร่ือง แตไมมีการจดบันทึกขอใหทานประธานสภาฯ ไดช้ี
แจงจุดนี้ดวย  
 

เลขานุการสภาฯ   ในการจดรายงานการประชุมก็จดไปตามวาระแตที่ทานถามมานั้นจะตอง 
    ถามในรางญัตติอ่ืน ๆ อันที่จริงการบันทึกรายงานการประชุมไมตองถอด 
    ทุกคําพูด เอาเฉพาะญัตติหรือมตินั้น ๆ แตภายหลังมานี้ อบต.ขนอม มี 
    ปญหาก็เลยจะตองถอดทุกคําพูดตามเทป 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทานใดตองการเพิ่มเติมในสวนอื่นบาง หากไมมีสมาชิกทานใด 
    เพิ่มเติมก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม หากสมาชิกมีมติรับรอง 
    โปรดยกมือขึ้น 
 
 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ขนอม สมัยวิสามัญ 
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สมัยที่ 2/2550 คร้ังที่ 1    เปนเอกฉันท จํานวน 22 คน และไมรับ 1 คน คือ 
นายราเชนทร ขนอม 
 

นายกัมพล  มีชัย   ในขณะที่รับรองรายงานการประชุมเสร็จก็ขอใหปฎิบัติตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 81 ระบุ 
    ไวชัดเจนวาใหประธานสภาออกคะแนนเสียงในสภาดวยวารับรองฯ เทาใด 

 ไมรับรองเทาใด ขอนําเสนอเพื่อที่จะไดดําเนินการตอไป 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกเขารวมประชุม จํานวน 23 ทาน มติรับรอง 22 ทาน ไมรับรอง 1  
    ทาน  

2.2 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2550       
      คร้ังที่ 2 วันที่9 พฤษภาคม 2550  
มีสมาชิกทานใดตองการเพิ่มเติมในสวนใดบาง 
 

นายกัมพล  มีชัย   ในขณะที่จะเขาสูประเด็นที่สําคัญก็ตองขอประวิงเวลา เพราะทานนายกก็ยัง 
    ไมมา เพราะจะตองสอบถามในหัวขอสําคัญ ๆ ในขอ 2.2 มีอยูประเด็นหนึ่ง 
    ที่อยากจะใหหาขอสรุปวาจะตองนํามาลงเปนบันทึกรับรองรายงานการ 
    ประชุมหรือไม สําหรับในวันที่ 29 มกราคม ซ่ึงเปนประเด็นที่สําคัญหากใน 
    วันนั้นมีการประชุมก็ตองจายเบี้ยประชุมแตกระผมไมทราบวาระเบียบอยู 
    อยางไรก็ขอใหผูที่เขาใจทําการชี้แจง 
 

ประธานสภาฯ   ตองใหสมาชิกทําเปนหนังสือกระทูถามถึงทานนายก 
 

นายกัมพล  มีชัย    ในขณะที่ทานประธานสภาฯ ใหสมาชิกสอบถามทานนายก แตเปนคนละ 
    เร่ืองกันเพราะนี่เปนเรื่องเกี่ยวกับสภาฯ มิใชเกี่ยวกับคณะผูบริหาร 
 

ประธานสภาฯ   ทานสมาชิกเห็นควรวาจะตองเพิ่มดวยหรือไม 
 

นายกัมพล  มีชัย   หากทานถามสภาฯ วาจะตองเพิ่มเติมหรือไมเทากับเปนการขอมติที่ประชุม  
    จึงเปนการสับสนอยูแตนี่ไมใชมติก็ขอใหเปนระเบียบในการประชุมที่พึง 

จะได 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม  
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ในระเบียบวาระที่ 2 จะมีอยูวาจะรับรองหรือไมรับรองรายงานการประชุม
ใน ขอ 2.2 หากตองการเพิ่มเติมก็ขอใหทําเปนหนังสือมาและจะตอบให
และจะเก็บเปนหลักฐาน 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดเพิ่มเติมในสวนใดบาง หากไมมีทานใดเพิ่มเติมขอมติ 
    รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2550       
    คร้ังที่ 2 วันที่9 พฤษภาคม 2550  หากมีมติรับรองโปรดยกมือขึ้น สมาชิกมี 
    มติรับรอง 20 ทาน และงดออกเสียง 2 ทาน 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองดวน 
- ไมมี 

นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์  ในระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองดวนอยากสอบถามประธานสภาในเรื่องที่กระผม 
    ไดทําเปนหนังสือไปยังฝายผูรับผิดชอบ ในเรื่องของไฟฟา หมูที่ 3 ซ่ึงดับมา  
    3 เดือน และไดทําหนังสือไปแลว และมีการซอมแซมแตก็ยังไมติดทําให 

ชาวบานเดือดรอนก็ขอใหทานประธานสภาฯชี้แจงในสวนนี้ดวย 
 

พักการประชุม 10 นาที 
 

ประธานสภาฯ   เชิญนายก ช้ีแจง 
 

นายก อบต.   ตองขออภัยในที่ประชุมที่เขารวมชาเพราะมีภารกิจ ในเรื่องของไฟฟาสาย 
อัครวิถี-หัวเทอะ เนื่องจากไฟฟาบริเวณนั้น ระบบอัตโนมัติเสียทําใหไมติด
ทั้งวันทั้งคืนทางการไฟฟาสวนภูมิภาคจะตัดระบบจายไฟออกจึงทําใหไฟ
ดับในบริเวณดังกลาว ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคไดทําหนังสือถึงทาง 
อบต.ใหทําการจัดซอม ซ่ึงขณะนี้ทางพัสดุไดดําเนินการสอบราคาเพื่อซ้ือ
ระบบอัตโนมัตที่ดีกวาเดิมที่เปนปญหาเรงดวนที่ตองแกไข และในเรื่องไฟ
ฟาสาธารณะเนื่องในปนี้เปนปมหามงคลก็มีหนังสือส่ังการจากกรมฯให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะเพื่อเปนการ
เฉลิมฉลองในวโรกาสดังกลาว โดยใหทางทองถ่ินเปลี่ยนหรือปรับปรุง
สวนที่เสียหายหรือมีแสงไมพอโดยดําเนินการกอนวันที่ 5 ธันวาคม และใน
ขณะนี้ทางสํานักงานปลัดดําเนินการไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอขน
อม ขอทราบขอมูลกระแสไฟฟาที่ใชตามที่สาธารณะและตามโครงการที่จะ
ปรับปรุง บริเวณบานหัวเทอะมีโครงการที่จะเปลี่ยนจากหัว 70 วัตต เปน 
250 วัตต และในสายสี่แยก – หนาดาน ก็จะมีการปรับปรุงจากไฟนีออน
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เปน 250 วัตต หลอดโซเดียมและสายจากอบต.-สามแยกทาสําเภา ก็เปลี่ยน
เปน 250 วัตตเชนกันและในยานชุมชนจะเปลี่ยนทั้งหมด และคาดการณวา
จะรูผลกอนสิงหาคม  แนนอน 

 

ระเบียบวาระที่ 4   กระทูถาม 
 

ประธานสภาฯ   มีของทานกัมพล  มีชัย เชิญคะ 
 

นายกัมพล  มีชัย   ในระเบียบวาระที่ 4 กระทูถามซึ่งเปนเรื่องดวน 5 เร่ืองดวยกัน คือ 
1. เบี้ยยังชีพคนชรา และคนพิการไมทราบวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นเมื่อไห

ร เพราะหากดําเนินการลาชาจะทําใหประชาชนเดือดรอน 
2. การขอจายขาดเงินสะสมในเมื่อมีอยูแลวและในการประชุมครั้งที่ผาน

มาหมูบานที่เดือดรอนก็นาจะทําหนังสือถึงคณะผูบริหารแลว และไม
ทราบวาจะดําเนินการเมื่อไหร เพื่อที่จะไดดําเนินการตามความตองการ
ของหมูบานที่ไดรับความเดือดรอน 

3. ซ่ึงมีอยูในขอบัญญัติ 50 เกี่ยวกับการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 
เพราะชวงนี้เปนชวงที่เหมาะสม เพราะเราเหลือเวลาไมมากอยากจะให
มีกอนวันหมดวาระและในการสวดทางศาสนาของ อบต.ขนอม ที่เคย
กลาวไวนาจะดําเนินการในชวงไหน 

4. ในเรื่องของหนังสือพิมพที่มีการบัญญัติไวในขอบัญญัติคงจะมี
ประโยชนทั้งตําบลทุกหมูบาน แตชวงนี้ยังไมมีการดําเนินการจัดซื้อจัด
จางไมทราบวาจะดําเนินการเมื่อไหร 

5. ในเรื่องของกรอบพัฒนาชุมชนหากมีผูรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้นา
จะดีกวากอนที่จะมีขอบัญญัติป 2551 ก็คิดวานาจะมีประโยชนมากตอ
ประชาชนหากมีผูดูแลในเรื่องนี้  

 

นายก อบต.   ขอตอบกระทูถามทีละขอ 
1. ในเรื่องของเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ ขอนําเรียนสมาชิกสภฯ    

ทุกทานวาในสวนของการจายเบี้ยยังชีพในสวนที่จังหวัดจัดสรรใหมี
ยอดคางจายผูสูงอายุ 33 คน และผูพิการ 55 คน สาเหตุนี้ไมสามารถจาย
ไดเนื่องจากไมมีรายช่ือสํารองจากศูนยสงเคราะหประจําหมูบานและ
ตอนนี้ทาง อบต.ไดติดตามเพื่อขอทราบชื่อผูมีสิทธิ์ที่จะไดรับเบี้ยยังชีพ
ดังกลาวขอฝากสมาชิกทุกทานใหไปสํารวจผูที่สมควรจะไดรับเบี้ยยัง
ชีพใหนําเสนอศูนยสงเคราะหประจําหมูบานเพื่อที่จะดําเนินการเบิก
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จายใหเร็วที่สุดและในสวนของงบที่ทาง อบต.ขนอมไดตั้งไวก็ได
ดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว 

2. ถามเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสมที่ใชไดอยูประมาณ 5 ลานขณะนี้ได
ส่ังการใหผานนโยบายและแผนทําการสํารวจวาโครงการที่เสนอมาอยู
ในแผนหรือไมและสั่งใหฝายโยธาประมาณการราคาเพื่อเขาสูสภาได
พิจารณาจายขาดเงินสะสมเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนในเขต 
อบต.ขนอม นาจะแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ และหากหมูบานใดที่ได
รับความเดือดรอนก็ขอใหเรงที่จะเสนอเขามาเพื่อที่จะดําเนินการตอไป 

3. การแขงขันกีฬาอําเภอที่เพิ่งจะผานไปก็ไดปรึกษากันและไดมีการเสนอ
ใหมีการแขงขันกีฬารถออฟโรส เปนการเปดเสนทางใหม ในเพลา – 
เขาพลายดํา ซ่ึงไดดําเนินการเชื่อมตอระหวางในเพลากับเขาพลายดํา
เรียบรอยแลว ตอนนี้รถสามารถใชงานไดแลวและไดเห็นถึงความ
สมบูรณของธรรมชาติที่มีอยูนับวาเปนการประชาสัมพันธการทอง
เที่ยวของทางอําเภอขนอม และเสนอโครงการที่จะจัดการแขงขันและ
อนุมัติโครงการเรียบรอยแลว ซ่ึงไดรับความรวมมือจากชมรมออฟโรส
แหงประเทศไทย และเปนการสงเสริมให อบต.ขนอม มีช่ือเสียง
สําหรับระยะเวลาดําเนินการในชวงกลางเดือนวันที่ 11-12 สิงหาคม 
สวนในเรื่องการจัดแขงขันกีฬาที่จัดมาทุกปจะตองดําเนินการจัดการ
แขงขัน 

4. ในเรื่องของหนังสือพิมพในปที่ผานมาก็มีการจัดซื้อหนังสือพิมพและ 
วารสารแจกจายไปยังหมูบานตาง ๆ ผลปรากฏวาเปนสิ่งที่ดีที่ประชา
ชนไดรับรูขาวสารแตในทางกลับกันในบางหมูบานไมมีใครมารับไป 
ทําใหงบประมาณตัวนั้นตองสูญเปลา ทางคณะผูบริหารไดทบทวนแลว
วานาจะเลือกเปนหมูบานวาหมูบานไหนประชาชนสนใจก็ดําเนินการ
ตอไป หากหมูบานไหนนิ่งเฉยก็พิจารณาสั่งตัดไปและหาซื้ออ่ืน ๆ ทด
แทน ฝากไปยังสวนการคลังสํารวจสถิติจากปที่แลวและดําเนินการจัด
ซ้ือจัดจางไดเลย 

5. ในเรื่องของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน จะเปดกรอบไดเมื่อไหรในสวนนี้
เปนหนาที่ของทานปลัดที่จะพิจารณากรอบความสําคัญในเรื่อง
บุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานายก ไมทราบวาทานสมาชิกทานอื่นซักถามในสวนใดบาง 
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นายกัมพล  มีชัย   ตองขอขอบคุณทานนายกที่ไดช้ีแจงในขอสอบถามตาง ๆ  ที่เปนกระทูถาม 
    ตาง ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 5   ญัตติอ่ืน ๆ 
5.1 พิจารณาเลือกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม (แทน

ตําแหนงที่วาง) 
ตามความในมาตรา 64 ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) วรรค 
3 การเลือกรองนายก อบต. ใหสมาชิกสภาแตละคนเสนอสมาชิกที่เห็นสม
ควรและใหมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 2 คน ช่ือที่เสนอนั้นไมจํากัดจํานวน 
ซ่ึงวิธีการเลือกตั้งนั้นมี 2 วิธี คือ แบบเปดเผยและวิธีลับ ขอเชิญสมาชิก
เสนอวาจะใชวิธีไหน  
 

นายกัมพล  มีชัย   จากที่แลวมามีการเลือกตั้งแบบลับ สําหรับในครั้งนี้ก็ขอเสนอแบบเปดเผย 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดเสนออื่นใดบางหากไมมีผูใดเสนอเพิ่มเติมขอมติสภาฯ
    เห็นชอบใหใชวิธีการแบบเปดเผยในการเลือกรองนายก 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติใหใชวิธีเลือกตั้งแบบเปดเผยเปนเอกฉันท 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเพื่อนสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ 
 

นายมนัส  ใจเหมาะ  ขอเสนอ คุณเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3  
ผูรับรอง 1. นายสุทิศ  เกิดดํา 
 2. นายพิชิต  ภูกิตติกุล 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเสนอทานตอไป 
 

นายกัมพล  มีชัย   ดูจากระยะเวลาแลวพอสมควรก็นาจะไมมีใครเสนอผูอ่ืนก็ขอใหผูที่ถูก 
    เสนอไดแสดงวิสัยทัศนในการทํางาน 
 

ประธานสภาฯ   หากไมมีผูใดเสนอเพิ่มเติมเปนอันวาทานเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ก็เปนผูที่ 
    ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงรองนายก (แทนตําแหนงที่วาง) ขอเชิญ 
    คุณเสกสันติ์  กลาวกับเพื่อนสมาชิก 
 
นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์  ในเมื่อเพื่อนสมาชิกสภา อบต.ขนอม เสนอและไววางใจใหรับตําแหนง 
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    รองนายก อบต.ขนอม ก็ยินดีและในเวลาที่เหลือก็จะทําหนาที่ดวยความ 
เต็มใจและจะทําใหดีที่สุด 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ไวใจทานเสกสันติ์ ใหดํารงตําแหนงรองนายก 
 

นางสุภี  สมทรง   ขอแสดงความดีใจและยินดีตอนรับรองนายกคนใหม 
 

ประธานสภาฯ   5.1 การโอนเงินงบประมาณหมวด คาครุภัณฑ เชิญฝายบริหารชี้แจง 
 

นายก อบต.   ในฐานะนายกก็ยินดีกับคุณเสกสันติ์ ที่เขามารวมกันปฏิบัติหนาที่รวมกัน 
ในเรื่องของรายละเอียดการโอนงบประมาณครุภัณฑ หมวดของ คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง มีอยู 2 รายการ ในประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เนื่อง
จากหมูที่ 7 มีระบบเจาะบอบาดาลและถังเหล็กหอสูง ซ่ึงการใชบาดาลหลัง
โรงเรียนบานเปร็ตซ่ึงน้ํามีคุณภาพไมคอยดีเปนสนิมไมสามารถที่จะใชน้ํา
จากโครงการดังกลาวไดทําใหประชาชนเดือดรอน 

                        ทางคณะกรรมการหมูบานก็ไดประชุมกันเพื่อที่จะเจาะบาดาลลูกใหมแทน 
ลูกเกาโดยใชงบ SML งบ 250,000 บาท ในการจุดเจาะบาดาล ซ่ึงมีความลึก 
80 กวาเมตร ซ่ึงมีความสะอาดและใชไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ แตมีปญหา
ในเรื่องของกระแสไฟเมื่อเปนการขุดบอที่ใหญและลึกจึงตองใชไฟฟาใน
การดูดสูงจึงทําใหกระแสไฟฟาในบริเวณดังกลาวตกบอยไมสามารถใชกับ
เครื่องซัมเมอรสดังกลาวได ทางคณะกรรมการหมูบานจึงประชุมกันและ
เสนอมายัง อบต.เพื่อที่จะจัดซื้อหมอแปลงไฟฟาเพื่อที่จะใชกับเครื่องสูบน้ํา
ชนิดนี้ได ทางคณะผูบริหารเห็นแลววาเปนสิ่งจําเปนเรวดวนที่จะตองจัดซื้อ
ก็โอนงบเพื่อมาตั้งจาย ดังนี้ 

1. คาจัดซื้อหมอแปลงไฟฟาจํานวน 25,000 บาท โดยโอนลดจาก
งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจาย
ตอบแทน การรับรองและพิธีการในคาใชจายในการฝกอบรม คาใชจายใน
การศึกษาดูงานคณะผูบริหาร พนักงานและลูกจาง สมาชิกสภา อบต. และ
กลุมตาง ๆ ในเขต อบต.ขนอม ตั้งไว 200,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท)   
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหมอแปลงไฟฟา สําหรับใชกับระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 7 ตําบลขนอม    อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ตามรายละเอียดดังนี้.- 
 
- Automatic 
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- Start Delay 
- Time 4 MIN 
- Input Voltage  155- 253 
- Out  Voltage  220+ / -5% 
- VA 8000 PHASE 1 
- NOC 5000 31 PREQ 50 – 60 Hz 

 
2)  คาจัดซื้อถังเก็บน้ํา โดยปกติรถบรรทุกน้ําที่ใหบริการประชาชน

ในเขตตําบลขนอม  จะตองเอาน้ําจากไฟฟา  ทําใหระยะเวลาและคาใชจาย
เพิ่มขึ้น  ทางคณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการลดคาใช
จายในสวนที่ตองดําเนินการไปเอาน้ําที่ไฟฟาและในบางครั้งก็ไมทันกับ
ความตองการของประชาชน  โดยเฉพาะในหนาแลง  ทาง อบต.ไดทําการ
ขุดบอหลัง อบต.ซ่ึงไดน้ําที่มีความสะอาดสามารถบริโภคได  จึงมีโครงการ
ในการแกปญหาภัยแลงวานาจะจัดซื้อถังน้ําที่มีความจุเยอะๆ มาตั้งไวที่หลัง 
อบต.เพื่อที่จะทําการสูบน้ําจากบอ  โดยติดตั้งระบบอัตโนมัติและทําการสูบ
เร่ือยๆ และมีการสํารองน้ําเทากับ 15,000 ลิตร รถบรรทุกน้ําของเราบรรจุ
น้ําได 6,00 ลิตร ก็จะสามารถใชน้ําดังกลาวในการบริการประชาชนได  ก็มี
มติที่จะตั้งซ้ือถังเก็บน้ํา ไฟเบอรมีมาตรฐาน มอก.  ขนาดความจุ 11,500 
ลิตร ปากถังกวาง 2,030 มิลลิเมตร กนถังกวาง 2,000 มิลลิเมตร สูง 4,050 
มิลลิเมตร จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 49,500 บาท  สําหรับใชกักเก็บน้ําไวใช  ณ ที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลขนอม  ตั้ง 2 ถังเรียงกันและมีระบบตอทอ
และสูบน้ําจากบอเขาสูถังเก็บน้ําและมีระบบตัดอัตโนมัติ   2  ถังมีทอเชื่อม
ตอกันเพื่อที่จะถายเทน้ําได  การสูบน้ําจากถังก็สามารถที่จะถอยรถเพื่อมา
รองรับน้ําได  เปนสิ่งที่จําเปนและมีประโยชนโดยโอนงบประมาณจาก 
ดาน บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน สังคมสงเคราะห ในหมวด คาตอบ
แทน ใชสอย และวัสดุ ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ   

- คาเงินชวยเหลือผูสูงอายุ ตั้งไว 480,000 บาท คงเหลือ 267,000  
  บาท  
- คาเงินชวยเหลือผูพิการ ตั้งไว 480,000 บาท คงเหลือ 205,500  
   บาท 
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สาเหตุที่โอนจากเงินชวยเหลือสมาชิกอาจสงสัยวาทําไมไมแจกใหหมด
เพราะในขณะนี้นโยบายของรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจํานวน
มาก นําสมทบกับที่ อบต. คาดการณไว ทับซอนกันเลยจําเปนที่จะตองตัด
งบเพื่อไปใชในสวนอื่น และยังเหลือผูพิการ 30 กวาราย และคนชรา 50 กวา
ราย ก็ขอใหเพื่อนสมาชิกเรงทําการสํารวจเพื่อที่จะดําเนินการดังที่ช้ีแจงมา
ทั้ง 2 รายการ ขอใหเพื่อสมาชิกพิจารณาตอไป 
 

ประธานสภาฯ    ไมทราบวาสมาชิกทานใดตองการเพิ่มเติมในสวนใดบางหากไมมีสมาชิก 
    ทานใดตองการเพิ่มเติมขอถามสมาชิกวาเห็นควรใหโอนงบประมาณ 
    หรือไมหากเห็นควรโปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณเปนเอกฉันท 
 

ปดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

(ลงชื่อ)        ธวัชชัย  ไชยเทพ          เลขานุการสภาฯ 
  (นายธวัชชัย  ไชยเทพ) 

               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)  อุดมศักดิ์  ผิวสําอางค   
           (นายอุดมศักดิ์  ผิวสําอางค) 
(ลงชื่อ)  นนทนันท  สุทธิชวย 
           (นายนนทนันท  สุทธิชวย) 
(ลงชื่อ)    พิชิต  ภูกิตติกุล 
           (นายพิชิต  ภกูิตติกุล) 
(ลงชื่อ)   ชํานาญ  รูปสะอาด 
           (นายชํานาญ  รูปสะอาด) 
 

(ลงชื่อ)       ชุลีพร  กล่ินพิกุล ประธานสภา อบต. 
           (นางสาวชุลีพร  กล่ินพิกุล) 

                                                                                                    ผูลงนามรับรอง 


