
 
-คัดลอกสําเนา- 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลละอาย 
สมัย วิสามัญท่ี 2    คร้ังท่ี 1/2552 
วันพฤหัสบดีท่ี 23  เมษายน  2552  

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลละอาย 
 

ผูมาประชุม 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นางปยะดา   สโมสร  ส.อบต. ม.1 ปยะดา   สโมสร  
2 นายนิกร   เลิศไกร เลขานุการสภาฯ นิกร   เลิศไกร  
3 นายประภาส   สุขบุญทอง รองประธานสภาฯ ประภาส  สุขบุญทอง  
4 นายวิเวก  พนาลี ส.อบต. ม.2 วิเวก  พนาลี  
5 นายศุภชัย   ไชยประพันธ ส.อบต.ม.3 ศุภชัย   ไชยประพันธ  
6 นายสมโชค   จิตรา     ส.อบต. ม.3 สมโชค   จิตรา      
7 นายวิรัตน   บางโรย ส.อบต. ม.4 วิรัตน   บางโรย  
8 นายนนทภักตร   ศรีอินทร ส.อบต. ม.5 นนทภักตร  ศรีอักษร  
9 นายศรายุทธ   ปรีชานุรักษ ส.อบต. ม.5 ศรายุทธ   ปรีชานุรักษ  
10 นายสุทิน  นบนอบ ส.อบต. ม.6 สุทิน  นบนอบ  
11 นายนพรัตน   สุมงคล ส.อบต. ม.7 นพรัตน   สุมงคล  
12 นายโสภณ   เจริญ   ส.อบต. ม.7 โสภณ   เจริญ   
13 นายมณฑล   ธราพร ส.อบต. ม.8 มณฑล  ธราพร  
14 นายยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ ส.อบต. ม.8 ยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์  
15 นายโชติมา  วงศสวัสดิ์ ส.อบต. ม.9 โชติมา  วงศสวัสดิ์  
16 นายประมวล   วงคสวัสดิ์ ส.อบต.ม.9 ประมวล   วงคสวัสดิ์  
17 นายจารึก   พิบูลย       ส.อบต. ม.10 จารึก   พิบูลย        
18 นายประยูร   เพชรอาภรณ ส.อบต. ม.10 ประยูร   เพชรอาภรณ  
19 นายนนทเนตร   ศรีออน ส.อบต. ม.11 นนทเนตร   ศรีออน  
20 นายสมภาท   นิราภัย    ส.อบต. ม.11 สมภาท   นิราภัย  
21 นายจีรยุทธิ์   สุดจิตร    ประธานสภาฯ จีรยุทธิ์   สุดจิตร  
22 นายวัชรินทร   ศรีอักษร ส.อบต.ม.13 วัชรินทร  ศรีอักษร  



ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

23 นายอภิชัย   จิตจํา    ส.อบต. ม.13 อภิชัย   จิตจํา     
24 นายประเสริฐ   เทพศักดิ์ ส.อบต. ม.14 ประเสริฐ  เทพศักดิ์  
25 นายศักดิ์ศิลป  เพชรนก ส.อบต. ม.14 ศักดิ์ศิลป  เพชรนก  
26 นายนิติพงศ  วงศพิพันธ ส.อบต. ม.15 นิติพงศ  วงศพิพันธ  
27 นายสายัญห  จิตรา ส.อบต. ม.15 สายัญห  จิตรา  
28 นายโกมล  รัตโนภาส ส.อบต. ม.16 โกมล  รัตโนภาส  
39 นายสุวิทย  สุทธิ ส.อบต. ม.16 สุวิทย  สุทธิ  
30 นายสรยุทธ   สุดสาย ส.อบต.ม.17 สรยุทธ  สุดสาย  
31 นายสาธร   ไกรปราบ ส.อบต. ม.17 สาธร   ไกรปราบ  
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ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลละอาย 
 

ผูไมมาประชุม      
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายสุมล   นุมาศ        ส.อบต. ม.4  
2 นายธีรธรรม   มัฏฐาพันธ ส.อบต. ม.6  
3 นายขรรคชัย   โมสิกะ ส.อบต. ม.12  

 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายทรงวุฒิ   ทองรักษ นายก อบต.ละอาย ทรงวุฒิ   ทองรักษ  
 
เปดประชุมเวลา  13.00  น.  
เลขานุการสภาฯ    เมื่อถึงเวลาไดเรียกสมาชิกสภาเขาหองประชุมและไดนําผูเขารวมประชุมสวดมนต           

  ไหวพระตามระเบียบสภาฯ   มีสมาชิกเขารวมประชุม  31  คน  ถือวาครบองคประชุม     
  นายจีรยุทธิ์   สุดจิตร  ประธานสภาฯ  ไดเปดการประชุม  และดําเนินการประชุมตาม   
  ระเบียบวาระตอไป 

ประธานสภาฯ  ผมขอเปดการประชุม  สมัยวิสามัญที่  2  คร้ังที่  1/2552  ตามวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.  มีหนังสือจากผูวาราชการจังหวัด  อบรมลูกเสือชาวบานรุนที่ 1  ระหวางวันที่  28  

เมษายน  2552  ถึง  2  พฤษภาคม  2552  ณ  วัดมะปรางงาม  ม.2  ตําบลละอาย  
อ.ฉวาง  จ.นครศรีฯ  โดยในคําสั่งใหสมาชิกเปนคณะกรรมการฝายวางแผนในการฝก
อบรมในสวนที่เกี่ยวของ  ใหชวยเหลือแกปญหา  อํานวยความสะดวกและสนับสนุน
ในการฝกอบรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 
 



 
 2.  ไดมีหลักสูตรอบรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่โรงแรม BP แกรนด

ทาวเวอร  หาดใหญ  อบรมในวันที่  14  พฤษภาคม  2552  รุนแรก  โดยมีโคตา จํานวน  
4  ทาน  สมาชิกทานใดจะไปอบรมก็ใหไปแจงความจํานงกับฝายธุรการ   

 

ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา     
ประธานสภาฯ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
กรรมการตรวจ ทานประยูร เพชรอาภรณ ถาทานสมาชิกทานไดเห็นรายงานการประชุมขาดตก          

บกพรองใหเสนอแนะครับ  ผมเองไมมีอะไรครับ  ผมเองเห็นวาเรียบรอยดีครับ                                        
ประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกมีขอทักทวงสวนใดบางครับ  เชิญครับ                                                             
สมาชิกสภาฯ ทานโชติมา  วงคสวัสดิ์  ม.9  คําวานายกสภาฯ  แกใหเปนนายกครับ  ผมมีแคนี้ครับ 
ประธานสภาฯ ทานอื่นมีไหมครับ  ถาไมมีผมตองขอมติ 
 ใครเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาโปรดยกมือ 
มติสภาฯ รับรองรายงานการประชุม  31  เสียง 
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองติดตามผลการประชุมคร้ังท่ีแลว   
 เชิญเพื่อนสมาชิกครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานโชติมา  วงคสวัสดิ์  ม. 9  คร้ังที่ผานมาเราไดจายขาดเงินสะสมไป  791,263  บาท  

บางโครงการไมไดอยูในแผนพัฒนาตําบล  สวนหมูบานใดไมอยูในแผน  การประชุม
คร้ังตอไปใหเจาหนาที่แผนไดเขามารวมประชุมดวยครับ  เพื่อที่จะไดเพิ่มแผนเพื่อ
ประกอบในการจัดซื้อจัดจางตอไปครับ 

ประธานสภาฯ คอยเพิ่มแผนในเดือนหนา  เพื่อที่จะใหเจาหนาที่มากอน      
                                                                        

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  พิจารณาอนุมัติจายเงินสะสมในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใน

พื้นที่ตําบลละอาย                                                                                                                                        
นายกฯ     ทานทรงวุฒิ   ทองรักษ  ไดมีหนังสือรองเรียนไปถึงนายอําเภอ  ถึงจังหวัด  เร่ืองขุด

ลอกคลองเศลา  มีผลกระทบตอประชาชนในหมูที่  8  หนังสือรองเรียนลงวันที่  20  
เมษายน  และทางอําเภอไดสงหนังสือมาถึงองคการบริหารสวนตําบล  โดยทานนาย
อําเภอฉวาง   โดยรองเรียนเรื่องการขุดลอกคลองเศลา  โดยผลพวงมาจากเรื่องน้ําทวม  
แลวไดกัดเซาะตลิ่งของประชาชนในหมูที่  8  และผมไดคุยกับประธานสภาและเพื่อน
สมาชิกเลย  ขอเปดประชุมวิสามัญครั้งนี้  และใหทางชางลงไปสํารวจและไดคิด
ประมาณการงานขุดลอกคลองเศลารวมเปนเงินทั้งสิ้น  99,500  บาท  แลวแตเพื่อน
สมาชิกพิจารณาจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ครับ 



 
ประธานสภาฯ เชิญเจาของพื้นที่ครับ                                                                                                                                  
สมาชิกสภาฯ ทานยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์  ม.8  เหมือนกับที่ผูบริหารชี้แจงแลวมีผลพวงจากน้ํา

ไหลหลากในครั้งกอน  พอมีการรองเรียนขึ้นมา  ผมสมาชิกในหมูที่  8  ผมอยากชี้แจง
จํานวนเงิน  99,500  บาท  ที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ผมไดคุยกับทานสมาชิก  
ทานมณฑล  แลววางบประมาณป  53  ม. 8  จะตองปรับลดงบประมาณประจําปลงให
นอยกวาหมูบานอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม  ผมเองใหเพื่อนสมาชิกไดสบายใจ  ผมไม
เอาเปรียบสมาชิก  งบป  53  ตองต่ํากวาหมูบานอื่นแนนอนครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยเชิญครับ  ถาไมมีผมเองตองขอความเห็นชอบอนุมัติจายขาด
เงินสะสม 

ประธานสภาฯ ใครเห็นควรอนุมัติจายเงินสะสมเพื่อขุดลอกคลองเศลาหมูที่ 8  โปรดยกมือครับ 
มติสภาฯ  เห็นชอบ  31  เสียง                      
ประธานสภาฯ มติของผูบริหาร  โดยการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ  2552  

หนา  53  หมวดครุภัณฑ   เชิญผูบริหารครับ 
ประธานสภาฯ ทานทรงวุฒิ   ทองรักษ  รายละเอียดตรงนี้ผมใหเจาหนาที่พัสดุช้ีแจง 
ประธานสภาฯ เชิญครับ                                                                                                                           
เจาหนาท่ีพัสดุ ทานสุริยา  เปรมกมล  จากเดิม  ตูเหล็กเก็บเอกสาร  15  ล้ินชัก  (มอก.)  ใหเปลี่ยนเปน  

ตูเหล็กเก็บเอกสาร  15  ล้ินชัก  แตไมมีคําวา  มอก.  ตามทองตลาดทั่วไป  ตูอยางนี้ผู
ผลิตไมไดผลิตที่มี มอก. ติดอยู  เลยตองขอเปลี่ยนแปลงจากทานสมาชิกทุกทานคะ 

ประธานสภาฯ ใครมีขอสงสัย เชิญครับ                                                                                                                              
สมาชิกสภาฯ  ทานสรยุทธ  สุดสาย  หมูที่  17  ที่จริงเจาหนาที่พัสดุตองมีเอกสารที่ประกอบแนบมา 

ดวยใหเพื่อนสมาชิกไดเห็น  ระหวางมี มอก.  และไมมี มอก.  แลวราคาตอหนาย  
ลักษณะเทานี้  กวาง  ยาว  เปนอยางไร  นาจะแนบมาดวย 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกทานอื่นครับ                                                                                                                    
สมาชิกสภาฯ ทานประภาส  สุขบุญทอง  ม.2  ผมวาเรื่องเปลี่ยนแปลงโครงการนาจะมีเอกสารแนบ 

ใหสมาชิกดู  แตวาครั้งนี้ถาไมพรอม  นาจะไวในสมัยสามัญครั้งตอไป               
ประธานสภาฯ เชิญผูบริหารครับ                                                                       
นายกฯ ทานทรงวุฒิ  ทองรักษ ระเบียบเหมือนในขอบัญญัติทุกอยาง แตตัดออกเฉพาะที่วงเล็บ 

มอก.  อยางอื่นเหมือนเดิมทุกอยาง               
ประธานสภาฯ ใครเห็นควรใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามที่พัสดุไดนําเอกสารเสนอ  โปรดยกมือครับ 
สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ  31  เสียง 
 
 
 
 



 
 
 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอ่ืน ๆ                                       
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดมีอะไรเชิญครับ                                                                                                              
ประธานสภาฯ ใครมีขอสงสัยจะซักถามบางไหมครับ  ถาไมมีผมเองตองขอมติ 
สมาชิกสภาฯ  ทานประยูร  เพชรอาภรณ  หมู 10  เร่ืองจายขาดเงินสะสมปญหาอาจจะเกิดขึ้นมาเรื่อย 

ๆ  แตตอนนี้เงินสะสมตั้งไวตอนนี้มันหมด  ถามีปญหาจะทําใหเพื่อนสมาชิกและผู
บริหารทํางานไมสะดวก ถาสมาชิกทานใดทําโครงการมาตองศึกษาวาเงินเรามีอยู    
เทาไหร  ตอไปจะมีปญหาหลายหมูบาน  ผมขอเสนอแนะกับเพื่อนสมาชิกแคนี้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญครับ                                                      
สมาชิกสภาฯ  ทานโสภณ  เจริญ  ผมอยากถามวาเรื่องประปาของ  ม.11, ม.7  ตอนนี้มันติดขัดเรื่อง 

อะไรอยูที่ยังไมไดดําเนินการในเรื่องไฟฟา  ที่ใชในดานประปา  ผมมีแคนี้ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ                                           
สมาชิกสภาฯ ทานยุทธนา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์  ม.8  ผมอยากพูดเรื่องละอายเกมสคร้ังที่  13  โดยใชงบ

ประมาณไป  300,000  บาท  อยากจะใหผูเกี่ยวของในการจัดการแขงขันละอายเกมส
ในครั้งนี้ไดช้ีแจงรายจายในการแขงขันละอายเกมสคร้ังที่ 13  เพื่อที่จะใหเพื่อนสมาชิก
ไดเขาใจในการใชงบประมาณในครั้งนี้  ในการประชุมสมัยสามัญครั้งตอไป                                            

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานโชติมา  วงคสวัสดิ์  ตอนนี้สภาใกลจะเสร็จ  เมื่อสภาเสร็จเราไมมีเงินสะสม          

ผูบริหารจะมีแนวทางอยางไรครับ                     
ประธานสภา เชิญผูบริหาร                                        
นายกฯ    ทานทรงวุฒิ  ทองรักษ  เร่ืองอาคารบริหารสวนตําบลละอายเสร็จมีอยู 2 อยาง  คือเรา

อาจจะรอคอยไปสักนิดเพื่อจะเอาเงินสวนนี้มาใชจายได  หรือไมก็เปนการผานระบบ
ธนาคารมาดําเนินกิจการในกอสราง  เพราะเงินเราตอนนี้ในธนาคารอยูตามพอสมควร  
แตตองเปนโครงการตามความกูยืม  ผมเองตองปรึกษาเพื่อนสมาชิกกอนที่จะทําโครง
การเสนอเขาสูสภาวาเพื่อนสมาชิกหรือไมเห็นดวย 

 เร่ืองไฟฟาของหมู 7  และ  11  ผมก็เห็นหนังสือและไดแจงหนังสือใหดําเนินการงบ
ประมาณที่ใชจาย  270,000 – 300,000  บาท  ตรงนี้ผมไมแนใจ  ผมคิดวาตองรอไปอีก  
ถาหากวามีเงินสวนไหนนํามาใชได  ผมก็จะดําเนินการมาใชให  โดยเปนการตอรอง
งบประมาณประจําป  วาเพื่อนสมาชิกเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  ผมใหสมาชิกหมู 7  ได
หารือกับสมาชิกทุกหมูบาน เพราะเงินตรงนี้ไมใชนอย  ถามีเงินสวนใดเหลือ ผมจะ
ดําเนินการใหครับ 



 เร่ืองละอายเกมส  โดยเฉพาะละอายเกมสในครั้งนี้  ผมก็ไดคุยกับฝายเจาหนาที่และ
รองนายกฝายที่ผมมอบหมายใหดําเนินการในการจัดการงบประมาณในการแขงขัน
ละอายเกมส  รายละเอียดผมจะอธิบายและชี้แจงในการประชุมครั้งตอไป  ผมขอกราบ
เรียนเพียงแคนี้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก                                            
สมาชิกสภาฯ   ทานศักดิ์ศิลป  เพชรนก  ม.14  ผมติดตอในการใชสินเชื่อในฐานะสมาชิกเพราะ

สถาบันการเงินใหโอกาสใหสินเชื่อกับสมาชิก  และสิทธิแกสมาชิกในการกู  ที่รูมาก็  
10  เทาของเงินเดือน  ประมาณทานละ  50,000  บาท  โดยดอกเบี้ยถูกมาก  โดยผอน
จายจามความตกลงของธนาคาร  แตธนาคารมีขอแมวาตองใหผูบริหารนําเรื่องขึ้นไป  
ขอบคุณครับ                                                           

ประธานสภาฯ เชิญครับ                                        
สมาชิกสภาฯ ทานสรยุทธ  สุดสาย  ม.17  โดยหลักความเปนจริง  สภาตําบลละอายมีสิทธิเปนนิติ

บุคคล  มีสิทธิในการกูยืมไดทํานิติกรรมตาง ๆ  จึงเห็นพรอมตามมติสภาในการกูยืม
เงินเพื่อซ้ือวัสดุตาง ๆ  เขามาเช็คในสํานักงานตอนนี้ในสถานะตําบลละอายเราไมเคย
ขาดเงินเรื่องเงินสะสม  แตมา  ณ  ปจจุบันเงินสะสมของเรากําลังจะหมด  เพราะฉะนั้น
ในการกอหนี้ตาง ๆ  ทานอยาลืมวามันจะเปนภาระที่เราตองใชในงบประมาณ  ตอง
จายใหกับธนาคาร  เปนนิติกรรมที่กอใหเกิดระยะกูเทาไหรยาวนานไปกี่ป  จึงชําระได  
เพราะฉะนั้นในปตอไปเราตองกันเงินไวสวนหนึ่งเพื่อสงใหธนาคาร  แตตรงนี้มันจะ
มากระทบกับเรื่องงบประมาณประจําปตอไปในการเสนอโครงการของแตละหมูบาน
หรือระดับตําบล  ผมคิดวาเรื่องนี้ตองรอไปกอนคอยทยอยในปถัดไป  ตามที่คุณศักดิ์
ศิลป  พูดวาการกูเงินผมบอกไดเลยวาเปนธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย  แตอยู
ที่วาสมาชิกเห็นพรอมกับผูบริหารใชเงินเดือนที่เราผานธนาคารสมาชิก 5,000  กวา
บาทให  10  เทาของเงินเดือน  โดยมีสมาชิกค้ําประกันโดยชําระใหหมดภายในสมัยที่
ดํารงตําแหนงทางการเมือง  สวัสดีครับ 

ประธานสภาฯ   ทานอื่นมีไมครับ  
นายกฯ ทานทรงวุฒิ  ทองรักษ  ตรงนี้เปนการหารือกอน  ถาเพื่อนสมาชิกเห็นดวยผมก็เห็น

ดวย  ถาไมเห็นดวยผมก็ไมเห็นดวย  ถาใครตองการกูเงินกับธนาคารผมเองก็เห็นดวย
เพราะดอกเบี้ยถูก  เพราะผมเองก็พรอมและดําเนินการให  ขอบคุณครับ                         

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานศักดิ์ศิลป  เพชรนก  เร่ืองนี้สมาชิกที่ไมเห็นดวย  ผมเชื่อวาคงไมมี  ผมวาใหนายก

นําเรื่องนี้ไปสูธนาคารใดธนาคารหนึ่ง  ในนามขาราชการ อบต.  และอบต.  ใครมีวัตถุ
ประสงคที่จะทําการกูใหเสนอรายชื่อเขาไปยังเจาหนาที่ที่อยูภายใตบังคับบัญชาของ
ทานนายก  ขอบคุณครับ                                                            



                           
ประธานสภาฯ ทานอื่นมีอะไรบาง  ถาไมมีผมตองขอปดประชุมแคนี้ครับ 
 

ปดการประชุมเวลา   14.15 น. 
 
  ลงชื่อ            นิกร  เลิศไกร  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายนิกร  เลิศไกร) 
         เลขานุการสภาฯ 
 

  ลงชื่อ            จีรยุทธิ์  สุดจิตร  ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายจีรยุทธิ์  สุดจิตร) 
            ประธานสภาฯ 
 

  ลงชื่อ         โชติมา  วงศสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายโชติมา  วงศสวัสดิ์) 
           

  ลงชื่อ        ประยูร   เพชรอาภรณ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประยูร   เพชรอาภรณ) 
           

  ลงชื่อ            สุมล   นุมาศ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสุมล   นุมาศ) 


