
บันทึกการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่ฐม 
สมัยสามัญ สมัยที, ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น. 
ณ. ห้องประขุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

รายขื่อผู้เข้าร่วมประขุม ๑๒....คน ลา ๔ คน ขาด...... - คน
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายระเบียบ เอกเกิด ประธานสภา อบต. นายระเบียบ เอกเกิด
๒ นายเลิศสิน กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต. นายเลิศสิน กรรไกรภัย
๓ นายดาวเรือง ยิ้มน้อย สมาซิกสภา อบต. หมี ๑ นายดาวเรือง ยิ้มน้อย
Gl นายสุเทพ ระษารักษ์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๒ นายสุเทพ ระษารักษ์
๔ นายสำเริง กะมะรินทร์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๒ นายสำเริง กะมะรินทร์
๖ นางจำเนิน เอกเกิด สมาซิกสภา อบต. หมี ๓ นางจำเนิน เอกเกิด
๗ นายคงศักดี้ สำราญจิต สมาซิกสภา อบต. หมี ๓ ลา
๘ นายวิโรจน์ โมราวงษ์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๔ ลา
๙ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาซิกสภา อบต. หมี ๔ นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน

๑๐ นายสมพร พูลสวัสด้ี สมาซิกสภา อบต. หมี ๖ นายสมพร พูลสวัสด้ี
๑๑ นายรัญจวน คซรินทร์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๗ ลา
๑๒ นายประทิน ฃัขวารี สมาซิกสภา อบต. หมี ๗ นายประทิน ซิขวารี
๑๓ นายเทิดคักดิ้ มีมงคล สมาซิกสภา อบต. หมี ๘ ลา
๑๔ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๘ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์
๑๔ นางภัทรภร โมราวงษ์ สมาซิกสภา อบต. หมี ๙ นางภัทรภร โมราวงษ์
๑๖ นายสำราญ โภคี สมาซิกสภา อบต. หมี ๙ นายสำราญ โภคี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประขุม ..... ๔....คน ลา ....๑.... คน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
๑ นายส้มภาษ อยู่พร้อม นายก อบต. นายส้มภาษ อยู่พร้อม
๒ นายเฉลิมพร อนุโชติ รองนายก อบต. นายเฉลิมพร อนุโชติ
๓ นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วน รองนายก อบต. นายวิโรจน์ เอ้งฉ้วน
(^ นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. ลา
๔ นายสะอาด บุญมี เลขานุการสภา อบต. นายสะอาด บุญมี



-๑-

เริ่มประชุมเวลา 0 0 ,0 0  น.
เมือทีประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 

อาศัยอำนาจตามระเทียบกระทรวงมหาดไทยว,าด้วยข้อบังคับการงประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๒๒ การเร ียกประชุมสภาท ้องถ ิ่น1ขององค์การบริหารส่วนตำ■ บลบ้านรีอม สมัยสามัญ 
สมัยที ๑ ครังที ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ โดยการกำหนดประชุมตังแต่วันที่ ๑ -๑๔ กุมภาพันธ์ ๒(£๖๔ ที่ท่านสมาซิกสภา 
ผู้ทรงเกียรติได้กำหนดไว้ ๑๔ วัน ผมจึงนัดประชุมสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ครังที ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เวลา ๑ 0 .๐ ๐  น. ขณะนี้สมาซิกผู้ทรงเกียรติ 
ครบองค์ประชุม จ ึงขอเป ิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
พ.ศ.๒๔๖๔
ระเบียบวาระที่ ๑ 
ประธานสภาฯ

นางสาวกรรณิการ์ ขูริบัตร 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.พนักงานส่วนตำบลโอนย้านมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ
คือ นางสาวกรรณิการ์ ขูริบัตร ขอเชิญแนะนำตัวหน่อยครับ 
สวัสดีค่ะ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่าน 
สมาซิกสภา อบต. ทุกๆท่านค่ะ ดิฉันซื่อนางสาวกรรณิการ์ ซูริบัตร มาปฏิบัติหน้าที่ 
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ซึ่งย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แต่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดระนอง ดิฉันมาทำงาน 
ที่นี่ครั้งนี้เปีนครั้งที่ ๓ นะคะ ครั้งแรกมาบรรจุในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประซาสัมพันธ์ , 
ครั้งที่ ๒ ทำในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , ครั้งท่ี ๓ ทำในตำแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคล นะคะ และสามารถแบะนำบอกกล่าวดิฉันได้นะคะ เพ่ือนำคำ 
แนะนำคำบอกกล่าวไปพัฒนาตนเองและงานให้มีประสิทธิภาพคะ 
คุณกรรณิการ์ ซูริบัตร ได้แนะนำตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะทำงานในตำแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่านสมาซิกฯ มีเรื่อง 
จะประสานเรื่องแผนฯ ก็ประสานงานได้นะครับ 
๒.เรื่องการบริจาคโลหิต
ทางกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ คือนายอำเภอท่าเรือ นายเดซาธร เชาว์เลขา มีหนังสือ 
แจ้งมาว่าจะมีการบริจาคโลหิต ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ครั้งท่ี ๑ ในวันพุธท่ี ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอท่าเรือ จึงขอ 
ประซาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติช่วยประขาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประซาซน 
ตำบลบ้านร่อมได้รับทราบ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมก็จะ 
ประซาสัมพันธ์เสียงตามสายอีกด้วยครับ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ตามเอกสารหมายเลข ๒)
จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ เม่ือ 
วันพุธท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๔๖๓ น้ัน ขอให้สมาซิก อบต. ทุกท่านตรวจสอบรายงาน 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ มีสมาซิก อบต. 
ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
ไม่มี

/ประธานสภา



-๒-

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ 
ประธานสภาฯ

นางจำเนิน เอกเก ิด01 
(สมาขิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓)
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ

ถ้าไม'มีสมาขิกท่านใดที่จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงา'นการประชุมสภาองค์ทาร‘บริหาร
ส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕;๖๓ ก็ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลครังที่ผ่านมานะครับ ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
เห็นขอบรับรองรายงานการประชุม ร1®}_เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง 
๑_เสียง
เรื่อง การพิจารณา
๓.® การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และการกำหนด 
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การกำหนด 
จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ 
ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และ 
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินนำ 
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
จะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลกำหนด สำหรับสมัยประชุมของปีที่แล้วทางสภา อบต.บ้านร่อม ได้กำหนดไว้ 
๔ สมัย ไม่ทราบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาขิกทุกท่านจะเสนอให้มีการประชุมกี่สมัยครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ ดิฉ ันนางจำเนิน เอกเกิด สมาขิกสภาอบต.หมู่ท ี่ ๓ ดิฉัน 
ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ สมัย ค่ะ 
มีมติเห็นขอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้มีจำนวน ๔ สมัย 
ผมขอหารือการกำหนดสมัยประชุมฯ ไว้ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังน้ีครับ 
สมัยท่ี ๒ กำหนดวันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน
สมัยท่ี ๓ กำหนดวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน
สมัยท่ี ๔ กำหนดวันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน
และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดวันท่ี
๑ -  ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน
ถ้าสมาซิกท่านใดเห็นด้วย ที่เราจะกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามที่ได้กำหนดไว้นี้ กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ
มีมติเห็นขอบการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ๑๑ เสียง 

ไม่รับรอง ไม่มี. เสียง งดออกเสียง ๑  เสียง
๓.๒ คัดเสือกสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จำนวน ๑ คน เป็น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
เนื่องจากนายสุระศักดึ๋ อ่อนละมูล สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๑ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้ลาออกจากตำแหน่ง ซ่ึงถือ 
ว่าหมดวาระครับ จึงต้องมีการคัดเลือกสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จำนวน 
๑ คน ขอให้สมาซิกฯ เสนอสมาชิกฯ จำนวน ๑ ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนา

/ท้องถิ่นของ
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นายสำราญ โภค ี
ศมาซิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ 
ประธานสภาฯ

นายเลิศสิน กรรไกรภัย 
รองประธานสภา อบต.

นายสะอาด บุญมี 
เลขาสภา อบต.

นายสมพร พูลสวัสดึ๋ 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

นายประทิน ซัซวารี 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗

นางภัทรภร โมราวงษ์ 
สมาซิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
ประธานสภาฯ

ท้องถินฃององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จำนวน ๑ ท่าน และ,ขอผู้'รับรอง 
จำนวน ๒ ท่าน
เสนอ นายสำเริง กะมะรินทร์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒
ผู้รับรอง ๑. นานสมพร พูลสวัสด๋ึ สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖

๒. นางสาวเบญจวรรณ อ่อนหวาน สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ 
ก็ถือว่านายสำเริง กะมะรินทร์ เบ็เนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อมครับ
เห็นชอบนายสำเริง กะมะรินฑร์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี เสียง งดออกเสียง ร)_เสียง
เรื่อง อื่นๆ
ขอเชิญสมาซิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร่อม ขอเชิญทุกท่านได้ครับ ขอเชิญท่านเลิศสิน กันไกรภัย ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายเลิศสิน กรรไกรภัย รองประธานสภา อบต.
มี ๒ เร่ือง ครับ
เร่ืองท่ี ๑ ช่วยปรับปรุงฝารางนํ้า ตั้งแต่หน้าบ้านคุณปรีชา ยุกิจภูติ ถึงสามแยกบ้าน 
นายประทีป แก้วบุปผา ซึ่งชองเก่าเทยางทับฝารางนํ้า แล้วฝารางนํ้ามันยุบลงไปจนทำ 
ให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย มีคนมาร้องเรียนกันหลายคนแล้ว ช่วยปรับปรุงแกไขให้หน่อยครับ 
เร่ืองท่ี ๒ ช่วยเทยางตั้งแต่สามแยกนานายประทีป แก้วบุปผา ถึงหน้าบ้านนายสงวน 
ยุกิจภูติ เพราะถนนตรงบริเวณนั้นมันแตกเยอะ แล้วถนนต่างระดับกันเยอะ ผมขอฝาก 
ไว้ ๒ เร่ือง ด้วยครับ 
ขออนุญาตขี้แจงครับ
เร่ืองท่ี ๑ เร่ือง ฝารางระบายนํ้า เมื่อ ๒-๓ วันที่ผ่านมา ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ 
รองนายกฯ เข้าไปดูหน้างานมาแล้ว กำลังติดต่อผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแก้ไขให้ครับ 
เร่ืองท่ี ๒ เร่ือง เทยางแอสฟ้ลท์ติก ยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ถ้าไม่มีในแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินฯ เราไม่สามารถดำเนินการได้ครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายสมพร พูลสวัสดึ๋ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
ขอติดตาม ๒ เร่ืองครับ เร่ืองท่ี ๑ เรื่องกระจกโค้ง ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ 
เร่ืองท่ี ๒ เรื่องระบบนั้าประปา ถ้าได้เพิ่มก็จะดีนะครับ 
กราบเรียนท่านประธานฯ กระผมนายประทิน ชิซวารี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๗ 
เร่ืองท่ี ๑ ขอซ่อมแซมถนนที่มันแตกตรงข้ามนานายก เวลามีคนขับรถมาออกกำลัง 
กายกันจะตกหลุมบ่อ อยากจะขอทินคลุกหรือยางแอสฟ้ลท์ติกไปลงกลบหลุมบ่อ 
หน่อยครับ
เร่ืองท่ี ๒ ไฟฟ้าตรงสระใติไม่ติด ผมเอาหลอดไฟและสตาร์ทเตอร์ไปใส่แล้วไม่ติด 
อยากจะขอให้ส่งช่างไปเช็คดูให้หน่อยครับ
กราบเรียนท่านประธานฯ ดิฉันนางภัทรภร โมราวงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๙ 
ขอติดตามเรื่องกระจกโค้งค่ะ
ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ

/ประธานสภาฯ



ประธานสภาฯ

ที่ประขุม 
ปดประขุมเวลา

ลงซ่ือ นายสุเทพ 
(นายสุเทพ 

สมาซิกสภา

มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกไหม ถ้าไม่มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีก 
ก็ฃอขอบคุณท่านสมาซิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้มาร่วม 
ประขุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผมขอปิดประขุมสภาฯ ครับ 
รับทราบ
๑0.๓๐ น.

ลงซ่ือ นายสะอาด บุญมี ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายสะอาด บุญมี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมสภาอบต.บ้านร่อม

ลงซ่ือ นายประทิน ซัขวารี ผู้ตรวจรายงานการประขุม 
(นายประทิน ซัซวารี)

สมาซิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗

ระษารักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประขุม ลงซ่ือ นายอภิลักษ์ ระษารักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประขุม 
ระษารักษ์) (นายอภิลักษ์ ระษารักษ์)

อบต.หมู่ที่ ๒ สมาซิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๘

ลงซ่ือ นายระเบียบ เอกเกิด ผู้รับรองบันทึกการประขุม
(นายระเบียบ เอกเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม


