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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕62 

ครั้งที่ ๑/๒๕62 
วันจนัทร์ที่  18  กุมภาพันธ์  ๒๕62  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
---------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่     ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
   ๑    นายอาจ    จิตตนุมาต  ประธานสภา อบต. 
   ๒    นายสมชาย   จิตรแจ่ม  รองประธานสภา อบต. 
   3    นายสุเทพ   สร้างการนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
   4    นางสุภาภรณ์    เอ้ือเฟ้ือ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
   5    นางสาววิราวรรณ  แก้วก้อน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
   6    นายจำนงค ์   อุดมดัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
   7    นางสาวกำไร   วงษ์โคคุ้ม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3      
   8    นายมงคล   ทองเอียง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
   9    นายคำนวณ        ทองประสงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
   10    นายชาตรี   จาบกัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
   11    นายเกษม   สุวรรณชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
   12    นายธัญเทพ   ศิริเพ่งไพฑูรย์  เลขานุการสภา อบต. 
    
 ผู้ขาดประชุม 

-ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่    ชื่อ – สกุล    ตำแหน่ง 
    1    นายประยงค ์   สุวรรณชาติ  นายก อบต. 
    2    นายประทีป   กลิ่นเล็ก  เลขานุการนายก อบต. 
    3    นางสาวนันท์หทัย  พุทธรักษี  รองนายก อบต. 
    4    นายเฉลิมไชย   แก้วกระจ่าง  รองนายก อบต. 
    5    นายสมหมาย   ทองคำ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
    6    น.ส.ฐิติกาญจน ์   คำสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
    7    นายณัฐภัทร   สินสมบัติ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
    8    นายสมบัติ   ทับทิมแดง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
    
   
 
 
 



2 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายอาจ  จิตตนุมาต ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. :  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. การเลือกเลขานุการสภา อบต. เป็นการชั่วคราว  
ประธานสภา อบต. :  ตามที่นายธัญเทพ  ศิริเพ่งไพฑูรย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้างซึ่งดำรง

ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.เขาจ้าว ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัด อบต.ทับใต้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561  จึงมีผลให้ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าวว่างลง ในวันนี้จึงไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาอบต. 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และให้นำวิธีการ
เลือกตามข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
วิธีการเลือกเลขาสภาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ข้อ 8 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ ตนเห็น
ควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น คำเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละ
หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น    
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่
เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากัน โดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลาก 
- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.
ชั่วคราว 

นายเกษม  สุวรรณชาติ : เรียนท่านประธานสภา อบต.เขาจ้าว ผมขอเสนอนายมงคล  ทองเอียง สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ที่ 4 ครับ 

 ผู้รับรอง  1. นางสาวกำไร   วงษ์โคคุ้ม 2. นางสุภาภรณ์    เอ้ือเฟ้ือ 
มติที่ประชุม : นายมงคล  ทองเอียง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว 

๒. การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 
๓. การดำเนินการกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี ๒๕61 ครั้งที่ 1/๒๕61 เมือ่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.๒561 

ประธานสภา อบต. :  ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง    
.   หรือมีสิ่งใดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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มติที่ประชุม :  พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕61 
ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  ๒๕61  10 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภา อบต. :  สำหรับวันนี้ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

พิจารณาเสร็จแล้ว จึงขอผ่านไปวาระต่อไป 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   5.1 การเลือกเลขานุการสภา อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ประธานสภา อบต. : ตามที่นายธัญเทพ  ศิริเพ่งไพฑูรย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้างซึ่งดำรง

ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.เขาจ้าว ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัด อบต.ทับใต้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561  จึงมีผลให้ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าวว่างลง ในวันนี้จึงไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาอบต. 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และให้นำวิธีการ
เลือกตามข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
วิธีการเลือกเลขาสภาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ข้อ 8 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็น
ควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น คำเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละ
หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้
ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่
เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากัน โดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลาก 

   - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. 
นายเกษม  สุวรรณชาติ : เรียนท่านประธานสภา อบต.เขาจ้าว ผมขอเสนอนายมงคล  ทองเอียง สมาชิกสภา 

อบต. หมู่ที่ 4 ครับ 
   ผู้รับรอง  1. นางสาวกำไร   วงษ์โคคุ้ม 2. นางสุภาภรณ์    เอ้ือเฟ้ือ 
มติที่ประชุม : นายมงคล  ทองเอียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้ดำรง

ตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. 
๕.2 ญัตติการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 

ประธานสภา อบต. :  ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันพิจารณากำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหาร     
ส่วนตำบลเขาจ้าว ว่าจะมีการประชุมก่ีสมัย ในปี พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม : พิจารณาและกำหนดในที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้มีการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
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  สมัยที่ 2 วันที่ 13 – 27  พฤษภาคม 2562 มีกำหนด 15  วัน 
  สมัยที่ 3 วันที่ 13 – 27  สิงหาคม    2562 มีกำหนด 15  วัน 
  สมันที่ 4 วันที่ 11 – 25 พฤศจิกายน 2562 มีกำหนด 15  วัน 

 และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2562 สมัยแรก คือวันที่           
10 – 24 กุมภาพันธ์ 2563  มีกำหนด 15  วัน  

 
5.3  การดำเนินการกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวชี้แจงครับ 
นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนาย

ประยงค์ สุวรรณชาติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  ตามหนังสืออำเภอ
ปราณบุรี ที่ 0218/264 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมการ
ประกวดขบวนมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ 
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2562  ได้มอบหมายให้
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เข้า
ร่วมประชุม ของให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ  

นายสมหมาย ทองคำ : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ผมนายสมหมาย  ทองคำ 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  อำเภอ
ปราณบุรี ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จัดขบวนมหัศจรรย์เมือง
สามอ่าว โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เข้าร่วม จำนวน 30 คน ซึ่งมี
รูปแบบการจัดขบวนของดีตำบลเขาจ้าว เช่น ทุเรียน สับปะรด กล้วย เป็นต้น และ
ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาจ้าว ตั้งไว้
เป็นเงิน 50,000.-บาท จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวพิจารณาการ
ดำเนินการกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลครับ 

ประธานสภา อบต. : มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว การดำเนินการกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล  

มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวพิจารณาและมีมติ 10 เสียง เห็นชอบ
การดำเนินการกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  การประกวดขบวน
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว 
และงานกาชาด ประจำปี 2562 

 
ประธานสภา อบต. : มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผมขอบคุณ

ท่านสมาชิกทุกท่านและขอปิดประชุม   
ปิดประชุมเวลา  ๑2.3๐ น. 

                  ลงชื่อ              ผู้ตรวจสอบ 
    (นายสุเทพ  สร้างการนอก) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
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    ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบ     
     (นายเกษม  สุวรรณชาติ) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 

 
 

    ลงชื่อ                  ผู้ตรวจสอบ 
     (นายประทีป  กลิ่นเล็ก) 

          เลขานุการนายก อบต. เขาจ้าว 
 

 
 

    ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายมงคล  ทองเอียง) 
  เลขานุการสภา อบต.เขาจ้าว 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอาจ  จิตตนุมาต) 

              ประธานสภา อบต.เขาจ้าว 


