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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2563  
เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม  ๒๕63 เวลา 13.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายด ารงค์  อุ่นศร    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นายบรรจงกิจ  บุญโชติ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
3. นายไพรัช  พยาบาล    เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
4. นางจตุพร  จันทร์เทพ    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
5. นายเดโช  ชิตรัตน์    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
6. นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
7. นางสาวพิสมัย  สีใส    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
8. นางวิภู  พรหมรักษา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
9. นายนนฑิพัฒน์  ปานกล่อม   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 4 
10. นายสายันต์  สุวรรณสังข์   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 5 
11. นายปรีชา  ทองอร่าม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
12. นายสุชาติ  คงหอม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
13. นายสมพงษ์  ปั้นคง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
14. นายสมโชค  คงทอง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
15. นางสาวละออง  แก้วเก้า   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 
16. นายคัมภีร์  ชุมขุน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 
17. นายสุริยันต์  ยิ้มสุด    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 

ผูไ้ม่มาประชุม 

1. นายสุนทร  คารมดี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
2. นายเกรียงไกร  หนูนวล   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
3. นายสุธา  ทองแผน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
4. นายวิรัตน์  บุญมา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
5. นายจ ารัส  สวัสดี     สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
6. นางเสาวภา  รัตนบุรี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
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7. นายฤทธิ์  จิตรา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
8. นางสาวปัญยาลักษณ์  หมื่นใจ   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเกษม  สังข์แก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นางวจินา  หนูแก้ว    เลขานุการนายกฯ 

 
เริ่มประชุมเวลา   :  เวลา  13.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมาประชุมทั้งสิ้น 
16 คน นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวจุด   
เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาโดยพร้อมเพรียงกัน  ผมขอเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี 
พ.ศ.2563 ส าหรับเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบในวันนี้ สืบเนื่องมาจากท่านสมาชิก    
ผู้ทรงเกียรติของหมู่ที่ 6 ท่านสุชาติ คงหอม ยื่นญัตติมาเรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล     
หมู่ที่ 6 ตรงนี้ผมขอชี้แจงในที่ประชุม ว่าผมไม่สามารถที่จะอนุญาตให้บรรจุเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมได้ เนื่องจากการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 นั้นเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้การยื่นญัตติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
รายจ่าย จะต้องมีท่านนายกลงนามรับรอง ถ้าท่านตั้งกระทู้ถามตรงนี้ได้ ผมอยากจะ
ท าความเข้าใจให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ อย่างกรณีสมาชิกหมู่ที่ 8 ตรงนี้จริงๆแล้ว
ก็ไม่ถูกต้องซักเท่าไหร่  แต่ผมก็บรรจุ เข้าวาระการประชุมให้ มันเป็นเรื่อง
ปรึกษาหารือ แต่จริงๆแล้วสภาไม่ต้องลงมติ หรือขอความเห็นชอบจากสภาแต่อย่าง
ใด โดยผู้บริหารท าหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อ้างอิงอย่างไร เราถึงจะด าเนินการต่อไป ที่มาแจ้งนี้เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจ 
และได้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2563  เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม  ๒๕63 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมซึ่งได้ส่งให้ท่านไปพร้อม
หนังสือเรียบประชุมสภาแล้ว หากท่านใดจะให้แก้ไขขอเชิญได้ครับ มีไหมครับ    
เมื่อไม่มีสรุปว่าสมาชิกสภามีมติรับรองรายงานการประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3  :  กระทู้ถามเรื่องบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ใกล้หมู่ที่ 18 ต าบลบางขัน ยื่นกระทู้โดย  
นายสุชาติ  คงหอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว หมู่ที่ 6 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 6 ท่านสุชาติ  คงหอม ครับ 
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นายสุชาติ  ตงหอม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกและ
คณะผู้บริหาร ผมสุชาติ  คงหอม  สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6  เนื่องจากประปา
ชุมชนหมู่ที่ 6 ไม่มีน้ าใช้ ประปาภูเขามันไม่มีน้ า ไม่พอใช้ครับ จึงอยากฝากท่าน
ประธานไปยังผู้บริหารให้ท าการซ่อมแซม หรือปรับปรุงประปาที่มีอยู่แล้วให้
สามารถมีน้ าดื่มน้ าใช้อย่างมีประโยชน์ครับ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าครับ  

นายสุชาติ  ตงหอม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 ไม่ครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ แล้วไม่มีการไปปรับปรุงซ่อมแซม  

นายสุชาติ  ตงหอม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 ไม่มีครับ เพราะน้ าก็ต้องแบ่งกันกับหมู่ 18 คนละ
วันท าให้ชาวบ้านไม่มีน้ าใช้ น้ าไม่พอ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ ขอเชิญท่านผู้บริหารตอบกระทู้ชี้แจงที่ละเลยใน
เรื่องตรงนี้ครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุก
ท่าน สืบเนื่องมาจากขณะนี้หมู่ที่6 และทุกๆหมู่ของต าบลเขาขาว เดือดร้อนเรื่องน้ า 
เป็นปีแรกที่ต าบลเขาขาวน้ าแห้ง ประกอบกับ พ้ืนที่หมู่ที่ 6 นั้นเป็นปัญหาเรื่อง  
เขตแดน ระหว่างต าบลบางขันกับอ าเภอทุ่งสง ท่านนายอ าเภอได้มาเยี่ยมจุดคัด
กรองผมก็ได้หารือท่านในเรื่องเขตแดน ท่านได้บอกว่าท่านได้ท าหนังสือถึง
นายอ าเภอบางขัน และเจ้าหน้าที่ ที่ดินอ าเภอทุ่งสง จะไปจับ GPS ให้รู้กันว่าเขต
แดนนั้นอยู่อย่างไร ที่นี้ในเรื่องน้ า จะได้รู้ว่าแดนปันน้ าติดเขาขาวหรือติดบางขัน ถ้า
ติดเราก็ไม่มีปัญหาครับ เราก็ต่อท่อลงมาให้พ่ีน้องใช้ได้แม้ในยามแล้ง นี่คือสิ่งที่
เกิดขึ้นในขณะนี้ ที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 ได้ซัดถามเรื่องบ่อบาดาลของหมู่ที่ 6 ซึ่ งได้
เจาะไว้แล้วและก็ใช้การไม่ได้ เพราะว่าเราเจาะผิดที่ คณะกรรมการก็ไม่สามารถ  
ท าการตรวจรับได้ ซึ่งก็ไม่ได้ใช้งบประมาณของอบต.เขาขาวแม้แต่บาทเดียว 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะท าต่อไป ก็คือต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการที่จะ
ก่อสร้างหอถังเพ่ือที่จะได้ให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้ต่อไป ก็ต้องท าตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเพ่ิมเติมแผนในล าดับต่อไป ก็กราบเรียนชี้แจงเพียงแค่นี้
ครับ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ ท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 มีอะไรจะซักถามเพ่ิมเติมอีก
ไหมครับ เชิญครับ 

นายสุชาติ  ตงหอม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 สิ่งที่ผมต้องการก็คือให้ไปปรับปรุงบ่อที่เจาะไว้แล้ว 
เมื่อสมัยนายกคนก่อน นั้นเป็นบ่อเก่าไม่ใช่บ่อเถื่อนครับเป็นบ่อเก่าที่บ้านก านันสุ้น 
ครับ  ถังก็มีอยู่แล้ว บ่อก็มีอยู่แล้ว แต่ใช้การไม่ได้ครับ  

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับ แล้วที่ท่านตั้งกระทู้มา จุดตรงนั้นหรือเปล่า 

นายสุชาติ  ตงหอม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 ตรงนั้นครับ  

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ตอนนี้มีบ่ออยู่ ไม่มีถัง 
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นายสุชาติ  ตงหอม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 ถังก็มีครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ แต่ใช้การไม่ได้  

นายสุชาติ  ตงหอม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 ใช่ครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ แล้วลูกที่ติดกับหมู่ที่ 18 หล๊ะครับ 

นายสุชาติ  ตงหอม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 นั้นเป็นบ่อท่ีไม่ผ่านสภาครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ บ่อตรงนี้ที่ท่านนายกบอกจะไปสร้างถัง ลูกเดียวกันไหมครับ 

นายสุชาติ  ตงหอม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 คนละลูกครับ บ่อเก่าก็มี บ่อใหม่ก็มี  

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ขออนุญาตท่านประธานนะครับ ผมก็เข้าใจว่า
กระทู้ถาม ถามในเรื่องนั้น ก็เห็นว่าใกล้กับหมู่ที่ 18 บางขัน ถ้าเช่นนั้นก็คนละลูก
กัน ลูกนี้ก็เจาะในสมัยผมก็จ าไม่ได้นะครับว่าสมัยนายกคนไหน รู้สึกว่าลูกนี้น้ าก็ไม่มี
ต้องเจาะใหม่ หอถังก็ไม่ทราบว่าจะใช้การได้หรือไม่เพราะเก่าแล้ว ก็ต้องไปดูว่ าใช้
การได้หรือเปล่า ตอนแรกผมเข้าใจว่ากระทู้ถามลูกที่เจาะใหม่แล้วใช้การไม่ได้ ถ้า
เป็นลูกนี้ก็ต้องขออนุญาตให้ช่างไปดูว่า ใช้การได้บ้างไหม ครับขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ก็ขอฝากคณะผู้บริหารสั่งการให้ช่างลงไปตรวจสอบดู ถ้ามีถังอยู่ มี
น้ าอยู่ก็คิดว่าคงใช้งบประมาณไม่มาก ก็พอจะซ่อมแซมดูแลชาวบ้านเขาได้ ก็ฝากไว้
ด้วยครับ ต่อไปวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4  :  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  :  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 5 โครงการ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเพ่ิมเติมก็อยู่ในมือท่านสมาชิกทุก
ท่าน หากมีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถาม ก็เชิญครับ เชิญท่าน
สมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพเพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร กระผม นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 ในวาระที่ 4.1 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 
1/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 5 โครงการนะครับ ท่านช่วยดู
ด้วยนะครับ มีรายละเอียดโครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว งบประมาณ 205,000 บาท โครงการที่ 2 โครงการ
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 งบประมาณ 170,000 บาท 
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 ติดกับ
อาคาร กศน. งบประมาณ 170,000 บาท โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงระบบ
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ประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 งบประมาณ 50,900 บาท โครงการ
ที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน 1,160,000 
บาทครับท่านประธาน ซึ่งทั้งหมดนี้งบประมาณล้านกว่าครับท่านประธานที่เคารพ 
ซึ่งในการเพ่ิมเติมแผนซึ่งจากการที่ได้รับรู้หรือรับทราบจากผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องการ
เพ่ิมเติมแผน ทราบว่าการท่ีจะเพ่ิมเติมแผนนั้นจะต้องมีงบประมาณ ที่จะด าเนินการ
ถึงจะเพ่ิมเติมได้ เพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียนถามว่างบประมาณรายการไหน ที่จะ
เอามาใช้จ่ายโครงการทั้ง 5 โครงการนี้ ท่านเอางบประมาณมาจากส่วนไหน เพราะ
ใน 5 โครงการนั้นตั้งไว้ในปี 2563 จ านวน 4 โครงการ และอีก 1 โครงการตั้งไว้
ในปี 2564 ส าหรับ 4 โครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2563 ท่านเอา
งบประมาณมาจากส่วนไหน ในการด าเนินการก่อสร้างทั้ง 4 โครงการนี้ครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งกอง
ศึกษาได้เสนอมา 5 โครงการ มี 4 โครงการที่ต้องด าเนินการในปี 2563 และอีก 
1 โครงการจะด าเนินการในปี 2564 ซึ่งหมายความว่าจะต้องเข้าในข้อบัญญัติปี 
2564 ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน ก็มีความจ าเป็นที่ต้อง
ก่อสร้าง เพราะตอนนี้เราอาศัยโรงเรียนอยู่ และก็ได้ประสานกับผ.อ.เรียบร้อยแล้ว
ในเรื่องสถานที่ นี้ก็คงไม่มีปัญหาเพราะต้องใส่ในข้อบัญญัติปี 64 ส่วนโครงการอ่ืน
นั้นทางกองศึกษาก็ยืนยันว่ามีเงินที่จะซ่อมแซม ก็สืบเนื่องมาจากทั้งสองศูนย์เมื่อ
เข้าฤดูฝนหลังคารั่วหมดแล้ว เอาไม่อยู่ครับเพราะโดนแดดบ้างโดนฝนบ้าง ก็จะ
เปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นแผ่นเมทัลชีท  ก็น าเรียนว่างบประมาณทางกองศึกษาเสนอ
มาในการซ่อมแซมดังกล่าว ครับขอบคุณครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 ท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร เพ่ือน
สมาชิก ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 งบประมาณที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาขาวตั้ งไว้ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 71,000,000 บาท            
ทั้ง 71 ล้าน จะมีโครงการต่างๆ  ทุกหน่วยงาน ทุกกองของอบต.โครงการที่ 1 แค่
นี้ๆ โครงการที่ 2 แค่นี้ๆ รวมทุกโครงการ 71 ล้าน ทีนี้ท่านบอกว่ามีงบประมาณท่ี
จะเอามาท าในส่วนนี้ ผมไม่แน่ใจว่าท่านไปตั้งแอบไว้ตรงไหน เหมือนที่ขออนุญาต
เอ๋ยนามนะครับ เหมือนที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 5 ได้เคยพูดไว้ในสภาแห่งนี้ ว่าตั้งแอบ
ไว้เอาไว้โอน ที่นี้จึงอยากถามว่าถ้าไม่จ าเป็นแล้วไปตั้งไว้ท าไม แสดงว่าตั้งไว้เพ่ือโอน
ใช่ไหมครับท่านประธานสภาฯที่เคารพ ในเมื่อในข้อบัญญัติตั้งไว้หมดแล้วกี่โครงการ
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 นี่แสดงว่าต้องโอนใช่ไหมครับท่านประธาน 
แต่ถ้าโอนมาจากโครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2563 เป็นโครงการไหน ผมถาม
ว่าต้องโอนไหมครับ และโอนมาจากงบประมาณส่วนไหนครับ ขอบคุณครับ  
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นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงเรื่องแหล่งงบประมาณ ครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เดี๋ยวจะได้
ให้ทางผู้อ านวยการกองการศึกษาตอบข้อซักถามครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านบรรจงกิจ ครับ 

นายบรรจงกิจ  บุญโชติ รองประธานสภาฯ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพสมาชิกสภา ขออนุญาตใช้สิทธิ์
พาดพิงครับท่านประธาน ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   ผม
บรรจงกิจ บุญโชติ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 ครับ ตรงนี้การโอนงบประมาณ เราก็ผ่าน
ข้อบัญญัติมาเรียบร้อยแล้ว เรายกมือผ่านข้อบัญญัติในที่ประชุมสภาแห่งนี้แล้ว  อัน
ไหนที่ท าได้ อันไหนที่ท าไม่ได้ ผู้บริหารก็ต้องโอนเอาไปใช้จ่ ายให้คุ้มค่าใน
ปีงบประมาณนั้นๆ เช่นงบประมาณของการเลือกตั้งที่เราตั้งเอาไว้ สมมุติว่าการ
เลือกตั้ง ถ้าไม่มีการเลือกตั้งเขาก็โอนมาได้ ฉะนั้นเรื่องการบริหารตรงนี้เมื่อเราผ่าน
งบประมาณมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราจะแย้งเรื่องข้อบัญญัติ เรื่องการตั้งงบประมาณ
เราก็ต้องแย้งก่อนที่จะยกมือผ่า เพราะเราต้องมีส่วนรับผิดชอบกันทุกคนแล้วตรงนี้ 
ทีนี้เรื่องการโอนงบประมาณเป็นเรื่องของผู้บริหารเขา ถ้าเขาท าไม่ได้ก็เป็นเรื่องของ
เขา ซึ่งเป็นเรื่องของสภาที่เราพิจารณากันมาแล้ว ตรงนี้จะมีเงินไม่มีเงินเราก็ต้องฟัง
กันดู ถ้ามีเงินเราก็สมควรจะผ่านให้เขา ถ้าไม่มีเงินเราก็พิจารณากันเองในสภาแห่ง
นี้ สิ่งที่ผมพูดมานั้นก่อนที่จะผ่านข้อบัญญัติงบประมาณ ตอนนี้เราผ่านแล้ว ก็
สมควรจะรับผิดชอบร่วมกันแล้ว ครับขอบคุณครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ชี้แจงที่มาของแหล่งงบประมาณ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ 

นางอรเพ็ญ  อักษรน า ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  เรียนประธาน ท่านสมาชิกอบต.ทุกท่านค่ะ 
งบประมาณที่จะใช้โอนที่จะก่อสร้างปรับปรุงทั้ง 4 โครงการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 นั้นก็จะเอามาจากโครงการแข่งขันกีฬาของอบต.เขาขาว
ตอนนี้มีงบประมาณอยู่ 200,000 บาท และโครงการกรีฑานักเรียนต าบลเขาขาว 
เหลืองบประมาณ 100,000 บาท เป็นสามแสน และงบประมาณจากหมวด
เงินเดือนครูที่เหลือซึ่งตั้งไว้รองรับข้าราชการครูที่สอบได้ ซึ่งยังไม่มีการบรรจุก็จะใช้
งบประมาณส่วนนั้นอีกสองแสนกว่าบาท รวมแล้วก็ห้าแสนกว่าบาทค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีในฐานะฝ่ายสภาซึ่งเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้เพียงแค่เตือนเท่านั้นครับ เตือนด้วยความเป็นห่วง ว่าให้คณะ
ผู้บริหาร สภาไม่มีอ านาจสั่งจ่ายหรอกครับแม้แต่บาทเดียว ท่านไม่ต้องตกใจ ที่จะไว้
จ่ายก็ผู้บริหารนั้นแหละครับ ไม่ว่าจะซักกี่เดือนซักกี่ปี สภาไม่มีอ านาจสั่งจ่าย แต่ที่
ตักเตือนตรงนี้ด้วยความข้องใจ ว่าให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ ผมกล่าวมา
สามครั้งแล้ว ท าไมถึงกล่าวอย่างนี้ เพราะข้างหน้าไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น บางที
เรื่องโรคร้ายนี้อาจจะโยงใยไปถึงงบประมาณหน้าก็เป็นได้ เงินสองสามกระเป๋าถ้า
หากเราจ่ายไปหมดมีผลกระทบ เรื่องงบพัฒนาอะไรต่างๆในปีงบประมาณหน้าอาจ
เป็นไปได้ทั้งหมด ตอนนี้ในต าบลเขาขาว เรื่องถนนหนทางอะไรผมถือว่าเจ็ดสิบแปด
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สิบเปอร์เซ็นต์ ต่อไปอาจมีปัญหาเรื่องปากท้องชาวบ้าน ถามว่าเราต้องรับผิดชอบ
ไหม เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับ ต้องช่วยเหลือต้องรับผิดชอบตามที่ท าได้ แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมกล่าวมันต้องท ากับงบประมาณ ในเมื่อสองสามกระเป๋าหมดไม่มีซัก
นิด เราจะเอาตรงไหนไปช่วยเขา ตรงนี้ผมฝากไว้ ผมอยู่กับองค์กรนี้มานาน บวกกับ
อายุมากแล้ว และก็ท างานตรงนี้มานาน ก็เลยมีความคิดข้ามซ๊อตไปอย่างนั้นแหละ
ครับ ตามประสาคนแก่ๆ ตามประสาคนอายุมาก ผมขอฝากนะครับ ท่านสมาชิก
ท่านอ่ืนยังมีไหมครับ เมื่อไม่มีผมขอมตินะครับ 

   สมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่
เสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   16  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมสภามีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่1/2563 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4.2  

ระเบียบวาระท่ี 4.2  :  พิจารณาปัญหาเรื่องถนนสายทรายขาว – บางขัน เข้าหารือเพื่อพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปรับปรุงถนนสายดังกล่าวในการของบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พ่ีน้องประชาชนที่ใช้ถนนสายดังกล่าวให้ดีขึ้น 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ อย่างที่ผมกล่าวในวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าญัตตินี้ท่านสมาชิก
หมู่ที่ 8 เสนอมา ว่าไม่ค่อยถูกต้องนัก แต่ผมก็บรรจุเข้าวาระให้ ฉะนั้นขอเชิญท่าน
สมาชิกหมู่ท่ี 8 กล่าวความรู้สึกให้สภาได้รับทราบครับ เชิญครับ 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่  8 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ           
เพ่ือนสมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมนายสมพงษ์  ปั้นคง  สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 
8  คือตรงนี้สภาแห่งนี้เกิดขึ้นเป็นปีที่ 8 ตั้งแต่ผมเข้ามา แต่ปัญหาที่ผมมองอยู่ คือ
ถนนเส้นนั้น คือว่า เป็นถนนดั้งเดิม และมีประชาชนอาศัยอยู่จ านวนมาก ในเขต
ของต าบลเขาขาวเอง ผมว่าระยะทางห้าหกกิโลครับ แต่แปดปีครับ ไม่มีใครเข้าไป
ดูแลเกี่ยวข้องครับ ความจริงมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ที่จะประสานตรงนี้ แต่ 
แปดปีที่การปล่อยปละละเลย มีหนังสือไหมครับที่จะส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
เข้ามาดูครับ สะพานเกือบจะขาดแล้วครับ ถนน ปล่อยให้ชาวบ้านมาถมกันเอง
ลงทุนซื้อซิเมนต์มาหยอดแล้วลงเฟส ว่าช่วยกัน แล้วสภาแห่งนี้หล๊ะครับ จะนิ่งเฉย
อยู่ตรงนี้หรือครับ ในเมื่อผู้บริหารไม่มีแนวทาง ไม่ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบ
ทางหลวงครับ มันมีอยู่สามสี่ระบบการดูแลครับ ระบบที่หนึ่งคือทางหลวงท้องถิ่น
ครับ เป็นทางหลวงเล็กๆ เหมือนอบต.เขาขาวของเราครับ ถนนทุกสายต้องขึ้น
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นครับ คือใช้งบประมาณของท้องถิ่นคืออบต. เข้าไปดูแล 
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นถนนที่ระยะทางเส้นหนึ่งก็คงไม่เกิน 10 ถึ 15 ล้าน ที่อบต.เขาขาว
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จะดูแลได้ ถัดไปคืองบของอบจ. โดยระเบียบของทางหลวงท้องถิ่นที่โตขึ้นใหญ่ขึ้น 
ตรงนี้ก็คงไม่เกินร้อยล้านที่อบจ.จะเข้ามาดูแลได้ ที่จะเอางบประมาณมา เพราะ
อบจ.เขาดูแลทั้งจังหวัดครับ ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเอางบประมาณมาลงจุดใดจุด
หนึ่ง ทั้งจังหวัดคงไม่ยอม ก็แบบเดียวกับอบต.เราเอางบประมาณปีหนึ่งไปพัฒนา
ถนนเส้นใดเส้นหนึ่ง เจ็ดแปดล้านสภาเขาก็ไม่ยอม ถัดไปคือทางหลวงชนบทครับ 
ซึ่งเป็นทางหลวงหลักรองจากรมทางหลวง ซึ่งตอนนี้เป็นงบประมาณสั่งตรงจากกรม 
เป็นกรมทางหลวงชนบท ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นงบประมาณถ่ายโอนของกรมโยธาธิการ
เก่า หรือว่ารพช.บวกกับถนนที่ว่าเบิกขึ้นใหม่ ที่ว่าระยะทางมันไกลที่ทางท้องถิ่น
ดูแลไม่ได้ หลังจากนั้นคือกรมทางหลวงครับ คือทางหลวงรัฐ ถึงถนนเส้นนี้มัน
เหมาะสมอยู่ตรงไหน อยากให้สภาแห่งนี้ผลักดันฝ่ายบริหาร ว่าต้องท าหนังสือ
ถ่ายรูปครับ ถ่ายรูปที่ว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่รอครับรออย่างเดียวมันไม่ได้หรอกครับ ส่งให้ทาง
อ าเภอ ส่งให้ทางจังหวัดครับ ส่งให้ทางอบจ. ต้องหางบประมาณมา ให้ท าหนังสือ
ครับแล้วหนังสือมายืนยันว่าถนนเส้นนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างนี้ ของผมกว้าง
เท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ หางบประมาณจุดไหน มาผลักดันเพ่ือมาแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชน ดูซิครับถนนสายมาบชิง เกิดขึ้นมากี่ปีครับ สบายไหมครับ เป็นกรม
ทางหลวง สายไสส้านครับ หลังสายคลองเสา หลังสายถนนเส้นนี้ เยอะครับ         
เขาสบายครับ ทุกวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาดูแล แปดปีที่ผมเข้ามาซ่อมทุกปี ปีนี้ได้สะพาน
อีกครับ ถนนระหว่างหมู่ 2 หมู่ 8 เพราะเขามีงบประมาณ เขามีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ตรง แต่ของเรา ท านิ่งเฉย ผมถามสภาแห่งนี้มาสองสามครั้ง ตอบยังไง 
ของอบจ. ตอบตอบได้ครับ เราเคยมีหนังสือยื่นไปไหมครับ ปัญหาที่เกิด ไม่ใช่รอ
อย่างเดียวครับ เหมือนนักมวยครับต้องมีทั้งรับและก็ทั้งรุก อย่าให้สภาแห้งนี้ต้อง
เป็นฝ่ายที่ตั้งรับอย่างเดียวรองบประมาณ บางจุดมันต้องใช้วินิจรณญานเชิงรุกครับ 
ในเมื่อหน่วยงานตรงนี้มันดูแลไม่ได้ก็ต้องหาหน่วยงานที่สูงๆขึ้นไป สภาไม่ผิดครับ 
ทุกคนท าหน้าที่ไม่ผิด เราพิจารณาไม่ผิด แต่ว่าเราเสนอปัญหาของเรา ถ้าหน่วยงาน
ท าไม่ได้เขาจะบอกเราเอง ว่าเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของใคร แต่ไม่ใช่ค าตอบ
ว่าของอบจ.ของอบจ.แปดปีแล้ว ค าตอบของอบจ. มีไหมครับซักรถที่อบจ.มาซ่อม 
ผมเห็นนายกบางทีก็ไปท าไปลงเฟสกันแค่เล็กๆน้อยๆ แต่ชาวบ้านเขาใช้ทุกวัน ตรง
นี้ผมฝากให้สภาแห่งนี้ ผลักดันให้ผ็บริหารต้องท าหนังสือ ส่งไปหน่วยงานที่เติบโต
ขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ลงไปถ่ายรูปแล้วท าเรื่องไป เพ่ือที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ถ้า
อบจ.ดูแลไม่ได้ต้องไปกรมทางหลวงชนบทครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับ ตรงนี้ผมก็เห็นด้วย แต่ว่าอยากจะให้ท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 ไปคุย
กับท่านนายกซักวันนะครับ ว่างวันไหนก็ไปปรึกษาหารือกันสองคน นะครับ ขอเชิญ
ท่านนายกครับว่ามีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือตรงนั้นอย่างไรตามที่สมาชิกข้องใจ    
เชิญครับ  

นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือน
สมาชิก ก็เรื่องนี้ก็คุยกันมาหลายครั้ง ไม่ใช่ว่าผมไม่ท างานนะครับ ผมก็ เคยมี
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ภาพถ่าย เคยมีหนังสือ ถ้าผมจ าไมผิดนะครับประมาณสามครั้ง ไปยังอบจ. และก็มี
การประสานส่วนตัวระหว่างส.อบจ.กับส.ส.ประกอบ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วท่านส.ส.
ประกอบก็ได้อภิปรายในสภาฯ ใหญ่ในเรื่องถนนสายดังกล่าว และก็สอบถามแล้ว
นะครับว่า บอกว่าได้งบประมาณแน่นอน 100 % แต่วันนี้ก็ยังคอยอยู่ เหตุผลที่
ต้องคอยอยู่เพราะว่า เส้นนี้เป็นความรับผิดชอบของอบจ.นครศรีธรรมราช ซึ่ง
ขณะนี้อบจ.นครศรีธรรมราชไม่มีนายก ท่านรองปลัดปฏิบัติหน้าที่แทน ในการ
ตัดสินใจแต่ละครั้งนั้น มันก็คงจะตัดสินใจยากกว่านักการเมือง เพราะว่ารองปลัด
เป็นข้าราชการประจ า ผมได้หารือหลายครั้งแล้วครับกับส.จ.และก็ส.ส.ประกอบ 
แม้กระทั่งท่านนายกพิชัย ท่านบอกว่าท่านก็จะหางบประมาณมาปรับปรุง ความ
รับผิดชอบของท้องถิ่นนั้นมันต้องแยกกันระหว่าอบจ.กับอบต. และเทศบาล แต่ว่า
อย่างที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 ได้บอกว่า เรารอไม่ได้ บางครั้งพ่ีน้องประชาชนเขา
เดือดร้อน ผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นก็ เข้าไปดุแลอยู่เรื่อยไม่ใช่ว่า ปล่อย
ปละละเลย แต่ว่า โดยอ านาจหน้าที่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการเอา
งบประมาณไปลงได้ นอกจากเล็กๆน้อยๆเช่นยางมะตอย อะไรเล่านี้ หรือว่าปูน    
ซิเมนต์ ไปถม แต่การประสานงานก็ประสานตลอด อยากจะน าเรียนว่าก็ต้องท า  
อีกที ก็ต้องถ่ายรูปเหมือนที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 ได้บอก ก็ท าอีกครั้งหนึ่ง ว่าทาง
อบจ.จะตอบว่าอย่างไร ก็จะมาเรียนให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ครับขอบคุณครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เอาอย่างนี้นะครับ ไหนๆก็เอาเข้าวาระมาแล้ว ให้วินๆ
นะครับ ผมอยากจะขอมติสมาชิกในสภาแห่งนี้นะครับ เพ่ือถ้าหากผู้บริหาร จะ
ด าเนินการร้องขอไป จะได้เอารายงานการประชุมแนบไป ซึ่งมติสภาจะได้เห็นด้วย
ว่าให้ซ่อมแซมถนนสายนี้ นะครับ ผมขอมตินะครับ 

   สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนสายทรายขาว – บางขัน โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   16  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมสภามีมติด้วยคะแนนเสียงข้างเห็นชอบเสนอให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการซ่อมแซมถนนสายทรายขาว – บางขันนะครับ 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆข้องใจจะถามผู้บริหารขอเชิญครับ 
ขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพเพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ท่ี 12 วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะสอบถาม 
ห้าหกเรื่องครับท่านประธาน เรื่องแรกคือเรื่องโรคระบาดโควิท 19 ที่ตอนนี้ทุกท่าน
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ก็ทราบกันอยู่ ว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย ซึ่งจากที่ผมทราบ
หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาถึงจังหวัด ส่งต่อมาถึงอบต.  
เขาขาว เรื่องแนวทางในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ในต าบล ว่าจะต้องรีบ
ด าเนินการช่วยเหลือ แก้ไข พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ที่ผู้บริหารรับผิดชอบ ซึ่งทาง
อบต.เขาขาวเองก็อาจจะช้าไปบ้างเร็วไปบ้าง ก็ไม่ว่านะครับ เรื่องนี้ก็ไม่ว่ากัน แต่ 
ทางผู้บริหารเองก็ได้ลงไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากากก็ดี 
เรื่องเจลล้างมือก็ดี ก็ได้มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรงรอยต่อของต าบลเขาขาวที่ติดต่อ
กับต าบลใกล้เคียงนะครับ เพ่ือไม่ให้เกิดกับพ่ีน้องต าบลเขาขาว ก็ถือว่าผู้บริหารเอง
ก็ได้พยายามเต็มที่ครับเรื่องนี้ แต่จากหนังสือที่ผมทราบจากหนังสือ ก็มีผมเห็นอยู่
สองฉบับครับ มีหนังสือสั่งการมาว่าให้อบต.จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องโควิท 19 
เพ่ือป้องกันพ่ีน้องประชาชนอย่าให้เกิดโรค เรื่องนี้ก็ชื่นชมผู้บริหารนะครับ แต่ที่ผม
อยากจะทราบนะครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาข้องใจ ว่าท าโน้น ท านี้  ท านั้น ใช้
งบประมาณไปเท่าไหร่ ชาวบ้านเองก็ข้องใจอยู่ เรื่องการท างานชื่นชมแต่ผมอยาก
ทราบว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่เกี่ยวกับการใช้จ่ายในการป้องกันโควิท 19 ตัวนี้ 
ขอเอกสารนะครับว่าท่านใช้จ่ายค่าอะไรไปบ้างเท่าไหร่ ขอเป็นเอกสารนะครับ เรื่อง
ที่สองครับท่านประธาน เรื่องโครงการเศรษฐกิจชุมชนครับท่านประธาน เดี๋ยวให้
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ามารายงานด้วย โครงการเศรษฐกิจชุมชน เพราะว่าผม
เคยพูดที่ประชุมสภาว่า ทุกสมัยประชุมสามัญให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบเข้ามา
รายงานด้วย ความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่กู้ไป เรื่องที่สามเรื่องงบแสดงสถานะ
ทางการคลังครับ เรื่องนี้ผมก็ขอทุกสมัยประชุมสามัญนะครับ แต่ได้มาแค่นี้ครับท่าน
ประธาน ครั้งนี้ไม่ว่านะครับ แต่ครั้งหน้าขอแบบยาวๆ ที่ตั้งโครงการ งบประมาณ 
โอน ลด เพ่ิม คงเหลือ ดูชัดครับตัวนี้ดูไม่ออกครับ ถามว่าดูได้ไหม ดูได้ครับแต่แยก
ไม่ออก ว่างบประมาณตั้งไว้เท่าไหร่ โอนไปเท่าไหร่ ลด เพ่ิม คงเหลือเท่าไหร่ ขอ
แบบยาวๆครับครั้งหน้า ครั้งนี้ไม่ว่ากันครับ ฝากถึงผู้รับผิดชอบด้วยครับ เรื่องต่อไป
เรื่องบัญชีครุภัณฑ์ ผมเคยพูดในที่ประชุมสภาครั้งที่แล้ว ก็ไม่ขอวันนี้ครับท่าน
ประธาน หลังจากนี้ผมจะขอนะครับ บัญชีครุภัณฑ์ของแต่ละออกที่มีครุภัณฑ์  เป็น
ของกองนั้น ไม่ว่าจะกองการศึกษา กองช่าง กองอะไรก็แล้วแต่ ที่มันมีบัญชีครุภัณฑ์ 
ไม่ได้ขอวันนี้ครับแต่หลังจากนี้ผมจะเข้ามาเอาครับ ฝากถึงผู้รับผิดชอบด้วยครับ 
เรื่องต่อไปเรื่องถนนหน้าบ้านนายดวล ไฝด า ท่านประธานที่เคารพถ้าท่านจ าได้ผม
พูดมาไม่ต่ ากว่าห้าครั้งแล้วครับท่านประธาน ถนนหน้าบ้านนายดวล ไฝด า ณ 
ตอนนี้ยังอยู่เหมือนเดิม ถามว่าชาวบ้านเดือดร้อนไหม ตอนนี้มันจะแคบลงแคบลง
ครับท่านประธาน ดินครับท่านประธานมันไม่งอกขึ้น มันมีแต่จะพังทลายไปเรื่อยๆ 
โดยฝนแรกมาปีนี้เริ่มพังแล้วครับท่านประธาน ถามว่าอบต.มีงบประมาณไหม 
โครงการที่เพ่ิมในแผนเมื่อกี้มันพังก่อนหรือหลังถนนสายบ้านนายดวล ไฝด าครับ
ท่านประธาน ท่านโอนงบประมาณเอามาท าได้เห็นไหมครับท่านประธาน หลังคา
ต่างๆที่ตั้งเพ่ิมเติมแผนในปีงบประมาณ 2563 นี้ มันพังหลังจากถนนสายบ้านนาย
ดวล ไฝด า แต่ท่านยังโอนมาได้ ถนนสายบ้านนายดวล ไฝด า ผมว่าใช้งบประมาณ
ไม่น่าจะเกินสามหมื่นผมประมาณแบบไม่ต้องตามวิชาช่าง น่าจะปรับปรุงให้
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เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิมได้ ครั้งที่ผ่านๆมาผู้บริหารก็ตอบทุกครั้งว่าจะสั่งให้กอง
ช่างลงไปตรวจสอบเพ่ือจะด าเนินการเขียนแบบตั้งบประมาณในการปรับปรุงแก้ไข
ให้อยู่สภาพเดิม ณ วันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับท่านประธาน ตอนนี้ชาวบ้านเอากรวย
ของต ารวจไปตั้งไว้แล้ว เผื่อว่ามี พ่ีน้องประชาชนที่วิ่ง เร็วๆอาจจะตกลงไป 
เพราะฉะนั้นฝากครับเรื่องนี้ ถ้าท่านบอกไม่มีงบประมาณไม่ใช่แล้วครับ เรื่องนี้
เดือดร้อนมาก่อนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก แต่ท่านไม่ด าเนินการ ประชุมทุก
ครั้งผมพูดทุกครั้ง รับปากทุกครั้งให้หน่วยงานกองช่างลงไปดู ฝากนะครับเรื่องนี้
ด่วนก่อนฝนห่าใหญ่จะมา เรื่องต่อไปครับท่านประธานเรื่องถนนช่วงอาคารบังครับ
น้ า นี่ก็เช่นกันครับ ฝนตกมาเมื่อวันที่เท่าไหร่ผมจ าไม่ได้ ห่าเดียวท่านไปดูอยู่สภาพ
แบบไหน เช่นเดียวกันผู้บริหารก็บอกจะติดต่อผู้ รับเหมา เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
ส่วนมากแบบนี้ ยังอยู่สภาพเดิม ไม่ต่ าจากหกเดือนแล้วที่ผมพูดอยู่ ประชุมทุกครั้ง
ผมพูดทุกครั้ง ผู้บริหารก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อ เดี๋ยวจะติดต่อ นี่เข้าช่วงฤดูฝน จน
พังเรื่อยๆแล้วพังจนชาวบ้านจะใช้ไม่ได้แล้วทั้งสองแห่งทั้งหน้าบ้านนายดวล ไฝด า 
และที่อาคารบังคับน้ า เรื่องต่อไปครับเรื่องรถกู้ชีพ จากการที่ผมได้เสนอ ที่ประชุม
สภาให้มีการแก้ไขรถกู้ชีพของอบต.เขาขาว ที่ใช้งานได้ไม่เต็มที่ กับการบริการผู้ป่วย 
ไม่ทราบว่าขณะนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง พร้อมที่จะให้บริการพ่ีน้อง
ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุหรือยัง ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอคุณครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพเพ่ือนสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ในฐานะสมาชิก
สภาฯซึ่งมีหน้าที่ติดตามการท างานของคณะผู้บริหาร และอนุมัติการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ค าถามเดียวกับของหมู่ที่ 12 ว่า
ผู้บริหารมีแนวทางที่จะช่วยชาวบ้านช่วงที่เกิดวิกฤตโควิท 19 ซึ่งท่านก็ได้แจกเจล
และก็หน้ากากอนามัย ในนามของสภาก็อยากจะทราบว่า ใช้งบประมาณส่วนนี้ไป
เท่าไหร่ และไม่ทราบว่าจะมีงบประมาณส่วนไหนที่จะลงไปช่วยเหลือชาวบ้านใน
เรื่องถุงยังชีพ ในเรื่องส่วนต่างๆอ่ืนๆ เหมือนที่หน่วยงานอื่นอบต.อ่ืนเขาท า  และอีก
อย่างคืออยากติดตามเรื่องโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งก่อนที่ห้า
ล้านกว่านะค่ะว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว กี่โครงการกี่หมู่บ้าน อีกเรื่องนึงก็คือ
เรื่องระบบน้ าประปา ในการสั่งซื้อซับเมิร์สเพราะว่าหมู่ที่ 3 ของดิฉันมีปัญหามาก
ในเรื่องน้ าที่ผ่านมาก็ใช้ไป 2 ลูกคือจุดบ้านนายช านาญ และจุดของนายโชคดี 
อยากจะขออีกซักลูกนึงก็คือจุดบ้านนางอุไรวรรณ  เพิงแก้วไม่ทราบว่าการใช้จ่าย
งบประมาณตรงส่วนนี้มันเหลืองบประมาณอีกหรือไม่ค่ะ ให้ทางผู้บริหารช่วยชี้แจง
จุดนี้ด้วย ขอบคุณมากค่ะ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับขอคุณครับ เรื่องตรงนี้ อย่างเรื่องโรคร้ายที่ก าลังระบาดอยู่ ผม
พูดจริงๆนะครับ ผมมีความข้องใจ เพราะว่ามันอาจไม่จบลงง่ายๆ อาจจะมีระรองที่
สองที่สามตามมา มันจะยุติลงได้ก็ต่อเมื่อมีวัคซีน นี่ละครับความข้องใจตรงนี้ที่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณ งบประมาณหน้าอาจจะไม่มีเงินใช้จ่ายก็เป็นได้ การพัฒนา



-ส ำเนำ- 

- 12 - 
 

ไม่ต้องพูดถีง เรื่องเงินเดือนข้าราชการ เรื่องเงินเดือนสมาชิก อะไรกระทบไปหมด 
ตรงนี้ผมคาดการไปนะครับหากใช้จ่ายไม่ระมัดระวัง แล้วปัญหาต่อไปไม่ใช่แค่
เจลหรือแมท ปัญหาปากท้องจะตามมา ตอนนี้ก็มีแล้วลงเฟสกัน พอมีบ้างแล้ว ทาง
เราจะท าอย่างนั้นผมก็ทราบว่าใช้งบประมาณเยอะ ครัวเรือนละสองพันอย่างนี้ 
อย่างเทศบาลอย่างอบต.ที่อ่ืนเขาก็มีบ้าง ที่เขามีก าลังเขาก็ท ากันบ้าง อย่างเกาะ
เพชร อย่างปากพนัง อย่างนี้เขาท ากัน แต่ว่าของเราอันดับแรกน่าจะท าเรื่องถุงยัง
ชีพ ให้อบต.ให้ผู้ใหญ่บ้าน ส ารวจคัดกรองมาท่านที่ล าบากนะครับ ชาวบ้านที่ไม่มีที่
ท ากิน ท างานจ้างอยู่ แต่ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วได้รับผลกระทบ ก็ช่วยเหลือ
กันอย่างนั้นถุงยังชีพ หรือเงินก็แล้วแต่จะท าได้ หมู่บ้านหนึ่งบางทีก็ไม่เกินยี่สิ บ
ครัวเรือน ที่เขามีอันจะกินไม่เป็นไร เราไม่ได้ช่วยเหลือเขาก็ไม่ต าหนิหรอกครับ แต่
ว่าบางคนเขาล าบากจริงๆ หมู่บ้านหนึ่งสิบครัวเรือนยี่สิบครัวเรือนผมว่ามี อย่าหมู่สี่
ผมก็มีถึงไม่เยอะก็มี ตรงนี้ถ้าพอจะท าได้ผมขอฝากนะครับผมว่าน่าจะช่วยเหลือเขา  
ขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ที่ 5 ครับ 

นายบรรจงกิจ  บุญโชติ รองประธานสภาฯ ท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมบรรจงกิจ  
บุญโชติ  ท่านประธานครับ เรื่องช่วยเหลือปากท้องก็ได้คุยกับผู้บริหารเบื้องต้นแล้ว
นะครับ คิดว่าวันนี้คงน่าจะได้ข้อสรุปให้ที่ประชุมได้รู้กัน ว่าการช่วยเหลือถุงยังชีพ
นะของเราก็ไม่เกิน 420 บาท นี่ไม่ใช่ชี้แจงนะครับเป็นการเล่าให้ฟัง เดี๋ยวท่าน
ประธานว่าผมจะชี้แจงแทนนายกอีก นี่ปรึกษากันนอกรอบแล้วว่า 420 บาทให้
เป็นครัวเรือน ในต าบลเขาขาวก็มี 4,567 ครัวเรือน ให้เป็นครัวเรือนนะครับคือให้
ทั้งหมด วันนั้นที่สมาชิกหมู่ที่ 8 ก็อยู่ด้วยนะครับ คือให้ข้าวสาร 10 กิโล มีน้ ามัน 
แล้วก็มีน้ าปลา ตกแล้วก็ประมาณ สี่ร้อยกว่าๆ ทีนี้ทางผู้บริหารก็ต้องปรึกษาไปทาง
ข้างบนก่อนว่าจะท าได้ไม่ได้ ผมก็พยายามส่งไลน์มาตลอดนะครับเพราะว่าเทศบาล
นู้นท า อบต.นี้ท า ให้เขาไปเป็นแนวทางไปปรึกษาดูว่าจะได้ไม่ได้ โดยงบประมาณท่ี
นั่งค านวณกันวันนั้นสมาชิกหมู่ 8 ก็อยู่ ตกแล้วประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าบาท
ครับท่านประธาน ผมก็อยากให้ท าตรงนี้ด้วย เพราะว่าดูแลแล้วก็ดูแลให้หมดไปเลย
ครับท่านประธาน อย่าแยกพอแยกถึงโดนด่าอีก ผมว่าสมาชิกตรงนี้น่าจะเป็นมติ
อะไรไปซักอย่าง เป็นความคิดเห็นของสภาส่งไปยังผู้บริหาร เพ่ือจะไปบันทึกให้
เรียบร้อย เป็นมติที่สภาแห่งนี้ เรายังพอมีเงินจ่ายอยู่สิบล้านกว่าๆ ตรงนี้เราน่าจะใช้
ล้านกว่าๆ อยากจะให้เพ่ือนตรงนี้ช่วยกันผลักดัน เพราะว่าผมกับอบต.หมู่ที่แปดก็
พยายามคุยกับผู้บริหาร เขาก็ต้องรอเวลาจากข้างบนไม่รู้ตอบมาแล้วยังตอนนี้ ก็
บอกให้ท่านประธานฟังว่าพวกเราก็คิดกันอยู่ตรงนี้ ขอบคุณครับท่านประธานครับ  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับขอคุณครับ เรื่องนี้มีความจ าเป็น ณ วันนี้สภาไม่น าเรื่องโรคร้าย
นี้มาพูดก็ไม่ได้ ผมรู้ว่าทุกคนก็เป็นห่วงอยู่ ยังมีสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ เชิญท่าน
สมาชิกหมู่ท่ี 8 ครับ 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่  8 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ           
เพ่ือนสมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมนายสมพงษ์  ปั้นคง  สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 
8  วันนี้มีข้อข้องใจอยากจะถามท่านประธานไปถึงท่านนายกครับ ว่าโครงการ
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งบอุดหนุนของปี 2563 เราได้มา 2 โครงการ ซึ่งเป็นปีที่โชคดี ปกติเราก็ไม่ค่อยจะ
ได้ ปีนี้มันเกิดวิกฤตโควิดพอดีถึงก็ไม่มั่นใจว่าเงินเราจะได้ใช้จ่ายไหม เพราะว่าดูข่าว
บางช่องครับว่ารัฐจะดึงกลับ อยากฝากท่านประธานไปถึงนายกให้ตอบชี้แจงว่าเงิน
สองโครงการนี้ด าเนินการไปถึงไหน และยืนยันว่าเราจะได้จ่ายอย่างแน่นอน ไหม
หรือไม่แน่นอน เผื่อว่าว่าสมาชิกทั้ง 12 หมู่บ้านชาวบ้านถามได้ตอบถูกครับ ฝาก
เรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 9 ครับ 

นายสมโชค  คงทอง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 ท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ    
ผมสมโชค  คงทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9 ครับ ผมมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่อง
บ่อบาดาลบ้านหนังแก้ว ปัญหาสายไฟลงไปอยู่ในบ่อ ผมอยากทราบว่าทางผู้บริหาร
มีแนวทางจะแก้ไขอย่างไร ครับ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือน
สมาชิก ขอบคุณทุกท่านที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นของพ่ีน้อง
ประชาชนมายังผู้บริหารนะครับ ท่านหมู่ที่ 12 ก่อนนะครับเรื่องโควิด 19 ซึ่งทุก
ท่านก็ทราบว่าเป็นปัญหาระดับโลก เมื่อวานนี้ก็ติดเชื้อมาสิบกว่าคนแต่ว่าเป็นคน
ต่างชาติ คนไทยไม่มี ก็ถือว่าเป็นข่าวดีส าหรับพวกเรา แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการ
ผ่อนปรนก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ตลอดไป อาจจะมีปัญหาขึ้นมา แล้วต้องมาเริ่มกันใหม่
อีกครั้ง ในส่วนของท้องถิ่น อบต.เขาขาวได้ร่วมกับท้องที่ ไม่ว่าจะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ไม่ว่าจะน้องๆอสม. รพ.สต.หรือว่าต ารวจในพ้ืนที่ ได้ตั้งจุดคัดกรอง ทุกวันตั้งแต่
วันที่ 14 เมษาเป็นต้นมา 14 ถึง 30 นั้นเราตั้ง 3 จุด รอยต่อของอ าเภอบางขันทั้ง 
3 จุด หลังจากนั้นวันที่ 1 เป็นต้นมา เราก็ได้ตั้งจุดเดียว ตอนนี้ก็มาตั้งอยู่ที่มาบชิง 
ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันกับท้องที่มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นผม 
ท่านเลขา ท่านรองนายก อบต.ด้วยและเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปร่วม ทุกคืนที่จุดคัดกรอง 
และก็อบต.ได้แจกเจลและหน้ากากอนามัย ไปทุกครัวเรือนทั้ง 4567 ครัวเรือน พ่ี
น้องประชาชนก็ 14,526 คน ที่เพ่ิมเติมก็พวกบ้านเช่าก็ให้หมด พวกบ้านเช่าให้
หมดเลยไม่ว่าจะมีภูมิล าเนาที่ไหน ถ้ามาเช่าอยู่ในเขาขาว ไม่ว่าจะเป็นพม่าคนลาวก็
ให้หน้ากากให้เจลหมด ใช้งบประมาณไปทั้งหมดล้านเจ็ดแสนกว่าบาท ก็โดยอาศัย
น้องๆอสม.ช่วยเหลือให้ส่งไปถึงพ่ีน้องประชาชนทุกครัวเรือนในขณะนี้ มาตรการ
ต่อไปก็อยากจะน าเรียนว่า ผมก็เข้าใจนะครับว่าความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนมันต่างกัน บางท้องที่เช่นเทศบาลต าบลคึกคัก พังงา ลงในเฟสมาว่าแจก
ถุงยังชีพ หลายท้องถิ่น ผมอยากน าเรียนว่าในส่วนของเรา ก็ท าได้แต่ต้องดู
แหล่งที่มาของเงิน แหล่งที่มาของเงินก็มีอยู่สามทาง 1.เราจ่ายขาดเงินสะสม 2.จ่าย
ทุนส ารองเงินสะสม 3.โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ และเราจ่ายด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ทั้งสามอย่างนี้ใช้ได้ใน
ขณะนี้ ก็แล้วแต่ว่าสภาแห่งนี้จะเห็นด้วยหรือไม่ แต่ในส่วนของสภาก็ต้องดูเรื่องการ
จ่ายขาดเงินสะสม กับเงินทุนส ารองสะสม ส่วนในรายการโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่
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นี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ก็อาจจะคิดกันว่าปัญหาความเดือดร้อนที่เกิด ผมเข้าใจ
ครับช่วงนี้บางทีไม่มีกินจริงๆ ไม่มีรายได้ เดี๋ยวจะหารือ เจ้าหน้าที่งบประมาณอีก
ครั้งหนึ่ง ว่าเราจะด าเนินการในเรื่องถุงยังชีพโดยใช้งบประมาณส่วนไหน มาเพ่ือ
แก้ปัญหาให้พีน่้องประชาชน ซึ่งเราก็เห็นด้วยว่าต้องท า จะได้มากน้อยแค่ไหน เดี๋ยว
หารืออีกครั้งหนึ่ง เพราะในเรื่องของเงินส าคัญ ส่วนในเรื่องความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชนก็เล็งเห็นกันทุกคนนะครับ อยากจะช่วย เรื่องที่สองเรื่องเศรษฐกิจ
ชุมชน ก็มอบหมายให้นิติกร ซึ่งนิติกรลาขออนุญาตไปครั้งหน้านะครับ เรื่องที่สาม
เรื่องสถานะการเงินก็เดี๋ยวผมจะก ากับให้ผ.อ.กองคลังได้ท ามาให้ละเอียดอีกครั้ง
หนึ่ง ใสนครั้งต่อไป เรื่องท่ีสี่เรื่องบัญชีครุภัณฑ์ก็เหมือนกันครับ ก็มอบหมายให้ท่าน
ปลัดได้สั่งการให้แต่ละกองได้เตรียมเอกสารมาให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ดูนะ
ครับ ส่วนเรื่องถนนบ้านนายดวล ไฝด ากับอาคารบังคับน้ า เรื่องนี้ผมมอบให้ท่าน
ผ.อ.ฉลาดไปแล้วครับ แต่ว่าพอดีช่วงนี้มีปัญหาเรื่องโครงการต้องรีบหลายโครงการ 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสองโครงการ ซึ่งต้องให้เสร็จภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม และมีโครงการหลายโครงการที่เสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโครงการขอ
งบประมาณเรื่องขุดสระน้ าหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 ล่าสุดมีเงินเหลือจ่ายของกรมก็ขอ
อนุญาตส่งไปเมื่อวันศุกร์ทันเวลาพอดี หน้าโรงงานของท่านประธานบรรจงกิจ ได้
งบประมาณมาสามล้านห้าแสนกว่าบาท เป็นถนนคอนกรีต หนึ่งกิโล พอดีช่าง
ตอนนี้ก็มีแต่ผ.อ.ฉลาดที่จะคิดเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ คนอ่ืนก็ยังท าไม่ได้ ก็ต้องขออภัย
ด้วย แต่ว่าเรื่องบ้านนายดวล กับอาคารบังคับน้ า ซึ่งเป็นเรื่องของชลประทาน ก็จะ
ท าหนังสืออีกครั้งหนึ่งละเอาภาพถ่ายแนบไป เดี๋ยวจะด าเนินการครับท่านสมาชิก
ครับ รถกู้ชีพกู้ภัยก็มอบหมายให้น้องซึ่งมาใหม่นะครับเป็นป้องกันได้ดูแล ทั้งเรื่องกู้
ชีพกูภัย เรื่องกรวย เรื่องซ่อมไฟทางที่ใช้ในงานต่างๆก็มอบหมายก าลังด าเนินการ
อยู่นะครับ สมาชิกหมู่ท่ี 3 ได้สอบถามเรื่องโรคระบาดก็ได้ตอบไปแล้วนะครับว่าจะ
หาวิธีท าถุงยังชีพและหาเงินมาจากไหนที่จะให้พ่ีน้องทุกครัวเรือน ส่วนเรื่องงบจ่าย
ขาดนั้นขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้ว ประมาณสี่ห้าโครงการ ก็เหลือประมาณเก้า
โครงการก็ด าเนินการทยอยจัดซื้อจัดจ้างให้จบเร็วๆนี้ ก็คิดว่าคงทันนะครับ เรื่องปั๊ม
น้ า ก็เมื่อวันศุกร์มีสมาชิกมาเขียนค าร้องเรื่องซับเมิร์สอีกสามหมู่ ก็ผมได้ประสาน
ทางรองเรียมไปแล้วก็คิดว่าวันศุกร์จะด าเนินการมาให้ ยังเหลืออยู่ห้าตัวครับ ในปีนี้
ใช้ไปแล้วสิบตัว ก็เหลือห้าตัวก็จะด าเนินการให้วันศุกร์นี้ครับ ส่วนเรื่องเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจก็อยากจะน าเรียนสมาชิก ทั้งหมู่ท่ี 6 หมู่ 3 และหมู่ 11 ว่า โครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจนั้นได้มาสองโครงการประมาณ สิบห้าล้านเก้าแสนกว่าบาท ใน
ส่วนของหมู่ 6 นั้นตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่สมพงษ์ วันศุกร์นี้คงจะได้ผู้รับจ้าง  ก็คงจะ
ทันเวลาพอดี ในส่วนของหมู่ 3 และหมู 11 นั้นอยู่ในขั้นท าประชาพิจารณ์ หลังจาก
นั้นก็คงจะประกาศลง   เวปไซค์ของอบต.เขาขาว ก็คิดว่าคงจะพอทันเวลาพอดี ไม่
โดนเรียกคืนครับ มีที่อ่ืนโดนเรียกคืนไปแต่เราโชคดีครับไม่เรียกคืน เพราะรัฐบาลจะ
เอาเงินส่วนนี้ไปใช้ตามพรบ.โอนเงินปี63 หลายท้องถิ่นก็โดนไป ของเรานี้รอดครับ
ถือว่าพ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์แน่นอนทั้งสองสาย ส่วนเรื่องบ่อบาดาลของ
สมาชิกหมู่ที่ 9 ก็ ผมมอบหมายให้ทางกองช่างไปดูอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะหาวิธีอย่างไร 
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เราก็ต้องแก้ไข เพราะว่าซับเมิร์ส สายไฟมันขาดก็ลงไปข้างล่างเอามาไม่ขึ้น ใช้รถ
กระเช้าเราก็ดึงไม่ขึ้น ก็พยายามว่าเราจะจ้างรถเครนนอก ก็ไม่ทราบว่าจะดึงขึ้น
หรือเปล่า ต้องหาวิธีต้องถามช่างผู้รู้ ว่าจะเอายังไง ขออนุญาตตอบแค่นี้ครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ  

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 ครับท่านประธาน ได้รับ
ค าตอบแล้วมันชื่นใจทุกทีครับ ถนนหน้าบ้านนายดวล ไผด า ท่านบอกว่ามอบให้
ผ.อ.กองช่าง แต่ตอนนี้ภาระติดเร่งด่วนหลายๆอย่าง เกือบปีแล้วครับท่านประธาน 
ที่ผมพูดเกือบปีแล้วครับ มันจะมาเร่งด่วนอะไรเอาตอนนี้ ท่านท างานไหนก่อนไหน
หลังครับท่านประธาน อาคารบังคับน้ าก็เช่นเดียวกัน ผมพูดทุกครั้งที่ประชุม ซึ่ง
ท่านก็ตอบว่าเดี๋ยวจะส่งหนังสือเดี๋ยวจะส่งหนังสือ ไหนผมดูของเก่าซิครับว่าส่งบ้าง
แล้วยังครับท่านประธาน วันนี้ท่านก็บอกว่าจะส่งหนังสือถนนพังจะขาดชาวบ้านจะ
วิ่งไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าจะส่งหนังสือ เป็นอยู่แบบนี้ทุกครั้งครับท่านประธาน ท่าน
บอกมาซิว่าวันไหนจะด าเนินการ ท่านช่วยบอกทีครับว่าวันไหนจะด าเนินการ ผมว่า
ท่านเป็นผู้บริหาร ท่านมีอ านาจที่จะสั่ง มีอ านาจสั่งลูกน้องท่านทุกคน ท่านรู้งานนี้
ท ากี่วัน งานนั้นสามวัน งานนู้นท าอาทิตย์หนึ่ง ท่านสั่งได้นิครับ แต่นี้ท่านตอบอยู่
แบบนี้ ผมจะตอบชาวบ้านอย่างไรท่านตอบอยู่แบบนี้ เรื่องรถกู้ชีพก็เหมือนกัน ผม
ถามว่าเสร็จแล้วยัง ท่านตอบว่ามอบให้เจ้าหน้าที่ป้องกันด าเนินการ ผมถามว่าเสร็จ
แล้วยัง ไม่ได้ถามว่ามอบหมายให้ใครท า ณ วันนี้ที่ถามถามสามเดือนแล้วเสร็จแล้ว
ยังรถกู้ชีพ พร้อมจะใช้งานแล้วหรือยังรถกู้ชีพ ผมไม่ได้ถามว่าท่านมอบหมายให้ใคร
รับผิดชอบ ผมถามว่ารถกู้ชีพเสร็จแล้วยัง ถ้าท่านสั่งการไปแล้ว ซ่อมอะไรไปบ้าง
แล้ว เสร็จหรือยัง ครับท่านประธาน ขอบคุณมากครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนอีกไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 6 ครับ  

นายปรีชา  ทองอร่าม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารและเพ่ือน
สมาชิก ที่เคารพ ผมนายปรีชา  ทองอร่าม  สมาชิกหมู่ที่ 6 ผมอยากจะเรียนถาม
นายกเรื่องบ่อบาดาล ที่จะเจาะใหม่ ตอนนี้ใกล้เข้าฤดูฝนแล้ว ถ้าฝนตกแล้ว ก็ไม่
ต้องเจาะครับ ถ้าเจาะก็เจาะฤดูแล้ง เพราะเจาะแก่สามสิบเมตรก็เสร็จ แทนที่จะ
เจาะให้มันลึกมันได้น้ า เงินก็มีอยู่แล้ว ช่วยตอบให้ผมทราบไปบอกชาวบ้านได้ 
ชาวบ้านเขาทวงถามผมว่าจะไปเจาะให้เขาเมื่อไหร่ ผมตอบให้ไม่ได้ ปลายเดือน
ปลายเดือน หลายเดือนแล้ว ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือน
สมาชิก ที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 ได้อภิปรายเรื่องโครงการของหมู่ที่ 6 เรื่องเจาะบ่อ
บาดาลและก็สร้างหอถัง ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนที่พัสดุ ราคากลางนี้ได้มาจากกอง
ช่างแล้ว อยู่ในขั้นตอนที่เรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญา ผู้รับจ้างสองสามรายก็ได้เสนอ
มาแล้ว เอกสารอยู่ที่พัสดุแล้วก็คิดว่าไม่กี่วันนี้ ผมจะแจ้งท่านว่าท าสัญญาเสร็จวัน
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ไหน จะได้บอกว่าจุดตรงไหนที่เจาะ เพราะว่าต้องหา ที่มีแหล่งน้ า ก็สามารถเจาะได้
ทั้งซอย ผุ้รับจ้างก็คิดว่าเป็นผู้รับจ้างที่มีมาตรฐาน เจาะได้ตามสัญญา เป็นผู้รับเหมา
มาจากจังหวัดกระบี่ ก็คิดว่ามีมาตรฐานในเรื่องวิชาช่าง ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 5 ครับ 

นายบรรจงกิจ  บุญโชติ รองประธานสภาฯ ท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมบรรจงกิจ  
บุญโชติ  ท่านประธานครับฝากนิดเดียวครับ เรื่องสัญญาเจาะบ่อบาดาล ผมเคยพูด
ไว้ในสภาแห่งนี้แล้วครับ ให้ใช้ค าว่าและครับอย่าหรือ ถ้าในสัญญาบอกว่าหรือ
เมื่อไหร่ก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเจาะไม่ลึกอีกครับท่านประธาน  สี่สิบเมตรพอถึง
เวลาน้ าก็ไม่ไหลอีก ใช้ค าว่าและครับท่านประธาน จะได้ทั้งสองตัว น้ าสี่ลูกบาศ์ก
เมตรและความลึกไม่ต่ ากว่า 80 เมตร หรือ 100 เมตร ว่าไปอย่างนั้นครับท่าน
ประธาน แต่ถ้าหรือนี้เอาตัวใดตัวหนึ่งครับท่านประธาน พอน้ าออกสี่ลูกบาศ์กเมตร
สามสิบเมตรพอ ให้ดูสัญญาใหม่ครับ เปลี่ยนจากค าว่าหรือเป็นค าว่าและ ครับ
ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร 
ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 ขออนุญาตเพ่ิมเติมของสมาชิกหมู่ที่ 5 ครับ
ท่านประธาน เหตุเกิดล่าสุดของหมู่ที่ 12 วันนี้ให้เป็นมติของที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้
ไหมครับท่านประธาน กรณีที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 5 เสนอ ให้เป็นมติที่ประชุมสภาว่า
ใช้ค าว่าและอย่าใช้ค าว่าหรือ ในการท าสัญญากับผู้รับจ้าง ให้เป็นมติที่ประชุมสภา
ได้ไหมครับเรื่องนี้ ถ้าไม่ผิดระเบียบอะไร หรือถ้าผิดระเบียบยังไงให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ช่วยชี้แจงด้วยครับขอบคุณมากครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัด ครับ 

นายไพรัช  พยาบาล ปลัด อบต.เขาขาว ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ เรื่องสัญญาเราใช้แบบของ
กระทรวงมหาดไทยที่ได้แนบท้ายในระเบียบส่วนถ้าเราเปลี่ยนแปลงสัญญาเราจะไม่
เอาตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เราต้องส่งร่างสัญญาไปให้อัยการ พิจารณา
ก่อนจึงจะแก้ไขได้ แต่ทีนี้ถ้าเราร่างสัญญาขึ้นมาใหม่ แล้วอัยการไม่รู้เมื่อไหร่จะตอบ 
เลยจ าเป็นต้องเอาไปตามนี้ ถ้าเราเปลี่ยนแปลงก็ต้องส่งเรื่องไปให้อัยการ เพ่ือดูว่า
ส่วนราชการเสียเปรียบหรือไม่ นั้นคือแนวทางที่สามารถท าได้ เปลี่ยนได้ครับ แต่
ต้องส่งอัยการก่อน  

นายบรรจงกิจ  บุญโชติ รองประธานสภาฯ ท่านประธานครับ เรื่องนี้ไม่ต้องถึงกับส่งไปอัยการหรอกครับ 
ปรึกษาไปซิครับ ปรึกษาไปที่กรมได้ครับ เราปรึกษาก่อนครับ เราอย่าคิดว่า ทุกอย่า
ท าไม่ได้ มันเป็นประโยชน์ของชาวบ้านตรงนี้ ผมว่าต้องปรึกษาไปดูก่อนครับ ท าไม
ที่อ่ืนเขาท าได้ ที่นี่ท าไม่ได้ มันติดขัดอยู่ตรงไหน ปรึกษาเขาไปก่อนครับ ยอมโง่ซัก
ครั้งหนึ่งเพ่ือจะได้ฉลาดขึ้นวันหลัง เวลาคนอ่ืนมาถามเรา เราจะได้เป็นครูวันหลัง 
ผมว่าทุกอย่างท าได้ครับ แต่ว่า เราต้องกล้าท า ยอมโง่ซักครั้งหนึ่ง ท่านประธานครับ
ถามไปที่กรม ให้เป็นมติของสภาแห่งนี้แล้วถามไปที่กรม จะใช้ค าว่าหรือกับและนี่
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ผมอยากจะทราบว่าอันไหนประโยชน์ของชาวบ้านมากกว่า อย่าปิดตายครับ ถาม
ครับท่านประธานครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เรื่องนี้เรื่องง่ายๆ ไม่ว่าจะระบุว่าและหรือระบุว่าหรือ 
ที่ผมบอกว่าง่าย ง่ายยังไงครับ ให้ผู้ว่าจ้างตกลงกับผู้รับจ้างว่าผมเอาอย่างนั้น อย่าง
ผู้ว่าจ้างคือท่านนายกบอกว่าต้องได้น้ าเท่านั้นต้องมีความลึกเท่านั้น บ่อขนาด 6 นิ้ว 
8 นิ้วก็ว่ากันไป ผมถือว่าผู้รับจ้างไม่กล้าดื้อ ง่ายนิดเดียวแค่อย่าให้ผู้ว่าจ้างอ่อน
คล้อยไปตามผู้รับจ้าง ผมถือว่าผู้รับจ้างไม่มีใครกล้า แก้ง่ายนิดเดียว ไม่ว่าหรือว่า
และจบที่ตรงนั้น ผมขอฝาก ไม่ต้องให้ยุ่งยาก นายจ้างบอกว่าท าอย่างนั้นเขาก็ต้อง
ท าอย่างนั้น เชิญท่านปลัดครับ 

นายไพรัช  พยาบาล ปลัด อบต.เขาขาว ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ที่ผมชี้แจงไปเมื่อซักครู่เรื่องการ
แก้ไขสัญญา ไม่ได้เกี่ยวกับค าว่าและหรือค าว่าหรือนะครับ แต่ถ้าเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาในสัญญาระเบียบเขียนไว้ชัดว่าต้องส่งอัยการ แต่ถ้าและกับหรือไม่ต้องส่ง
อัยการครับ แล้วแต่จะเอาแบบไหน เพราะสัญญาท้ายระเบียบไม่ได้มีแบบเดียวนะ
ครับ มีหลายแบบอยู่ที่เราจะหยิบมาใช้ เพราะฉะนั้นต้องให้พัสดุเขาไปดูสัญญามี
อะไรบ้าง แต่ถ้าแก้ไขข้อความอ่ืนต้องส่งอัยการสถานเดียว ครับขอบคุณ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ คือว่าที่ท าสัญญาไว้แล้วแก้ไขไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าจะ
ตั้งขึ้นมาใหมไ่ด้ อย่างนั้นใช่ไหม  

นายไพรัช  พยาบาล ปลัด อบต.เขาขาว ต้องไปดูในแบบ อีกทีก่อนเพราะมันมีหลายแบบ อย่างสัญญา
ก่อสร้าง มันมีหลายแบบต้องไปดูอีกทีหนึ่งครับ ผมก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่ง 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ จริงๆแล้วไม่ยากเรื่องก าหนดตรงนี้ ทางกองช่างรู้ดีครับว่าท าได้ไหม 
แล้วอีกอย่าง ถ้าหากว่าต้องแก้ไขยืดยาว อย่างที่บอกให้ผู้ว่าจ้างก าหนดสเปคเป็น
อย่างนั้น ผู้รับจ้างไม่กล้าดื้อหรอกครับ  ยังมีท่านสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ เชิญท่าน
สมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ดิฉันขอนิดเดียว
ค่ะในการประชุมครั้งหน้าดิฉันขอรายละเอียดการจัดซื้อเจลกับแมท ในวงเงินล้าน
เจ็ดแสนกว่าบาทค่ะ เพราะเป็นวงเงินที่เยอะก็อยากทราบรายละเอียด ในฐานะ
สมาชิกสภาฯซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของคณะผู้บริหาร ขอบคุณมากค่ะ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เอาอย่างนี้ นะครับ ในการจัดซื้อเจลกับแมทในวงเงินล้านเจ็ดแสน
กว่าบาทนั้น ไม่ต้องรอครั้งหน้าหรอกครับ เพราะตอนนี้ด าเนินการไปเสร็จแล้ว ท่าน
สมาชิกสมารถท าหนังสือมาขอดูรายละเอียดได้เลย พรุ่งนี้ก็ท ามาได้ ขอดู
รายละเอียดท าหนังสือมา ทางคณะผู้บริหารก็ต้องให้ เพราะเป็นการท าหน้าที่ของ
สมาชิก ทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณ ถ้าหากสมาชิกข้องใจขอดูรายละเอียด ก็
ต้องให้เขาตรวจดู เพราะฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ตรงนั้น ชาวบ้านเขาเลือกผู้บริหาร
มาบริหารงบประมาณ แล้วชาวบ้านเลือกสมาชิกมาเพ่ือดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของผู้บริหาร ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้น อ านาจหน้าที่ครับอนุมัติสั่ งจ่าย
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งบประมาณไม่ได้ แต่ชาวบ้านเขาเลือกมาเพ่ือดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ
ผู้บริหาร ทั้งสองอย่างชาวบ้านเลือกมาทั้งนั้น หนึ่งอย่างให้มาบริหารอีกอย่างให้มาดู
มาติดตามตรวจสอบดูเรื่องการใช้จ่าย เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
รายละเอียดการใช้จ่ายถ้าสมาชิกมีความข้องใจก็ท าหนังสือมาถึงผู้บริหาร ของดู
รายละเอียด อยากดูตัวเลขอยากดูเอกสาร ได้หมดครับ เป็นความชอบท าของการ
ท าหน้าที่ให้กับชาวบ้าน  มีสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ  เชิญครับ 

นายบรรจงกิจ  บุญโชติ รองประธานสภาฯ ท่านประธานครับ ตกลงหรือกับและ จะสรุปกันยังไงครับท่าน
ประธาน เพราะว่าถ้าใช้ค าว่าหรือ ที่ผมเคยอ่านในสัญญาเจาะความลึกให้ได้ 100 
เมตร หรือให้ได้ปริมาตรน้ าไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชั่วโมง พอเจาะน้ าได้ 4 ลบ.ม.ก็
พอ ความลึกไม่ถึง 100 เมตร แต่ถ้าใช้ค าว่าและ เจาะได้น้ า 4 ลบ.ม.แล้วก็ต้อง
เจาะต่อให้ถึง 100 เมตร ฉะนั้นต้องสรุปให้ได้ครับท่านประธาน เดี๋ยวจะออกมารูป
เดิมอีกครับ เจาะได้แค่ 40 เมตรอีกต้องเดือดร้อนเจาะอีก 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับเอาอย่างนี้ ที่ท าสัญญาไว้แล้ว ผมไม่แน่ใจว่ามีลูกไหนบ้าง ให้
ท่านไปตรวจสอบดู ถ้าท าไปแล้วสองลูก สองลูกนั้นก็ให้เอาตามที่ผมว่าคือให้
ผู้บริหารไปคุยกับผู้รับจ้าง ให้ได้น้ าชั่วโมงละเท่านั้นลูกบาศ์กเมตร และความลึกต้อง
ไม่น้อยกว่าเท่านั้น ผู้รับจ้างไม่กล้าดื้อ แต่ว่าต่อไปที่ไม่ท าสัญญาที ให้เปลี่ยนแปลง
เสีย ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ในกองช่างนะครับให้เปลี่ยนแปลงเสียใหม่ นะครับ แต่ที่ท า
แล้วก็ให้ท่านายกก าชับผู้รับจ้าง  

นายไพรัช  พยาบาล ปลัด อบต.เขาขาว ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 5 
ต้องการให้ใช้ค าว่าและแทนค าว่าหรือในสัญญานั้น ค าว่าและหรือค าว่าหรือนั้นเรา
ไม่ได้ เอามาจากสัญญานะครับ สัญญานั้นไปเอามาจากค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ในข้อบัญญัติ เพราะฉะนั้น อันดับแรกถ้าจะเปลี่ยนคือต้องแก้
ค าชี้แจงประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก่อน แก้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วสัญญามัน
จะดึงข้อความมาเองทั้งหมด สัญญาไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องและหรือค าว่าหรือ แต่
ต้องเอารายละเอียดมาจากค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การแก้จึงต้องแก้จาก
ข้อบัญญัติ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้นะครับ ในรายละเอียดค าชี้แจงมีอย่างที่ท่าน
ปลัดว่า ฉะนั้นในปีงบประมาณหน้าอย่าเอาอย่างนั้น ก่อนที่จะผ่านข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ตรวจสอบดูให้เรียบร้อย ถ้ายังมีหรืออยู่ไม่ได้ ท่านนายกอย่าลืมก าชับ
ฝ่ายช่างด้วย ส าหรับตอนนี้ให้ท่านนายกก าชับผู้รับจ้างด้วย ผู้รับจ้างที่มาเจาะท า
รายเครื่องมือร้อย ร้อยกว่า ทุกห้างทุกบริษัท เจาะได้ถ้าไม่เอาเปรียบกัน  เชิญท่าน
สมาชิกหมู่ท่ี 2 ครับ 

นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพเพ่ือนสมาชิกและ
คณะผู้บริหาร ผมเกรียงศักดิ์  สุขช่วง สมาชิกหมู่ท่ี 2 ครับ อย่างที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 
5 พูดนะครับ ผมยอมโง่สักครับ ระหว่างค าว่าและกับหรือ แต่ผมไม่ทราบว่าเป็น
ความโชคดีของหมู่ที่ 2 หรือเปล่าตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ที่เจาะไป เจาะตื้นที่สุด 80 
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เมตร  ลูกที่สองก็ 100 เมตร และก็ 105 เมตร มาปีนี้น้ าไม่แห้งครับ เมื่อก่อนหน้า
นี้ผมไม่พูดนะครับว่าเจาะในสมัยไหน 24 เมตรมี 20 เมตรมี และก็ 60 เมตรมี แต่
ผมว่าตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ผมดูแลตลอด ตั้งแต่เครื่องจักรเข้ามา เจาะกี่เมตรน้ าพอ
ไหม การลงท่อลงอย่างไรท่อชนิดไหนขนาดเท่าไหร่          ลงกี่เมตรเอามาวางให้
ผมดูก่อน ตอนที่ลงผมก็ไปดูด้วย นี่ครับผมท าอยู่แบบนี้ ค าว่าและหรือค าว่าหรือนั้น
ผมว่าอยู่ที่การเอาใจใส่มากกว่า คณะผู้บริหารก็ส่วนหนึ่ง สมาชิกก็ส่วนหนึ่ง ต้องไป
ดูด้วยครับ ผมไม่อยากเอ๋ยนามครับบางครั้งไม่ว่าจะท าถนนหรือขุดเจาะบ่อ 
ผู้บริหารว่าแล้วคนไหนอบต.เจ้าของพ้ืนที่ มีคนเดียวผมบอกว่าผมก็ไม่ทราบว่ามีคน
เดียวไหม ผมตั้งใจครับผมตั้งใจที่จะดูแล แต่เมื่อเราไปคอยดูแลคอยจับจ้อง ฝ่าย
ผู้รับเหมาก็ไม่กล้าหรอกผมว่า ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 2 พูดมาก็ถือว่าหมู่ที่ 2 โชคดีไป แต่อย่างที่ท่าน
สมาชิกหมู่ท่ี 5 พูดก็มีส่วน คืออย่างนี้ถ้าหากผู้รับจ้างจะเอาเปรียบ เขาจะอ้างค าว่า
หรือนี่แหละ อย่างสมาชิกหมู่ที่ 5 พูด แม้เราจะไปดูอยู่ตรงนี้เขาก็อ้างได้ ถ้าจะเอา
เปรียบ เพราะสัญญาระบุไว้อย่างนั้น แต่อย่างหมู่ที่ 2 ของท่านก็ถือว่าโชคดี ยังมี
ท่านอ่ืนไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 8 ครับ 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ           พอดี
มีปัญหาระหว่าค าว่าและกับหรือ ผมคิดว่าหลักวิชาช่างตรงนี้ คนเจาะเขาก็เรียนมา 
และก็ที่ท่านสมาชิกพูดก็ความหวังดี อยากให้เราได้น้ าลึกและเพียงพอ แต่ของผมที่
เจาะมาสี่ห้าลูก เหมือนกับหมู่ที่ 2 ว่าเคยเจาะลึกสุดเกือบ 150 เมตร ลูกนั้นลูกพรุ
นาครับ แต่ลูกนั้นเกือบ 150 เมตรเพราะประมาณ 130 เมตรไม่มีน้ าเลยครับ 
ผู้รับเหมาว่าลองเจาะลงไปอีกซักเส้นสองเส้นถ้าไม่เจอน้ าเขาก็ทิ้งแล้วครับ แต่
บังเอิญครับเมื่อพบน้ านั้นน้ าขึ้นมาเยอะเลย ตรงนี้หลักวิชาช่าง ลูกอ่ืนก็เคยมี 90 
เมตร 60 เมตรก็มีครับของผม แต่น้ าไม่เคยแห้ง แต่ว่าช่วงลูกที่ 60 เมตรนั้นน้ าเขา
บอกว่าไม่ใช่น้ าแค่ 5 ลบ.ม.ครับเขาบอกว่าน้ าถึง 10 ลบ.ม.คือผู้รับเหมาเขาอ้างว่า
ถ้าเจาะไป หัวเจาะของเขาทรายจะออกมาปิด คือเขาบอกว่าไม่ได้แล้วน้ ามันเยอะ
เกิน เหมือนสมาชิกหมู่ที่ 2 ว่า คือเราต้องพยายามสมาชิกต้องเข้าไปดูด้วยถ้าน้ ามัน
เยอะจริงๆ เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ใช่วิชาช่าง เหมือนผู้รับเหมาเขาบอกว่า ถ้าพบน้ า
แล้วน้ าพอแล้วบางทีเจาะลงไปอีก คือว่าใต้บาดาลมันเป็นชั้นเป็นชั้น บางทีเจาะไป 
70 เมตรน้ าเราพอแล้วดีแล้ว ผู้รับเหมาบอกว่าถ้าขืนเจาะไปอีกชั้นล่างอาจจะเป็น
น้ าสนิมก็ได้ครับ คือผู้รับเหมาพูดอย่างนี้นะครับ ว่าน้ าไม่ดีจะขึ้นมาปนเลยทีนี้ บ่อนี่
จะเสียหมด ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ก็อาจเป็นไปได้ ตรงนี้ผมคิดว่าให้เอาตามหลักวิชา
ช่างของกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวก าหนด ที่สมาชิกควรจะไปดูก็คือท่อพีวีซีให้
พยายามเอาให้เท่าแบบ อย่าเอาท่อที่บางๆ กลัวผู้รับเหมาจะลักไก่ตรงนี้ครับ ฝาก
เพ่ือนสมาชิกและช่างให้ดู เรื่องน้ าถ้ามันมากจริงๆผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับ 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ จริงๆแล้ว ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของสมาชิกหรอกครับ การไปเฝ้าดู ไปเฝ้า
ระวังก็เป็นเรื่องที่ด ีตามหลักการของการท างานตรงนี้ มันเป็นหน้าที่ของช่างควบคุม
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งาน เจาะบ่อไปแล้วก่อนที่จะลงท่อ ต้องให้ช่างตรวจสอบก่อน ถึงจะลงทีละขั้นตอน 
ทีละขั้นตอน นั้นคือความเป็นจริง ไม่ได้เกี่ยวกับท่านสมาชิกหรอก เพราะของเรามี
เพชรอยู่แล้ว ตั้งแต่ช่างควบคุมงานอะไร ควบคุมไปแล้วเสร็จ ก็มีช่างไปตรวจรับงาน
จ้างอีก ถ้าท าตามถูกต้องนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับท่านสมาชิกหรอก แต่ถ้าท่านสมาชิก
ไปดูแลก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามสัญญาด้วย แต่ถ้าถามว่าโทษ
สมาชิกได้ไหม ไม่ได้ครับ เขาไม่ไปดูก็ต้องท า เพราะหน้าที่แต่ละคนมันมีอยู่แล้ว 
ไม่ใช่ภาระหน้าที่อะไรของท่านสมาชิก ที่จะต้องไปเฝ้าดู ยังมีสมาชิกท่านอ่ืนไหม
ครับ หากไม่มีผมปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   เวลา 14.35 น.  
                
 
 

  (ลงชื่อ).................ไพรัช  พยาบาล................ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายไพรัช  พยาบาล) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2563  ครั้งที่ 2    .
เมื่อวันที่    15 พฤษภาคม  ๒๕63                                            . 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)................. .ด ารงค์  อุ่นศร……………......... 
       (นายด ารงค์  อุ่นศร) 

                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 

เมื่อวันอังคาร ที่ 5  พฤษภาคม  2563  เวลา 13.0๐ น. 
 

 
ข้าพเจ้าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้มีรายชื่อท้ายนี้  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 5 
พฤษภาคม  พ.ศ.2563 ตามรายงานการประชุมสภา ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวได้จดไว้                    
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ปรากฏว่ารายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และไม่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมแต่
ประการใด จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคาร ที่ 12 
พฤษภาคม  พ.ศ.2563  
 
   
                                  (ลงชื่อ)...............เกรียงไกร  หนูนวล.............ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ 
                             (นายเกรียงไกร  หนูนวล) 
                                           สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)...............สมโชค  คงทอง...................กรรมการตรวจรายงานฯ  
                                         (นายสมโชค  คงทอง) 
                                             สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..................พิสมัย  สีใส.....................กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานฯ 
                               (นางสาวพิสมัย  สีใส) 
                                            สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
 
 
 
 


