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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันท่ี 28  กันยายน  ๒๕63 เวลา 13.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายด ารงค์  อุ่นศร    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นายไพรัช  พยาบาล    เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
3. นายเดโช  ชิตรัตน์    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
4. นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
5. นางสาวพิสมัย  สีใส    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
6. นางวิภู  พรหมรักษา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
7. นายปรีชา  ทองอร่าม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
8. นายสุชาติ  คงหอม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
9. นายเกรียงไกร  หนูนวล   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
10. นายสุธา  ทองแผน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
11. นายสมพงษ์  ปั้นคง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
12. นายวิรัตน์  บุญมา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
13. นายจ ารัส  สวัสดี     สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
14. นางเสาวภา  รัตนบุรี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
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. นายบรรจงกิจ  บุญโชติ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นางจตุพร  จันทร์เทพ    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
3. นายสุนทร  คารมดี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
4. นายสายัน  สุวรรณสังข์   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 5 
5. นายสมโชค  คงทอง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
6. นายฤทธิ์  จิตรา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
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7. นางสาวปัณยาลักษณ์  หมื่นใจ   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเกษม  สังข์แก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นายวิรัช  มะลิแก้ว    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

 
เริ่มประชุมเวลา   :  เวลา  13.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมาประชุมทั้งสิ้น 
16 คน ครบองค์ประชุม นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาว จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาโดยพร้อมเพรียงกัน  ผมขอเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี 
พ.ศ.2563  ในวันที่ 28  กันยายน  2563 ส าหรับเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ไม่มี
ทราบว่ามีอะไรบ้างครับท่านเลขา ครับ เชิญคุณสุริยันต์  

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องที่จะแจ้งที่
ประชุมไม่มีครับ แต่มีเรื่องที่จะขอหารือท่านประธาน เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาผม
อยากจะขอจ านวนถังขยะที่อบต.จัดเก็บให้กับชาวบ้านขณะนี้ ตั้งแต่ประมาณสามปี
ที่ผ่านมา ว่ามีจ านวนกี่ลูกและขอรายรับรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 ว่ามีรายรับ
จากการจัดเก็บค่าขยะจ านวนเท่าไหร่ ขออนุญาตท่านประธานไปยังผู้เกี่ยวข้องครับ 
ขอข้อมูลทุกเดือนครับ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับส าหรับเรื่องนี้ขอฝากท่านนายกด้วยครับ ช่วยให้เจ้าหน้าที่
จัดการให้สมาชิกด้วย ต่อไปเป็นวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี 2  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  ประจ าปี 
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2563 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมซึ่งได้แจกให้ทุกท่านไป มี
ส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ เมื่อไม่มีสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,491,400 
บาท ออกไปอีกหนึ่งปี ตามรายการดังนี้ 
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน    
(รวมค่าติดตั้ง) จ านวน 2 เครื่อง จ านวนเงิน 102,400 บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร์     
จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 10,000 บาท 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการ
ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว จ านวน 186,000 
บาท 

4. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านนายสุนันท์  บุญช่วย หมู่ที่  3  โดยท าการก่อสร้างผิว
จราจรแบบพาราเคพซีล     (Para Cape Seal) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หรือคิดพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว
ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย จ านวนเงิน 
546,000 บาท 

5. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบ้านช่องเหรียง หมู่ที่  10 โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อกรุกรองบ่อความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมท่อกรุกรองบ่อความลึกไม่น้อยกว่า 
50 เมตร รวมความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 
ลบ.ม./ชม. ท าการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. 
ความสูงประมาณ 12 ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ท าการเชื่อต่อระบบให้
สามารถใช้งานได้ (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาวก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย 
จ านวนเงิน 647,000 บาท 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือท่านสมาชิก ผมจะขอมตินะ
ครับ  เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร ดิฉันพิสมัย  สีใส  สมาชิกอบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 ก่อนที่จะ
พิจารณาอนุมัติกันเงิน ดิฉันอยากทราบถึงโครงการต่างๆท าไมผู้บริหารไม่
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ แต่ละโครงการเพราะว่าโดยเฉพาะ



-ส ำเนำ- 

- 4 - 
 

อย่างยิ่ง โครงการของหมู่ที่ 3 เรื่องของถนนซึ่งถนนตรงนั้นเป็นถนนที่ล าบากมาก 
และหมู่ที่ 10 เรื่องระบบประปา ซึ่งประปาแต่ละหมู่บ้านมีความส าคัญมากเช่นกัน 
ท าไมถึงไม่รีบด าเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ อยากให้ท่านผู้บริหารช่วย
ชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ ก่อนที่จะมีการอนุมัติกันเงิน ขอบคุณค่ะ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องท่ีดี ที่ท่านสมาชิก มีความข้องใจ ผมขอฝากผู้บริหาร
นะครับ เพราะว่าห้วงเวลา ต่อไปผมอยากให้เคราะห์การจัดหาสรรหาเรื่องความ
จ าเป็นเดือดร้อนช่วยแจ้งทางกองช่าง ว่าช่วงเวลาจัดหาให้เร็วซักหน่อย ตรงนี้ที่ท่าน
สมาชิกข้องใจ ผมอยากให้ท่านนายกชี้แจงครับ เชิญครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายก อบต.เขาขาว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ ผมขออนุญาตนะครับว่าในการจัดหาพัสดุ หรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในข้อบัญญัติ 
นั้นปีนี้ เป็นปีที่เราท างานกันมากเพราะว่า มีงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจเข้ามา 
หลายบาท ซึ่งก็ได้ด าเนินการเรียบร้อยไปแล้ว และก็ทุกครั้ง ที่ด าเนินการใช้ระบบ  
อีบิทดิ้งหมดเลยครับ ไม่มีเหมือนเมื่อก่อน อีบิทดิ้งแต่ละครั้งต้องใช้เวลาเกือบสอง
เดือน ขอเราแต่ละโครงการที่ผู้รับจ้างเสนอมา ทุกโครงการที่เสนอมาต่ ากว่าราคา
กลางเกิน 15 % หมดเลย ขั้นตอนวิธีการก็คือต้องสอบถามไปยังผู้รับจ้างว่าคุณ
สามารถที่จะด าเนินการตามราคานี้ได้ไหม เช่นเราตั้งราคากลางไว้หนึ่งล้าน        
เขาเสนอราคามาเจ็ดแสน หกแสน ห้าแสน อะไรแบบนี้ต่ ากว่าราคากลาง 15 % 
ระเบียบพัสดุก าหนดว่าเราจะต้องถามไปยังผู้รับจ้างว่าคุณสามารถจะด าเนินการได้
หรือไม่ ก็ต้องใช้เวลาอีก กว่าจะจบเกือบสองเดือนแต่ละโครงการ ประกอบกับ
ขณะนี้เจ้าพนักงานพัสดุและนักวิชาการพัสดุ เราก็ไม่มีครับย้ายออกไปทั้งสองคน 
เหลือหัวหน้าฝ่ายการเงินมารักษาการ ก็ช่วยกันรีบเร่งเพ่ือให้ทันเวลา ก็ยังค้างอยู่
สองโครงการนะครับ ซึ่งโครงการประปาหมู่ที่ 10 ก็รู้สึกจะได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเรียก
มาท าสัญญา ส่วนโครงการของหมู่ที่ 3 ก็อยู่ระหว่างประกาศ ก็คิดว่าคงจะทันเวลา
ไม่นานครับ ก็จ าเป็นจะต้องขออนุญาตกันเงินต่อสภาแห่งนี้ เพ่ือที่เราจะได้ท าตาม
นโยบายของผู้บริหารและท าตามข้อบัญญัติครบทุกโครงการ นี้คือเหตุผลครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ต่อไปผมขอมตินะครับท่านสมาชิกสภาท่านได้อนุมัติ
ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 1 ,491,400 บาท ออกไปอีก
หนึ่งปี ตามท่ีเสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    15  เสียง 
    ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
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นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับวาระที่ 4   เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายซักถามผู้บริหารหรือหารือต่อที่ประชุมสภาในวาระอ่ืนๆบ้างครับ เชิญท่าน
สมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ  

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร ดิฉันพิสมัย  สีใส  สมาชิกอบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 เป็นเรื่องติดตาม
การท างานของผู้บริหารนะค่ะ เรื่องบริหารจัดการขยะอยากทราบตารางการเดินรถ
ของรถขยะค่ะจะได้แจ้งชาวบ้านได้ถูก ว่าหมู่ที่ 3 รถวิ่งผ่านวันไหนจะได้เอาขยะที่
ไว้ที่บ้านมาตั้ง เพราะท่านนายกบอกว่าประชุมครั้งหน้าจะแจ้งเรื่องการจัดการเดิน
รถขยะค่ะ เรื่องที่สองเรื่องระบบประปาจุดบ้านางอุไรวรรณ เพิงแก้ว ทั้งเขียนค า
ร้องทั้งพูดด้วยวาจา ก็ยังไม่มีใครไปด าเนินการให้ ก็พูดหลายครั้งแล้วว่าระบบ
ประปาตรงนั้นมีปัญหาอยากให้ช่างไปเช็คดูว่ามีปัญหาที่ส่วนไหน เพราะระบบท่อส่ง
ผู้รับผิดชอบเรื่องน้ าเขาก็ตรวจสอบหมดแล้ว ตอนนี้ก็เหลือแค่ส่วนที่ชาวบ้านเช็ค
ไม่ได้ก็คือเรื่องปั้มน้ าและปริมาณน้ าว่าจะพอหรือไม่ เรื่องที่สามก็คือเรื่องถนนสาย
บ้านควนลูกเห็บ และสายบ้านนางบุญเรือน ถ้าเกิดมีงบประมาณส่วนไหนพอจะ
ด าเนินการได้ในช่วงนี้ ก็ช่วยกลบหลุมให้หน่อยค่ะ เพราะมอเตอร์ไซค์ ได้รับ
อันตรายมาก รองวิรัช  มะลิแก้วฝากด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนอีกไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่  12  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ         
เพ่ือนสมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 ส าหรับวันนี้
ชาวบ้านฝากมาขอบคุณผู้บริหาร สองเรื่องครับท่านประธาน ปกติผมมีแต่ค าถาม 
ถึงคณะผู้บริหาร แต่วันนี้ชาวบ้านฝากขอบคุณมากับชุดใหม่ๆที่ผมสวมใส่มานี้ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวได้ตั้งโครงการ สสส ในปีงบประมาณ 
2563 ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเขาขาวจ ากัด ได้เข้าร่วมโครงการก็ได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ชื่อโครงการอาหารปลอดภัยห่างไกลสารเคมี ซึ่งทางสหกรณ์
การเกษตรเขาขาวจ ากัด ได้มีวิทยากรมาคุยให้กับสมาชิกสหกรณ์ ได้รับทราบถึง
โครงการอาหารปลอดภัยห่างไกลสารเคมีนะครับ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 
ซึ่งสหกรณ์การเกษตรได้ของบประมาณสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ขณะนี้ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสหกรณ์ได้มีการแจกต้นมะเขือ ต้นมะละกอ ต้น
อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพืชผักสวนครัวให้กับสมาชิก ได้เกือบครบทุกคนครับท่าน
ประธาน จากงบประมาณสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ในนามของคณะกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรเขาขาวก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ตั้งงบประมาณ
ข้อบัญญัติปี 2563 ไว้ และทางสหกรณ์ได้ฝากถามว่าโครงการนี้ในปี 2564 ได้มี
การการตั้งงบประมาณและจะให้ทางสหกรณ์จัดส่งเอกสารเมื่อไหร่ช่วยแจ้งด้วย 

   เรื่องที่สอง สหกรณ์นิคมทุ่งสงจ ากัด ก็ฝากขอบคุณตามที่ทุกท่านก็คงจะ
ทราบดีเรื่องขยะที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดนัด เหม็นมาหลายเดือนครับท่านประธาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ก็ได้จัดซื้อรถเก็บขยะ ซึ่งทางคณะกรรมการ
สหกรณ์ก็ได้มาขอความร่วมมือให้อบต.ช่วยเก็บขยะที่ไม่ได้อยู่ในถัง ซึ่งเฉพาะ
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สหกรณ์เองก็เพียงแค่ขยะที่อยู่ในถึงซึ่งไม่ได้มากมายถึงขนาดนั้น แต่ทางสหกรณ์ก็
ได้ขอบความร่วมมืออบต.เก็บจนหมดเกลี้ยง ไม่มีกลิ่นเหม็นและได้ท าความสะอาด
เป็นที่เรียบร้อย สหกรณ์นิคมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ  

   เรื่องที่สามคือเรื่องที่ผมขอเมื่อซักครู่ รายการถังขยะและรายการจัดเก็บ
ระหว่างปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ได้ครับ ผมรอครับ ผมจะได้คุยในที่ประชุมแห่ง
นี้ ขออนุญาตเพียงแค่นี้ก่อนครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 8 ครับ 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือน
สมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิกหมู่ท่ี 8   วันนี้ผมอยากปรึกษา
ท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหาร จ านวน 2 เรื่องครับ เรื่องแรกจะถามท่านประธานไป
ถึงฝ่ายบริหารเรื่องถนนสายโรงเลื่อย หมู่ที่ 11 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตั้ง
งบประมาณไว้ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้วหรือไม่ จึงขอให้ท่านสอบถามไปทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดว่าการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในข้ันตอนไหน ชาวบ้านฝากถามมาครับ 

เรื่องที่ 2 ผมอยากปรึกษาไปทางฝ่ายบริหาร เรื่องถนนเส้นหนึ่งครับที่ผม
มองเห็นว่าคนเขาขาวน่าจะได้ผลประโยชน์อย่างสูง คือถนนจากสี่แยกไสส้าน     
วัดพันธวาราม  ออกไปถึงหมู่ที่ 3 และไปถึงควนลูกเห็บ แล้วต่อไปถนนสายบ้าน
นางบุญเรือนไหมผมไม่ทราบ คืออยากให้ท่านนายก หาวิธีท าถนนเส้นนั้นให้ได้ถนน
มาตรฐาน เพราะถ้าถนนเส้นนั้นเป็นถนนมาตรฐาน ท่านคิดดูซิครับ คนเขาขาวจะ
ไปอ าเภอนาบอน จะไปสุราษฎร์ธานี จะไปกรุงเทพ เป็นถนนที่ลัดมากครับผมมอง
แล้ว ไม่อ้อมเลยครับ คนหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 วิ่งทางนั้น 
หมู่ที่ 3 เกือบทั้งหมดด้วยครับ พอดีผมได้คุยกับพรรคพวกทางโทรศัพท์ ผมถามว่า
ถ้าถนน 15 เมตร ทางสหกรณ์กันไว้ ทางหลวงชนบทเขาว่า 15 เมตรก็ได้ครับ คือ
ให้ตั้งตัวแทนไปเจรจา คือต่อจากสาย 4025 สายไสส้านเพ่ือตัดไปออกถนนสาย
เอเชีย โดยในพ้ืนที่ของเราหมด ไปชนถนนพ้ืนที่สายนาบอนโดยไม่ต้องใช้พ้ืนที่ของ
ใครเลย ตรงนี้ผมขอฝากท่านประธานให้ถึงฝ่ายบริหาร หาวิธีครับ ขอบคุณครับ
ท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 6 ครับ 

นายปรีชา  ทองอร่าม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือน
สมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมปรีชา  ทองอร่าม สมาชิกหมู่ที่ 6   ผมมีเรื่องอยู่เรื่อง
หนึ่งที่จะใคร่ขอที่ประชุม คือในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 มีส านักสงฆ์อยู่หนึ่งแห่ง อยากจะขอ
เปลี่ยนเป็นวัด เนื่องด้วยทางเจ้าคณะอ าเภอเขาเข้ามาตรวจสอบว่าจะให้ตั้งเป็นวัด 
ซึ่งจะต้องขอมติที่ประชุมสภารับรองส านักสงฆ์บ้านอ่านมิน เป็นวัดอ่าวมิน ซึ่ง
คณะกรรมการได้ด าเนินการท าเอกสารวัดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอยากจะขอมติที่
ประชุมครับ ส าหรับรายละเอียดผมขอให้ท่านนายกชี้แจงนะครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับส าหรับเรื่องตรงนี้ ถ้าตามระเบียบที่ถูกต้องแล้ว ทางท่านต้อง
ท าหนังสือยื่นญัตติเข้ามา ผมจะเอาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมให้ เดี๋ยวผม
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ให้ท่านนายกชี้แจงให้เสร็จแล้วผมจะขอมติสภาให้นะครับ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ ถ้า
ไม่มีเชิญท่านนายกครับ  

นายเกษม  สังข์แก้ว นายก อบต.เขาขาว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ ก็ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกที่ได้สะท้อนความรู้สึกมายังฝ่ายบริหารในเรื่องการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวกับพ่ีน้องประชาชนนะครับ ท่านสมาชิกหมู่ที่ 3 ได้อภิปราย 
เรื่องรถขยะ ว่าจะมีตารางในการเก็บวันไหน ก็สืบเนื่องจากว่าเราเพ่ิงได้ตรวจรถเมื่อ
วันศุกร์ ไปโอนรถเสร็จเมื่อวันศุกร์ แล้วขณะนี้ยังไม่ได้ก าหนดตาราง คาดว่าเดือน
ตุลาคมจะได้ด าเนินการ แผนตารางว่าในวันไหนช่วงเวลาไหนวิ่งสายไหน เดี๋ยวผม
จะพิมพ์แจกให้ท่านสมาชิก เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เก็บเองเพราะจะได้ทั่วถึง ผมได้รับค า
ติชมมาจากพ่ีน้องว่าถ้าเราซื้อรถตั้งแต่ต้นเราจะเก็บได้ดี เพราะเราจะเก็บทุกๆถังไม่
ตกแม้แต่วันเดียว ถ้าเข้าไปในซอย ก็จบเลยทั้งซอย นอกจากรถแน่นเต็มต้องเอาไป
ทิ้งก่อน และก็เก็บได้ทั่วถึง แม้แต่ของสหกรณ์นิคมซึ่งสมาชิกหมู่ที่ 12 ได้อภิปราย
เมื่อซักครู่ ผมก็ได้ประสานไปยังประธานสหกรณ์นิคม เรื่องขยะนั้นเราจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นที่เรียบร้อย เพราะตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย และก็
เกี่ยวข้องกับพ่ีน้องที่อยู่ใกล้ๆด้วย ก็ขณะนี้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และก็จะ
ประสานแม่ค้าหน้าตลาดจะออกหนังสือ หารืออีกครั้งหนึ่งในเรื่องถัง ไม่ใช่เอามาทิ้ง
ที่นี่หมดเลย ตอนค่ าประมาณทุ่มหนึ่งก็มากันเต็มเอามาทิ้ง ตรงข้างกองการศึกษา
กับที่ของสหกรณ์ ก็จะได้หารือกับแม่ค้าจัดถังให้เรียบร้อยในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง 
เรื่องท่ีสองเรื่องประปาบ้านนางอุไร เพิงแก้ว ได้คุยกับช่างครับว่า จะเป็นปัญหาเรื่อง
ไฟฟ้า อาจจะเป็นปลายสายไฟไม่เต็ม ปั๊มเราเพ่ิงเปลี่ยน คุยกับช่างอนันต์แล้ว เดี๋ยว
ก็จะไปดูให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเป็นปัญหาเรื่องไฟ อย่างเช่นหมู่ที่ 4 เมื่อวัน
ก่อนที่แก้ปัญหาไม่จบ เนื่องจากไฟมันเข้าไม่เต็ม ก็เลยต้องมีปัญหา เดี๋ยวจะให้ช่าง
อนันต์ไปดูอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้ฝากรองเรียบให้ดูแลช่วยก าชับด้วยครับ เรื่องที่สาม
เรื่องถนนสายควนลูกเห็บ และก็สายบ้านนายบุญเรือน และก็อีกสายหนึ่ง เห็น
ประชาชนเขียนมาคือสายบ้านนายช านาญ ตรงนั้นผมไปดูแล้วมีรถบรรทุกไม้ยาง
บรรทุกผ่าฝนเลย ท าให้ถนนพัง ก็ฝากสมาชิกนิดหนึ่งในกรณีขายไม้ยาง พ่ีน้องเรา
ขายไม้ยางผมเข้าใจ ครับเขาจ าเป็นต้องขาย แต่ว่าในเรื่องถนนก็ฝากสมาชิกนะครับ
ว่าช่วยก ากับนิดหนึ่ง บางทีผมก็ไม่รู้ท่านรู้ท่านบอกเขานิดหนึ่งว่าถ้าถนนพังต้องดูแล
ด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอบต.ทั้งนั้น เพราะขนาดฝนตกท่านยังบรรทุก
กลางฝน หลุมโตๆทั้งนั้น ก็ฝากด้วยในเรื่องถนน ส่วนของหมู่ที่ 3 เดี๋ยวผมจะดูแลให้
ทั้งสองสาย สมาชิกหมู่ที่ 12 ได้กล่าวขอบคุณในเรื่องของโครงการสปสช. ที่
สหกรณ์การเกษตรเขาขาว ได้ด าเนินการก็ โครงการนี้เป็นโครงการที่เราได้จัดสรร
งบประมาณลงไป ให้กลุ่มองค์กร ให้รพสต. ให้โรงเรียน ก็กระจายไปทุกพ้ืนที่เต็ม   
ปีต่อไปถ้าท่านจะสานต่อโครงการนี้ก็ให้เสนอโครงการเข้ามา เพ่ือจะได้ต่อยอด
โครงการนี้ต่อไป  เรื่องถังขยะเดี๋ยวมอบหมายให้นักวิชาการจัดเก็บ เอาเอกสารมา
ให้ท่านสมาชิกหมู่ที่ 12 ครับ ส่วนสมาชิกหมู่ที่ 8 ได้สอบถามถนนสายโรงเลื่อยซึ่ง
ขณะนี้ ก็เป็นงบประมาณของอบจ.จ านวนสองล้านบาท ซึ่ งผมได้สอบถามทาง
สมาชิกอบจ. สุรเชษฐ์ไปได้ค าตอบว่าขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ก็คงจะลงด าเนินการ
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เร็วๆนี้ ก็คงจะพร้อมๆกับสายอ่านทองซึ่งขณะนี้ ก็ท าสัญญาไปเดือนกว่าแล้ว ก็ยัง
ไม่ได้ลงด าเนินการ พ่ีน้องประชาชนก็เดือดร้อน ผมก็พยายามสอบถามไปว่าให้ลง
เร็วๆหน่อย ส่วนถนนสายที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 ได้เสนอผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดี 
เพราะว่าถนนสายนั้นถ้าจากสี่แยกไสส้าน ไปออกควนลูกเห็บ แล้วมาเข้าบ้านนาย
บุญเรือน แล้วมาออกทางไปนาโพธิ์ตรงนั้น เป็นสิ่งที่ดีครับ แต่ว่า อุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้นได้ก็เรื่อง เขตแดน เรื่องที่เว้น 15 เมตร เพราะตรงนั้ นเป็นที่ของพ่ีน้อง
ประชาชนทั้งนั้นเลย และก็มีโฉนดทั้งนั้น ผมกลัวว่าเจ้านี้ให้ เจ้านี้อาจจะไม่ให้ มันก็
ต้องเคลียร์กันหลายเจ้ากว่าจะเรียบร้อย แต่ถ้าได้ก็ดี เพราะถนนสายนั้นจะทะลุไป
ออกนาโพธิ์อย่างเร็วเลย ไม่เกินประมาณหกกิโลเจ็ดกิโลจากไสส้าน ก็จะพยายาม
ครับ ต้องหารือกันหลายฝ่าย ส่วนสมาชิกหมู่ที่ 6 ได้อภิปรายสอบถามขอมติที่
ประชุมเรื่องส านักสงฆ์อ่าวมิน ก็สืบเนื่องมาจาก ผมก็เพ่ิงได้รับโทรศัพท์จาก
รักษาการหัวหน้าส านักสงฆ์อ่าวมิน ว่าขณะนี้ทางส านักสงฆ์ได้ด าเนินการในเรื่อง
เอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยมีท่านปลัดสุรศักดิ์ซึ่งเป็นเลขาเจ้าคณะอ าเภอทุ่งสง ได้มา
ประสานเรื่องการจัดตั้งเป็นวัดอ่าวมินขึ้นมา ท่านก็โทรหาผม ผมก็บอกว่าพอดีจะมี
การประชุมสภาสมัยวิสามัญขึ้นมาวันนี้ ผมก็เพ่ิงได้รับเมื่อวานซืน ผมก็ประสานทาง
สมาชิก ทางประธานสภาไม่ทันว่าจะเสนอเป็นญัตติ แต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอ
อนุญาตต่อที่ประชุม ถ้าเป็นมติของเรา ก็จะเอามติตรงนี้ไปประกอบกับการ
พิจารณา ที่จะส่งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ครับขอบคุณครับท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับต่อไปผมอยากให้สมาชิกได้ลงมติรับรองเรื่องการจัดตั้งส านัก
สงฆ์บ้านอ่าวมิน เป็นวัดอ่าวมิน ซึ่งเป็นการเสนอญัตติด้วยวาจาของนายปรีชา   
ทองอร่าม  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 เพ่ือบรรจุเข้าวาระในวันนี้โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม   รับรอง    15  เสียง 
    ไม่รับรอง    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปว่ามติที่ประชุมมีมติรับรองให้บรรจุญัตติเรื่องการจัดตั้งส านัก
สงฆ์บ้านอ่าวมิน เป็นวัดอ่าวมิน  

ระเบียบวาระท่ี 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งส านักสงฆ์บ้านอ่าวมิน เป็นวัดอ่าวมิน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับญัตติเสนอด้วยวาจาที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 ได้เสนอให้สภา
พิจาณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งส านักสงฆ์บ้านอ่าวมิน เป็นวัดอ่าวมิน ท่านสมาชิก
สภาท่านใดให้ความเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   15  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 
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นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้จัดตั้งส านักสงฆ์บ้านอ่าวมินเป็น
วัดอ่าวมิน ด้วยมติเสียงข้างมากนะครับ  

   ต่อไประเบียบวาระอ่ืนๆต่อนะครับ เชิญท่านสุริยันต์ ยิ้มสุดครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่  12  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ         
เพ่ือนสมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 ขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จ านวนถังขยะ และรายการจัดเก็บค่าขยะ ท่านประธานที่
เคารพ ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ได้ตั้งถังขยะให้พ่ีน้องประชาชนใน
ต าบลเขาขาว จ านวน 1,077 ถัง ท่านคูณถังละ 40 ต่อเดือน เป็นเงิน 43,080 
บาท ทีนี้รายการที่จัดเก็บมาได้ จากผู้ที่ขอถังขยะ เดือนตุลาคม ปี2562 สี่หมื่นห้า
ร้อยหกสิบ เดือนพฤศจิกายน สามหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบ เดือนธันวาคม สาม
หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบ เดือนมกราคม 2563 สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ จนถึง
เดือนกันยายน 2563 จ านวน 1,077 ถัง เก็บไม่ได้ครบซักเดือนเดียวครับท่าน
ประธาน ขาดเป็นร้อยหลัง โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม ห้าร้อยหกสิบบาท  1,077 
ถังเก็บได้ ห้าร้อยหกสิบบาท ผมไม่ทราบว่าอยู่ยังไงครับท่านประธาน และเดือนที่
สามหมื่นแปด สามหมื่นหก สี่หมื่น นี่ก็ขาดเดือนเป็นร้อยหลัง เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง
ไม่ทราบว่าปล่อยไว้ยังไงครับเรื่องการจัดเก็บค่าถังขยะ ในรายละเอียดเขียนไว้ว่า
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ชื่อในรายการนะครับ ไม่ครบซักเดือนเดียวครับ
ท่านประธาน ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2563  
ซึ่งครั้งก่อนผมเคยถามที่ประชุมก็ไม่ครบ จนมา ณ ตอนนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไข ยังไม่
ครบ ขาดเยอะด้วยครับท่านประธาน จากสี่หมื่นสามพันแปดสิบบาท เป็นสามหมื่น
กว่า ก็ตกห้าพันกว่า ก็ร้อยกว่าหลัง เดือนสิงหาคมห้าร้อยหกสิบ พอเดือนกันยายน
สองหมื่นสอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค าว่าเก็บไม่ครบไม่ทราบว่าอยู่ยังไง มันยังสามารถที่จะ
ไปเรียกเก็บอีกได้ไหม เพราะการที่จะเอาถังขยะไปตั้งหน้าบ้าน เจ้าบ้านต้องเขียน
ค าร้อง ไม่ใช่อบต.เอาไปตั้งตามพละการ ไม่ทราบว่าทางอบต.มีมาตรการที่จะ
จัดเก็บให้ครบได้หรือไม่ นี่ปีเดียวนะครับ เดือนเป็นร้อยหลังไม่ทราบว่าอบต.มี
มาตรการอย่างไรที่จะจัดเก็บให้ครบ ฉะนั้นเรียนถามท่านประธานไปยังผู้ที่
รับผิดชอบจัดเก็บค่าขยะ เพราะตอนนี้อบต.ก็มีรถขยะเองแล้ว ผมดูตั้งแต่อบต.เริ่ม
นะครับก็ยังไม่มีชาวบ้านบ่น เพราะผมเองก็วิ่งอยู่ในอบต.เขาขาว โดยเฉพาะโซนหมู่ 
5 หมู่ 6 หมู่ 9 หมู่ 7 หมู่ 12 หมู่ 4 ยังไม่มีชาวบ้านบ่น ยังไม่ได้รับค านินทาจาก
ชาวบ้าน เรื่องการจัดเก็บขยะครับ  และก็ฝากท่านผู้บริหารไปยังเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ท าให้ดีต่อไป เรื่องการจัดเก็บขยะ เรามีรถเองแล้ว จะเก็บตอนไหน 
เวลาใด เอาให้หมดอย่างเดียว เรื่องการจัดเก็บขยะ ที่นี้ผมยังสงสัยเรื่องการเก็บค่า
ขยะ มีมาตรการอย่างไรที่จะเก็บให้ครบครับ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม ที่เก็บได้ห้าร้อยกว่า
บาท ส าหรับเดือนอ่ืนๆที่ขาดไปบ้างเราก็เข้าใจครับ จะให้ได้ครบทุกหลังทุกเดือน
เป็นไปไม่ได้ มันก็มีปัญหาบ้าง แต่ที่เก็บได้ห้าร้อยกว่าบาทมันเกิดอะไรขึ้น ช่วยชี้แจง
ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบด้วย เชิญครับ 
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นายเกษม  สังข์แก้ว นายก อบต.เขาขาว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ ในเรื่องขยะนั้นขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ บางครั้งมันอาจจะขาดตกบกพร่อง
บ้าง ไปแล้วไม่เจอ ไปเก็บช่วงเช้า ก็ยังไม่เสร็จยางอะไรอย่างนี้ อาจจะคลาดเคลื่อน
บ้าง ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากท่ีเรามีรถแล้ว ผมคาดว่า การจัดเก็บก็จะดีข้ึน น้องๆทั้งสอง
คนผมก็รู้สึกมีความรับผิดชอบมาก แม้จะเป็นผู้หญิง และก็มีผู้ชายคนหนึ่ง เราก็เก็บ
สามคน ส่วนเดือนสิงหาคมที่เก็บได้ห้าร้อยหกสิบบาทนั้น สืบเนื่องมาจากว่า 30 
กรกฎาคม เราหมดสัญญาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ และก็ขยะมันล้น ทุกแห่งทุกสาย 
น้องๆเขาก็ไม่กล้าไปเก็บ ก็เก็บได้แค่ห้าร้อยหกสิบบาท หลังจากเรามีรถเองแล้วก็คง
จะดีข้ึน ก็อย่างที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 12 ได้บอกว่าไม่มีค าต าหนิมาในเรื่องจัดเก็บขยะ 
หลังจากเราได้ซื้อรถ ก็คาดว่าในเดือนต่อไป หลังจากที่เรามีตารางการจัดเก็บ ที่
ถูกต้องแล้ว และก็เราเก็บ เป็นสายเป็นโซนไปเลย การจัดเก็บก็คงจะดีขึ้น บกพร่อง
ตรงไหนก็ขอให้บอก ครับขอบคุณครับ  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่  12  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ         
เพ่ือนสมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 การจัดเก็บค่า
ขยะตั้งแต่ปี 2560 ที่จัดเก็บไม่ครบเป็นแบบนี้มาตลอด เมื่อซักครู่ฟังจากผู้บริหาร
นะครับ แสดงว่า ผู้ที่ไม่จ่ายน าจากวันนี้ถอยหลังไป คือไม่เก็บแล้วใช่ไหมครับท่าน
ประธาน เราอย่าเอาคนส่วนน้อย ส่วนมากเขาจ่าย ส่วนน้อยที่ไม่จ่าย ต้องจัดการให้
ได้ครับท่านประธาน อาจจะเรียกถังคืน เพราะผู้ที่จะเอาถังตอนนี้มีอยู่หลายราย ผู้ที่
จะต้องการเอาถัง พวกท่ีไม่จ่ายคือพวกเดิมๆ นี่ก็ด้วยความสับเพร่าของเจ้าหน้าที่นะ
ครับ ผมคิดว่า ไม่จัดเก็บให้เรียบร้อย เดือนนี้ไม่จ่าย เดือนหน้าก็ไม่จ่าย เดือนถัดไป
ก็ไม่จ่าย เพราะฉะนั้นผมว่าต้องมีมาตรการครับ ผมว่ายังมีเยอะครับคนที่จะเอาถัง 
คนที่ไม่ช าระค่าจัดเก็บขยะ ต้องจัดการให้เด็ดขาดอย่าปล่อยไว้ครับ เรามีระเบียบ
ครับ ส่วนน้อยครับที่ไม่จ่ายประมาณ 15 % ถ้าผมดูจากตัวเลข และก็อีกเรื่องครับ
เมื่อซักครู่ที่ผู้บริหารคุยเรื่องถนนที่มีการซื้อขายไม้ยาง ผมเคยเสนอที่ประชุมสภา
เรื่องการออกประกาศการรับน้ าหนัก ผู้บริหารก็บอกว่าจะด าเนินการ มันมีระเบียบ
อยู่ไม่ต้องขอมติสภาครับเรื่องการออกประกาศการรับน้ าหนักของถนนในอบต.   
เขาขาว ไม่ทราบว่าขณะนี้มีการออกประกาศแล้วหรือไม่ เพราะถ้าออกประกาศ
แล้วคนบรรทุกน้ าหนักเกินก็เอาผิดได้ โดยอ านาจของผู้บริหาร คือท่านนายกครับ 
เอกสารฉบับนั้นวันนี้ผมไม่ได้ถือมา ผู้บริหารสามารถออกประกาศได้เลยเรื่อง
น้ าหนักบรรทุกของถนนในอบต.เขาขาว ครับขอบคุณมากครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เอาอย่างนี้นะครับเรื่องค่าเก็บขยะ ในเดือนถัดไปทาง
ผู้รับผิดชอบ ทางท่านนายกช่วยออกระเบียบให้มันชัดเจน อย่าปล่อยเอาไว้อย่างนี้ที่
ผ่านมาก็แล้วแต่ท่าน แต่ว่าต่อไปอย่างท่านสมาชิกหมู่ที่ 12 พูดก็ดี ต้องมีกฎเกณฑ์
ระเบียบคนที่จ่ายก็จ่าย คนที่ไม่จ่ายก็ไม่จ่ายท าไมถึงจ่ายไม่ได้ ต้องมีผู้รับผิดชอบ 
กับบ้านที่ใช้แล้วไม่จ่าย อย่าให้เกิดมีกรณีอย่างนี้ ถ้ามีอย่างนี้ เดี๋ยวคนที่จ่ายก็จะ
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ตามกันหมด เราก็จะเก็บมาไม่ได้ ก็ขอฝากด้วยครับ ยังมีท่านอ่ืนอีกไหมครับ เชิญ
ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเพ่ิมเติม
ในส่วนของโครงการหลักประกันสุขภาพประจ าต าบลเขาขาว เพราะดิฉันเป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมการ ที่เป็นตัวแทนของสภา ตอนนี้เป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ โครงการ
ที่ขอรับไปก็ส่งรายงานการด าเนินการมา ส่วนโครงการใหม่ที่จะส่งเข้ามาเดี๋ยว
คณะกรรมการสปสช.จะมีการประชุม และจะได้ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกทราบอีกครั้ง
หนึ่ง โครงการหลักประกันสุขภาพประจ าต าบลที่พวกเราเขียนไปในนามกลุ่มองค์กร 
ในนามของหมู่บ้าน ในนามของอสม. โรงเรียน เราให้โครงการปีที่แล้วโครงการละไม่
เกินสามหมื่นบาท เพราะว่าจ านวนโครงการเยอะมากในแต่ละปี ซึ่งเราจะพิจารณา
ให้ตามเม็ดเงินของกองทุน ปีที่แล้วสี่หมื่นห้าหมื่นก็มีค่ะเพราะโครงการน้อย เราก็ให้
เพ่ิมไป เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพ 
ก่อนที่จะส่งโครงการก็จะมีการประชุมอบรม วันไหนจะมีการประชุมเดี๋ยวดิฉัน
จะแจ้งให้ทราบนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ  ยังมีสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีผมปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   เวลา 13.50 น.  
                
 
 

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

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2563         .
เมื่อวันที่   10  พฤศจิกายน  ๒๕63                                 . 

 
 
 
 

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

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

เมื่อวันพุธ ที่ 28  กันยายน  2563  เวลา 13.0๐ น. 
 

 
ข้าพเจ้าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้มีรายชื่อท้ายนี้  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563   เมื่อวันพุธ ที่ 28  
กันยายน  พ.ศ.2563 ตามรายงานการประชุมสภา ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวได้จดไว้                     
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ปรากฏว่ารายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และไม่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมแต่
ประการใด จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์  ที่ 30  กันยายน  
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 
 
 
 
 


