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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม  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. นายเดโช  ชิตรัตน์    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
5. นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
6. นางสาวพิสมัย  สีใส    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
7. นายสุชาติ  คงหอม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
8. นายสุธา  ทองแผน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
9. นายสมพงษ์  ปั้นคง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
10. นายสมโชค  คงทอง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
11. นางเสาวภา  รัตนบุรี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
12. นายฤทธิ์  จิตรา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
13. นางสาวปัญยาลักษณ์  หมื่นใจ   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 
14. นางสาวละออง  แก้วเก้า   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 
15. นายคัมภีร์  ชุมขุน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 
16. นายสุริยันต์  ยิ้มสุด    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 

ผูไ้ม่มาประชุม 

1. นางจตุพร  จันทร์เทพ    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
2. นายสุนทร  คารมดี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
3. นางวิภู  พรหมรักษา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
4. นายสายัน  สุวรรณสังข์   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 5 
5. นายปรีชา  ทองอร่าม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
6. นายเกรียงไกร  หนูนวล   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
7. นายวิรัตน์  บุญมา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
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8. นายจ ารัส  สวัสดี     สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบุญธรรม  หนูภัยยันต์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นางวจินา  หนูแก้ว    เลขานุการนายกฯ 

 
เริ่มประชุมเวลา   :  เวลา  13.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาโดยพร้อมเพรียงกัน  ผมขอเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ประจ าปี 
พ.ศ.2563   ในวันที่ 7  สิงหาคม  2563  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมี
หนึ่งเรื่องคือเรื่องการลาออกของนายนนฑิพัฒน์  ปานกล่อม  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาว  หมู่ที่ 4 เพ่ือไปลงเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งนายอ าเภอ
อนุมัติให้ลาออกเมื่อวันที่ 11  มิถุนายน  2563 จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ  
นะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี 2  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2563 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมซึ่งได้แจกให้ทุกท่านไป 
หากท่านใดจะให้แก้ไขขอเชิญได้ครับ มีไหมครับ เมื่อไม่มีสรุปว่าสมาชิกสภามีมติ
รับรองรายงานการประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3  :  เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น         
แทนนายนนฑิพัฒน์  ปานกล่อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ผมขอเชิญท่านสมาชิกปรึกษาหารือ เสนอชื่อเพ่ือนสมาชิกที่มีความ
เหมาะสมท าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่าง 1 ต าแหน่ง 
เชิญท่านสมพงษ์  ปั้นคง ครับ 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่  8 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ           
ผู้บริหาร ผมนายสมพงษ์  ปั้นคง  สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8  ผมขอเสนอชื่อ
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นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ครับ 

 ผู้รับรอง  1. นายบรรจงกิจ  บุญโชติ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

    2. นายสุชาติ  คงหอม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกบ้างไหม
ครับ  เมื่อไม่มี อาศัยความตามข้อ 14 แห่งระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2554  โดยอนุโลม จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือกนายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง  สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ 2  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยมติเป็นเอกฉันท์นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  :  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  :  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่  2/2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 16 โครงการ และ
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1 โครงการ   

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2563 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  จ านวน 16 โครงการ และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 1 โครงการนั้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
ส่งให้ท่านสมาชิกไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายซักถามบ้างครับ   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอมติพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
2/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 16 โครงการ และ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 1 
โครงการ นะครับ  สมาชิกสภาท่านเห็นให้ความเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   14  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากนะครับ 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4. 2 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  :  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์   ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 3,600 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- จอแสดงภาพ ขนาด 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผล 1,920 x 1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate 60 Hz 
- มี Contrast Ratio 100 M:1 

เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16  
กรกฎาคม 2556 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  
มิถุนายน  2557 

โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,600 บาท 

โดยมีเหตุผลในการโอนเพ่ือใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานปลัด เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุด เนื่องจากอายุการใช้งานนาน ไม่คุ้มค่า
การการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับระเบียบวาระที่ 4.2  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ    
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 3 ,600 บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารระเบียบวาระที่อยู่ในมือสมาชิกทุกท่าน  ไม่ทราบว่ามีสมาชิก
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามบ้างครับ   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอมติพิจารณาอนุมัติ
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 
3,600 บาท นะครับ  สมาชิกสภาท่านเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณตามญัตติ
ที่เสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    14  เสียง 
    ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมติให้โอน
งบประมาณรายค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,600 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4.3 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  :  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน 2 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายอ่าวมิน หมู่ที่ 6  จ านวน 497,000 
บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท           
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้าที่ 98  ล าดับที่ 2   

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน         
นางบุญเรือน - รพ.สต.บ้านไร่เหนือ  หมู่ที่ 6 โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก ( Para Aspaitic Concvete ) ขนาดกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพ้ืนที่ด าเนินการ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาวก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
2 ป้าย งบประมาณ 496  งบประมาณ 497,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 79  ล าดับที่ 100 

โดยมีเหตุผลในการโอนเนื่องจากถนนลาดยางสายอ่าวมิน  หมู่ที่ 6  ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

2. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายมานิตย์  ตาดทอง  หมู่ที่  9 
งบประมาณตั้งไว้ 123,000 บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่า
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    หน้าที่ 98  ล าดับที่ 4   

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเลี่ยม 
– ถนนสายบ้านนายทอง  หมู่ที่ 9  โดยท าการปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวจราจร
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือคิดพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาขาวก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย 
งบประมาณ 123,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล           
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 101  ล าดับที่ 156 
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นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ  ส าหรับระเบียบวาระที่  4.3  ข้อที่  1 พิจารณาอนุมัติ โอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จ านวน 2 โครงการ นั้น ส าหรับโครงการที่ 1  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางบุญเรือน - รพ.สต.บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 6   
ผมขอเชิญท่านสุชาติ  คงหอม ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นให้เพ่ือนสมาชิกได้รับ
ทราบ เชิญครับ 

นายสุชาติ  คงหอม  สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพเพ่ือนสมาชิกและ
คณะผู้บริหาร ผมนายสุชาติ  คงหอม สมาชิกหมู่ที่ 6 ท่านประธานที่เคารพตามที่
อบต.เขาขาวได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ไว้เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางสาย
อ่าวมิน หมู่ที่ 6  จ านวน 497,000 บาท ตามข้อบัญญัติหน้าที่ หน้าที่ 98  ล าดับ
ที่ 2  นั้น เนื่องจากถนนสายดังกล่าวได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ซึ่งขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ซึ่งซ้ าซ้อนกับโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ จึง
ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาง
บุญเรือน - รพ.สต.บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 6  แทนครับ  

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับระเบียบวาระที่ 4.3  โครงการที่ 1 โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางบุญเรือน - รพ.สต.บ้านไร่
เหนือ หมู่ที่ 6  เนื่องจากได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแล้ว จึงขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายซักถามบ้างครับ รายละเอียดของการโอนก็ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งไป
พร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับ เมื่อไปมี  

ต่อไปเป็นโครงการที่ 2  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้านนายเลี่ยม – ถนนสายบ้านนายทอง  หมู่ที่ 9  ผมขอเชิญคุณสมโชค  
คงทอง  ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นครับ เชิญครับ 

นายสมโชค  คงทอง  สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพเพ่ือนสมาชิกและ
คณะผู้บริหาร ผมสมโชค  คงทอง  สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 ท่านประธาน
ครับส าหรับเหตุผลความจ าเป็นในการขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการ
ปรับปรุงถนนสายบ้านนายเลี่ยม – ถนนสายบ้านนายทอง หมู่ที่ 9 เนื่องจากโครง
บุกเบิกถนนสายบ้านนายมานิตย์  ตาดทอง  หมู่ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 123 ,000 
บาท ตามข้อบัญญัตินั้นติดปัญหาเรื่องพ้ืนที่ก่อสร้างท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
จึงขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเลี่ยม – ถนนสายบ้าน
นายทอง หมู่ที่ 9 ใช้งบประมาณ 123,000 บาท แทน ครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ โครงการของหมู่ที่ 9 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายมานิตย์ ติด
ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ก่อสร้าง เลยโอนไปเป็นโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเลี่ยม – 



-ส ำเนำ- 

- 7 - 
 

ถนนสายบ้านนายทองแทน ใช้งบประมาณเท่าเดิม มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายซักถามบ้างครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมขอมติทั้งสองโครงการเลยนะครับ 

สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ทั้ง 2 โครงการตามญัตติที่เสนอ
โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม   อนุมัติ    14  เสียง 
    ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมติให้โอนใหม่  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ทั้ง 2 โครงการ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆผมขอน าเรื่องการออกประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชน
เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกได้คัดเลือก
ตัวแทนขึ้นมาพิจารณายกร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว เสนอให้สภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป ซึ่งการประกาศหลักเกณฑ์นี้ก็  เพ่ือควบคุม
ความเรียบร้อยในการเข้ารับฟังการประชุมสภาของผู้สนใจ ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 24 วรรคสองก าหนดว่า “ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ก าหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่ จะ
น าเข้าสู่ที่ประชุมเพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมด้วย” และข้อ 24 
วรรคสามก าหนดว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการ
ประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด” จากการตรวจ 
LPA ของอบต.เขาขาวเราในการท าหน้าที่ของสภาเราไม่มีประเด็นใดที่โดนท้วงติด
จากกรรมการที่มาตรวจ มีเพียงประเด็นนี้ที่เรายังขาดไป เพ่ือให้การท าหน้าที่ของ
เราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงเห็นควรออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับหรับผู้เข้ารับฟัง
การประชุมสภาขึ้น ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกเห็นด้วยไม่ครับ หรือมีสมาชิกท่านใดมี
ความคิดเห็นกันอย่างไร เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 8 ครับ 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 ผมเห็นด้วยครับ ที่ท่านประธานมีแนวคิดตรงนี้ เป็น
การส่งเสริมประชาธิปไตย แต่ทุกวันนี้ผมมองว่าเทคโนโลยีมันทันสมัยมาก ผมก็
อยากจะเสริมไปว่าถ้าเป็นไปได้ คือวันที่ประชุมสภาอยากให้ถ่ายถอดสดไปเลย ถ้า
ไม่ขัดระเบียบตรงไหน ให้เลขาสภาถ่ายถอดเลยครับ เผื่อว่าชาวบ้านที่ติดธุระเขาก็



-ส ำเนำ- 

- 8 - 
 

สามารถเปิดดูได้ เพราะทุกวันเทคโนโลยีมันทันสมัยมาก ไลท์สดไปเลยครับ ผมว่า
จะได้เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย 100 % เลยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ อย่างที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 เสนอ ผมกถ็ือว่าเป็นเรื่อง
ที่ดี   ผมขอไปศึกษารายละเอียดก่อน ถ้าเป็นไปได้ผมก็เห็นสมควรครับ แต่ส าหรับ
วันนี้เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 24 วรรคสามก่อนก็
อยากจะขอความร่วมมือให้เพ่ือนสมาชิกได้คัดเลือกตัวแทนขึ้นมาพิจารณายกร่าง
ประกาศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือท าหน้าที่ยกร่างประกาศขึ้นมาคณะหนึ่งจ านวน 
3 ท่าน เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพเพ่ือนสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอเสนอนาย
บรรจงกิจ  บุญโชติ เป็นคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
คนที่ 1 ค่ะ 

 ผู้รับรอง  1. นายสุชาติ  คงหอม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
    2. นายสุริยันต์  ยิ้มสุด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีผู้ใดประสงค์จะเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล คนที่ ๑  ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554 ข้อ 14  โดยอนุโลม ก าหนดว่าถ้ามีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ฉะนั้นจึงสรุปว่าที่
ประชุมมีมติให้นายบรรจงกิจ  บุญโชติ สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 5 เป็น
คณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชน
เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คนที่ ๑ 

   ต่อไปขอเชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล คนที่ 2 ครับ เชิญคุณพิสมัย ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพเพ่ือนสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอเสนอนาย
สมพงษ์  ปั้นคง  เป็นคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คนที่ 2 
ค่ะ 

 ผู้รับรอง  1. นายสุชาติ  คงหอม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
    2. นายสุริยันต์  ยิ้มสุด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
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นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีผู้ใดประสงค์จะเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล คนที่ 2  ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มี ฉะนั้นจึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติ
ให้นายบรรจงกิจ  บุญโชติ สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการ
พิจารณายกร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คนที่ 2 

   ต่อไปขอเชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล คนที่ 3 ครับ เชิญคุณพิสมัย ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพเพ่ือนสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอเสนอนาย
สุริยันต์  ยิ้มสุด  เป็นคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คนที่ 3 
ค่ะ 

 ผู้รับรอง  1. นายบรรจงกิจ  บุญโชติ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
    2. นายสุชาติ  คงหอม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีผู้ใดประสงค์จะเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล คนที่ 3  ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มี ฉะนั้นจึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติ
ให้นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการ
พิจารณายกร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คนที่ 3 

   ตอนนี้เราก็ได้คณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาขาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการ
ประชุมสภา เรียบร้อยแล้วนะครับ ประกอบด้วย 

1. นายบรรจงกิจ  บุญโชติ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
2. นายสมพงษ์  ปั้นคง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
3. นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 

ให้เลขานุการสภาฯไปนัดประชุมกรรมการเพ่ือคัดเลือกประธานและ
เลขานุการ ท าหน้าที่ด าเนินการยกร่างประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อท่ีประชุมสภาในการประชุมครั้งหน้า   

มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามผู้บริหารหรือหารือต่อที่
ประชุมสภาในวาระอ่ืนๆบ้างครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือน
สมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 ส าหรับวันนี้ผมมีอยู่
หลายเรื่องครับท่านประธาน ส าหรับจะสอบถาม ส าหรับจะติดตาม ในการ
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ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ภายใต้การน าของผู้บริหาร เรื่อง
แรกนะครับ สถานะทางการคลัง ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้พิมพ์มาให้ 
ตามที่ขอแต่ถามว่าจะได้อ่านรายละเอียดหรือคุยในที่ประชุมสภาแห่งนี้คงจะไม่ทัน 
เพราะว่าเพ่ิงได้เมื่อกี้ ก่อนเข้าประชุม แต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณที่ท่านได้พิมพ์
ออกมาให้แจกสมาชิกทุกท่าน เรื่องที่สองคือเรื่องโครงการเศรษฐกิจชุมชน ก็ตามที่
คุยนะครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบก็คงจะเข้ามารายงานต่อที่ประชุม เรื่อง
ต่อไปนะครับ เรื่องแผนที่ภาษีครับท่านประธาน ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาวได้ตั้งงบประมาณ ในการท าแผนที่ภาษี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ท่าน
นายกเกษม  สังข์แก้ว ท่านได้ตอบต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการท าแผนที่ภาษีได้มาชี้แจง มา
อธิบายให้สมาชิกได้เข้าใจ ว่าเมื่อการท าแผนที่ภาษีเสร็จแล้ว ต่อไปการเก็บภาษี
โรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ มีรายละเอียดอย่างไร อยากให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้มา
ชี้แจง เมื่อแผนที่ภาษีเสร็จแล้ว เรื่องต่อไป เรื่องถนนบริเวณก่อสร้างอาคารบังคับน้ า 
หมู่ที่ 12 ผมก็พูดต่อที่ประชุมสภา ย้อนหลังไปประมาณ 5 ครั้ง ก็ได้รับค าตอบจาก
ท่านผู้บริหารว่าจะติดต่อชลประทานในฐานะที่เข้ามาด าเนินการก่อสร้าง เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข เนื่องจากก่อสร้างอาคารบังคับน้ ากินพ้ืนที่ถนนที่อยู่ในความดูแล
ของอบต.เขาขาว ซึ่งขณะนี้ผ่านมาเกือบปีแล้วครับท่านประธาน ถนนที่อยู่ในช่วง
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ ามันช ารุดไปเรื่อยๆ สาเหตุเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ า ผมก็ได้แจ้งผ่านสภาไปยังผู้บริหาร ผู้บริหารก็บอกจะติดต่อให้มา
ด าเนินการแก้ไข ฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากขอหนังสือที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ขาวส่งไปยังกรมชลประทาน เพ่ือให้มาด าเนินการแก้ไขถนนที่มีการก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าท าให้ถนนช ารุด ขอเป็นเอกสารนะครับ เอกสารที่ส่งไป เรื่องต่อไป เรื่องรถ
กู้ชีพ ผมก็เคยเสนอในที่ประชุมสภาให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้ใช้บริการอย่างเต็มที่ ไม่ทราบว่าขณะนี้ด าเนินการเสร็จแล้วหรือไม่ 
เรื่องต่อไปเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ 
ประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับ ประชาชนในหมู่ที่ 12 ได้เกิดเป็นโรคไข้เลือดออก 
ต้องไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุ่งสง มีเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.บ้านนิคมสหกรณ์ 
ไปฉีดยาบริเวณบ้านที่มีไข้เลือดออก ฉะนั้นวันนี้ผมเรียนท่านประธานไปยังท่านผู้ที่
รับผิดชอบ เรียนไปยังผู้บริหาร ว่าอบต.นี้มีหน้าที่ไหมครับตรงนี้ มีหน้าที่ไหมครับใน
ระเบียบ ผมไม่ทราบนะครับ ว่ามีหน้าที่ ที่จะด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออกให้กับประชาชนพ่ีน้องในต าบลเขาขาว ถ้าท่านได้รับฟังข่าวนะครับ ณ 
วันนี้ ทั่วประเทศไทยมีคนเริ่มตายจากโรคไข้เลือดออก เนื่องจากช่วงฤดูฝน ยุงลาย
ฟักไข้เป็นยุงพาหะไข้เลือดออกมาก วันนั้นที่ไปฉีดที่หมู่ที่ 12 ครับท่านประธาน ก็
ไปฉีดเพียงแค่บริเวณบ้านที่เป็น เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการป้องกันครับถ้าแบบนั้น 
ชื่อบอกว่าเป็นการป้องกันไข้เลือดออก ค าว่าป้องกันคือฉีดก่อนเป็นครับท่าน
ประธาน ไม่ใช่เป็นแล้วถึงไปฉีด ฉะนั้นผมเรียนถามท่านประธานไปยังผู้ที่รับผิดชอบ
ว่า มันเป็นหน้าที่ของรพ.สต.หรือหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวที่จะ
สนับสนุนงบประมาณไปให้ใครฉีด  หรือท าอย่างไร ในเรื่องการฉีดพ่นป้องกันโรค
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ไข้เลือดออก เรื่องต่อไปครับท่านประธาน เรื่องการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
ครั้งก่อนท่านผู้บริหารได้ตอบว่าขึ้นไปไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากถนนทั้งหมด ผ่าน
มาประมาณสามเดือน ไม่ทราบว่าความคืบหน้าเรื่องการขึ้นทะเบียนทางหลวง ไป
ถึงไหน เรื่องต่อไปนะครับ ยากจะฝากไปถึงคณะผู้บริหาร ในการท าข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี 2564 ตามที่ผมได้พูดว่าชลประทานได้มาก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าเพ่ือกระจายน้ าให้กับพ่ีน้อง ท าการเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าเพ่ือท าการเกษตร แต่การก่อสร้างตามแบบแปลนของชลประทาน มีแค่ท่อ
สายเมน และท่อขนาด 2 นิ้ว ฉะนั้นผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร ในการ
ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2564 ท่านช่วยตั้งโครงการกระจายน้ าให้กับพ่ี
น้อง ประชาชนที่อยู่ในเขตวางท่อของชลประทาน เพ่ือพ่ีน้องจะได้ใช้น้ าตาม
วัตถุประสงค์ ให้ทางช่างอบต.ลงไปเขียนแบบว่าจะขยายแบบไหนอย่างไร ก็เรียน
ท่านประธานไปยังผู้บริหารด้วย เรื่องต่อไปนะครับ เรื่องการจัดการขยะ           ท่าน
ประธานที่เคารพ ผมดู ณ ตอนนี้ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สัญญาจ้างเก็บขยะที่ท า
ขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว โดยนายเกษม  สังข์แก้ว ผู้ว่าจ้าง กับ
ฝ่ายหนึ่ง นายสมยศ  หนูหนอง ผู้รับจ้าง หมดสัญญาไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  
2563 นั้นหมายถึงหมดแล้วครับตอนนี้ สายอ่ืนผมก็ไม่วิ่งซักเท่าไหร่ สายมาบชิง 
ขึ้นไปหมู่ 9 ขึ้นไปหมู่ 6 ณ เมื่อวานผมเห็นขยะเต็มหมดครับท่านประธาน ซึ่งผมคิด
ว่าสาเหตุมาจากเรื่องนี้ครับ ไม่มีผู้รับผิดชอบแล้วในการจัดเก็บ เรียนท่านประธาน
ไปยังผู้บริหาร ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2563 อบต.เขาขาวได้ตั้ง
งบประมาณไว้เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ไม่ทราบว่าขณะนี้ด าเนินการถึงไหนอย่างไร 
และเรียนถามต่อไปว่า เมื่อรถขยะมาเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบได้มีการวางแผน มีการ
ส ารวจว่าขยะที่อบต.เก็บจะเอาไปทิ้งที่ไหน จะเอาไปเผาหรืออย่างไร อบต.เขาขาว
ได้มีการวางแผนไว้แล้วหรือไม่ครับท่านประธาน เพราะตอนนี้หมดสัญญาแล้วครับ
ท่านประธาน ผมว่าไม่กี่วันถ้าไม่มีการเก็บขยะ เรื่องต่อไปครับท่านประธาน เรื่องนี้
ผมขอเอกสารและให้เจ้าหน้าที่มาชี้แจงในที่ประชุมด้วย เรื่องโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุมิตร บุญเรือง ผมได้ไปดูอยู่สองสามครั้งในการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดังกล่าว ฉะนั้นผมจึงอยากจะขอรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนสายบ้านนายสุมิตร งบประมาณ 494,000 บาทในรายละเอียดมี
เหล็กอยู่กี่เส้น มีทรายอยู่กี่คิว มีปูนอยู่เท่าไหร่ ผมอยากทราบรายละเอียดในปร.4 
และขณะนี้มีการส่งงานแล้วหรือไม่ ตรวจรับกับแล้วหรือไม่ เบิกเงินแล้วหรือไม่ 
ขอบคุณมากครับท่านประธาน   

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ตรงนี้นะครับตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 12 มีความข้อง
ใจ ผมอยากให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงข้อสงสัยของท่านสมาชิกด้วยครับ เชิญครับ 

นายบุญธรรม  หนูภัยยันต์ รองนายก อบต.เขาขาว กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญ
ธรรม  หนูภัยยันต์  รองนายก อบต.เขาขาว ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกที่มีความเป็น
ห่วงเป็นใยการท างานของคณะผู้บริหาร ผมเข้าใจดีครับว่าสมาชิกทุกหมู่บ้าน การ
ท างานแทนพี่น้องประชาชน ผมเข้าใจเพราะผมก็เคยเป็นสมาชิกเหมือนพวกท่านมา
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หลายๆสมัย บางครั้งบางคราวการท างานของคณะผู้บริหาร อาจจะไม่ตรงกับ
ความคิดของตัวเองหรือพูดง่ายๆว่าขัดหูขัดตา ผมก็เข้าใจครับ ก็ขอให้ทุกท่านท า
หน้าที่ตรงนี้ เพราะสมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบการท างานของคณะผู้บริหาร ตามที่
ท่านสมาชิกหมู่ที่ 12 ได้สอบถามมาหลายๆเรื่อง ผมก็ต้องขอกราบเรียนกับท่าน
สมาชิกก่อนว่าวันนี้ท่านนายกซึ่งรับผิดชอบโดยตรงติดภารกิจไปรับมอบเกียรติบัตร
ที่โรงแรมทวินโลตัส ฉะนั้นผมก็เข้ามารับฟังปัญหาจากเพ่ือนสมาชิกแทน แต่ผมขอ
ออกตัวไว้ก่อนว่าบางเรื่องที่ผมรู้ผมจะตอบนะครับ แต่เรื่องไหนที่ผมไม่รู้ก็ให้
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเป็นคนชี้แจงครับท่านประธาน อย่างที่ผมพอจะรู้คือเรื่อง
รถบรรทุกขยะ มันเป็นการส่งมอบล่าช้า และทราบว่าท่านนายกจะขอยืมรถของ
เทศบาลชะมายมาด าเนินการเก็บไปบางส่วนแล้ว สัญญาอะไรที่เกี่ยวกับรถ
ด าเนินการไปเสร็จแล้วแต่ผู้ขายยังไม่ส่งมอบ ก็ต้องกราบขออภัย นี่คือสิ่ งที่ผมรู้นะ
ครับ บางเรื่องที่ท่านสมาชิกสงสัยก็ให้คณะผู้บริหารท าหนังสือชี้แจงไปภายหลังก็ได้
ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ หวังท่านสมาชิกคงเข้าใจนะครับ ท่านรองบุญธรรม 
ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความสามารถตรงนี้ แต่ด้วยความที่ท่านเพ่ิงรับต าแหน่ง ท่านก็บอก
แล้วว่าท่านจะตอบเพียงแค่ท่ีท่านทราบ เรื่องตรงนี้ผมขอฝากเรื่องขยะที่ท่านสมาชิก
สงสัย ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หมดสัญญากันแล้ว เพราะว่าการว่าจ้างแต่ละ
เดือน ท าสัญญาจ้างวางฎีกาเบิกจ่ายแต่ละเดือน ในเมื่อหมดสัญญาลงแล้ว ผู้รับจ้าง
จะส่งงานมาขอเบิกจ่ายเงิน ที่ในถังขยะต้องไม่มีขยะอยู่ ถึงจะถือว่างานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าส่งงานมาของเบิกเงิน หมดสัญญาว่าจ้างแล้ว ในถังยังมีขยะอยู่
ล้นอย่างนี้ ถือว่าเบิกจ่ายไม่ได้นะครับ งานไม่เรียบร้อยครับอย่างนั้น ตรงนี้ผมไม่
ทราบนะครับว่าส่งงานเบิกเงินกันหรือยัง เพราะผมไม่ใช่ฝ่ายบริหาร ตรงนี้ผมขอ
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือส านักงานปลัด ท่านสมาชิกสงสัยอะไรหลังเลิก
ประชุมก็ไปติดต่อขอดูรายละเอียดได้ ส าหรับวันนี้ท่านนายกไม่อยู่ จริงๆแล้วถ้าไม่
ติดภาระเร่งด่วน ก็คงจะเข้าประชุม  เพราะหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปแล้ว ยังมีท่านอ่ืน
อีกไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร ดิฉันพิสมัย  สีใส  สมาชิกอบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 ก่อนอ่ืนต้อง
ขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องกระเบื้องให้แก่ผู้ประสบ
ฝนตกลมแรงที่ผ่านมานะค่ะ ได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันเหตุการณ์ และรวดเร็ว 
มากกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมา ส าหรับเรื่องนี้ต้องขอบคุณด้วย และอีกเรื่องก็คือเรื่อง
ของการถมหลุมบ่อถนนพ้ืนที่หมู่ที่ 3 บริเวณสายควนลูกเห็บ เวลาฝนตกเด็กๆชอบ
เพราะว่าแต่ละร่องก็ประมาณหัวเข่า ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองวิรัช  
มะลิแก้ว ให้ความช่วยเหลือน าหินเขาแก้วไปลงแก้ปัญหาไปชั่วคราว เรื่องท่ีสองก็คือ
ดิฉันเห็นด้วยกับท่านประธานสภาในการที่มีความคิดให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมฟังการ
ประชุมสภา แต่ก่อนอ่ืนนะค่ะ ดิฉันคิดขอฝากท่านปลัด ท่านรองนายก ท่านเลขา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ช่วยปรับปรุงในเรื่องของห้องประชุมสภา ครั้งก่อนเมื่อวันที่ 
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15 พฤษภาคม ที่ผ่านมาดิฉันก็เคยพูดในที่ประชุม แต่ว่าสภาพมันก็เริ่มจะถดถอย
ลง ท่านสมาชิกลองมองดูข้างบนรู้สึกว่าฝ้าเพดานนี้จะเป็นรู แสดงว่าข้างบนคงจะมี
ฝนหยดลงมา นี้ถ้าฝนตกแรงๆพวกเราก็คงจะได้นั่งแช่น้ าประชุมกันนะค่ะ หลายจุด
มากนะค่ะ ฝากท่านปลัด ดิฉันคิดว่าคงจะมีงบประมาณที่สามารถจะซ่อมแซม
ปรับปรุงห้องประชุมสภาของเรา ซึ่งเป็นหน้าตาขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
ดีกว่านี้ เครื่องเสียงก็เหมือนกัน ดิฉันพยายามพูด ให้ดีที่สุดแล้ว แต่เสียงยังอู้อ้ีอยู่ 
ระบบฟ้าก็เหมือนกันค่ะ อ่านหนังสือนี้ตาลายหมด เรื่องที่สามก็เรื่องรถขยะ อยาก
ให้ผู้บริหารลงในไลน์อบต.ว่าวันไหนที่รถมาเราจะได้บอกชาวบ้านได้ เพราะชาวบ้าน
โดยเฉพาะโซนหน้าตลาดล้นถัง  บางท่านก็บอกว่านี่จะเอาขยะมาเผาที่หน้าอบต.
แล้ว ดิฉันว่าเดี๋ยวก่อนๆอย่าเพ่ิงท าอย่างนั้น เดี๋ยวเสียหายกันทั้งระบบ ฝากเน้นย้ า
ว่าเรื่องขยะนี้ส าคัญมากๆ เรื่องที่สี่ก็คืออยากทราบความคืบหน้าโครงการงบเงิน
อุดหนุนโครงการสายซอยอ่างทอง มีความคืบหน้าไปถึงไหนจะได้บอกชาวบ้านค่ะ 
เพราะสายนั้นเป็นสายหลักระหว่างหมู่ 3 กับหมู่ 11 ซึ่งชาวบ้านลงเฟสลงไลน์
หลายครั้งหลายรอบแล้ว ชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ขอบคุณมากค่ะ
ท่านประธานสภาฯ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 5 ครับ 

นายบรรจงกิจ  บุญโชติ สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 5 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกและคณะ
ผู้บริหาร ผมบรรจงกิจ  บุญโชติ  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5  ผมมีอยู่สองเรื่องครับ เรื่อง
แรกเรื่องการท าแผน ผมก็เข้ามาคุยกับผู้บริหาร บอกว่าได้งบมาจากอะไรไม่ทราบ
ของช่าง แต่ว่าที่ท าแผนของหมู่ที่ 5 ไม่มีซักโครงการเดียว ก็เขียนแผนมาให้นายก
แล้ว บอกว่าจะเอาเข้าให้ ที่จริงผมก็เป็นกรรมการแผนอยู่ด้วย แต่ก็ไม่มีเข้า ทีนี้
เวลาที่ท าแผนที่หมู่บ้านปีนี้ น่าจะท าได้แล้ว หรือว่าเราถือโอกาสนี้ไม่ต้องท าที่
หมู่บ้าน มันมีจดหมายมาช่วงโควิดนี้ก็ระดมท ากันเสียให้เสร็จช่วงนี้  บางที
งบประมาณมาไม่รู้ตัวครับช่วงนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องท าแผนตั้งไว้ก่อน เพราะหมู่ 5 
ของผมไม่เลยครับ บอกว่าบ่อบาดาลช่วงฤดูแล้ง ก็ไม่ได้ใส่ เขียนตั้งไว้แล้ว ก็ไม่มี 
ฉะนั้นอยากจะฝากตรงนี้ด้วยว่าก่อนที่จะ เขียนข้อบัญญัติผมว่าน่าจะท าแผน
หมู่บ้านเสียให้เสร็จ แต่ว่าน่าจะไม่ทันแล้ว อันนี้ฝากไว้นะครับและก็ต้องท าด้วยครับ
เพราะถ้าไม่ท าของผมก็ไม่มีงบประมาณไปลง อีกอย่างหนึ่งจะอยากจะฝากเอาไว้คือ
ที่ทิ้งขยะที่หน้าตลาด ตอนนี้มาทิ้งท่ีหลังสหกรณ์ทั้งนั้น เมื่อเรามีรถเองแล้วก็ท าคอก
ให้เหมือนของผมที่ ท าตั้งไว้หลังตลาดตรงนี้ครับท่านประธาน ข้างๆที่ออกก าลังกาย 
พ่ีน้องตรงนี้ทั้งนั้นไม่อยากจะเสียค่าถังขยะแล้วเอามาทิ้ง ฉะนั้นให้ไปเหม็นทางนู้น
บ้าง ฝากครับตรงนี้ท าเป็นคอกข้ึนมาซักคอกหนึ่งเอาไปตั้ง เพราะว่าเวลาจะเก็บเงิน
เขาก็ไม่จ่าย พอเหม็นก็มาด่าขนาดมาทิ้งที่บ้านผมก็ยังมาด่าผมอีก ผมว่าไม่ใช่ครับ
พฤติกรรมแบบนี้ไม่น่า คนแถวนี้ทั้งนั้นครับเอามาทิ้ง ความเดือดร้อนตรงนี้เราเห็นก็
น่าจะท า และฝากอีกเรื่องครับท่านประธาน เรื่องทะเลหมอกเขาขาว ทะเลหมอก
เขาขาวถ้าใครสนใจ ตอนนี้มันจะดังไปทั้งประเทศแล้ว ยกเว้นต่างประเทศเขายัง
ไม่ให้เข้าตอนนี้ ฉะนั้นเราคนในหมู่บ้านในต าบลเราก็ต้องพยายามที่จะรองรับตรงนี้ 



-ส ำเนำ- 

- 14 - 
 

ถ้าท่านไม่เห็นความส าคัญตรงนี้ ผมว่าท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่เสียสละ ไม่ใช่นักบริหาร 
ตอนนี้เราท า ผมท าโดยใช้งบส่วนตัวบ้าง งบของอบต.บ้างบางส่วนที่จะหาไปได้ ก็
ต้องขอบคุณผู้บริหาร ตอนนี้รองผู้ว่าเขาก็เข้ามา และก็การท่องเที่ยวผมก็ไปปรึกษา
เขาแล้ว เขาว่าให้ท าแผนขึ้นไปจากหมู่บ้าน และก็เข้าในสภา ขอถนนขออะไรได้
หมด เราอย่าแต่หวังแต่งบประมาณอะไรอยู่อย่างนี้ ตอนนี้ที่เขาขาวที่ดังที่สุดก็คือ
ทะเลหมอก ฉะนั้นฝากไว้ด้วย ชุมชนจะได้มีรายได้มีงานท า เพราะถ้าทะเลหมอก
ตรงนี้เกิด คนในหมู่ที่ 9 คนในต าบลเขาขาวจะได้ขายของ แต่ถ้าจะพูดเรื่องขายของ
ตอนนี้ผมว่าหยุดก่อนได้ไหม เรื่องผลประโยชน์ค่อยมาคุยกันก่อน ให้ท าให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน เพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวมาไม่ใช่เฉพาะคนทุ่งสง คนเขาขาว คน
นครนะครับ มาจากภูเก็ต มาทั่วหมดแล้ว ตอนนี้อยู่ในเวปไชค์การท่องเที่ยวแล้ว
ครับ ที่ผมไลน์ๆสดผมไม่เคยได้ยอดค่าไลน์ ฝากไว้ด้วยครับเรื่องทะเลหมอก เราจะ
เปิดเขาขาวให้คนรู้จัก ผมว่านี่ก็อีกทางหนึ่ง  ที่จะรองรับความเจริญเติบโตตรงนี้ของ
ต าบลเขาขาว ฝากไว้ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 2 

นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 ท่านประธานสภาฯ  เพ่ือนสมาชิกและฝ่ายบริหาร
ผมเกรียงศักดิ์  สุขช่วง  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2  ยินดีกับเขาขาวและผมก็ได้เข้าไปช่วง
คุณบรรจงกิจอีกช่องทางหนึ่งครับ ช่วยกันไลน์ ช่วยกันแชร์ เพ่ือเป็นหน้าตาของเรา 
ก็ฝากผู้บริหาร เรื่องถนนหนทาง พอดีผมได้รับฝากจากชาวบ้านเรื่องขยะ แต่ก็ได้
รับทราบว่าสัญญาหมด ทางอบต.เขาขาวก็ได้จัดซื้อรถ ผมก็ดีใจแทนชาวบ้านด้วย 
จะได้มีเป็นของตัวเอง ไม่ต้องไปโทษใคร ว่าเขาท างานไม่ทันอย่างนู้น อย่างนี้บ้าง ก็
รู้สึกขอบคุณแทนชาวบ้าน และอยากจะฝากอีกเรื่องคือเรื่องให้ชาวบ้านมารับฟัง
การประชุม ผมก็ยินดีครับ แต่ว่ามันก็มีท้ังข้อดีและข้อเสีย ส่วนของผมไม่มีปัญหาอยู่
แล้วครับ ก็ฝากท่านประธานถึงกรรมการทั้งสามท่านด้วยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้า
ระวังไวรัสโควิด เขาบังคับเว้นระยะห่าง  สมาชิกของเราก็ปฏิบัติกันอยู่ครับคือเว้น
ระยะห่าง ครับขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 8 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกและคณะ
ผู้บริหาร ผมสมพงษ์  ปั้นคง  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 8  ผมมีเรื่องจะติดตามเรื่องความ
เดือดร้อนของชาวบ้านอยู่สองเรื่อง แต่ก่อนที่ผมจะอภิปรายผมอยากจะเสนอ
เอกสารให้ท่านประธานสภา เพ่ือให้เลขาแนบเอกสารไว้ในรายงานการประชุม      
ก็ฝากผู้บริหาร  และเลขานุการสภา เพราะว่าเลขาสภาเป็นหัวหน้าของข้าราชการ
คือเป็นเอกสารเกี่ยวกบัโฉนดที่ดิน ถามว่ามันเก่ียวกับโฉนดที่ดินนี้อย่างไร คือเมื่อวัน
ก่อนเมื่อสมัยประชุมสมัยที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันนั้นผมได้ยื่นญัตติต่อ
ประธานเรื่องติดตามถนนสายบ้านทรายขาว ล านาว ครับวันนั้นสภาได้อนุมัติให้
ติดตามถนนสายบ้านทรายขาว ล านาวครับ ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ว่า ต้อง
ไปถมไปท ากันเองถือว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบ แต่ผมก็พยายามติดตาม หาข้อมูลคือ
ว่า คุยกับชาวบ้านที่ถนนเส้นนั้น ก็ไปได้เอกสารมาครับว่าถนนเส้นนั้น โฉนดที่เขา
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ออกให้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2552 ถนนเส้นนั้นเป็นถนนทางหลวงชนบท แต่
พออีกรายหนึ่ง โฉนดออกวันที่ 2  พฤศจิกายน  2561 ถนนสายดังกล่าวได้
เปลี่ยนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่น สรุปว่าในช่วงสิบปี ระหว่างปี 52 ถึง ปี 61 มี
การถ่ายโอนจากทางหลวงชนบทไปเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่ผมอภิปรายตรงนี้
หมายถึงอะไรครับ คือหมายถึงว่าถนนสายนั้นจากความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่
มีงบประมาณมากขึ้น ที่สามารถจะพัฒนาให้ชาวบ้านได้อยู่ดีกินดี    ได้ กลับไม่
รับผิดชอบ กลับมาถ่ายโอน โดยที่สภาของเรา ถ้าช่วงนั้นก็ช่วงปี 2555คือสภาของ
เราแห่งนี้ไม่ได้รับรู้ ถ้าช่วงก่อนจากนั้นผมไม่ทราบครับ ว่าสภาแห่งนี้ได้รับรู้ไหมใน
การถ่ายโอน เท่ากับว่าทางหลวงชนบทโยนภาระมาให้ท้องถิ่น เอาคุณภาพชีวิตของ
คนเขาขาวไปเป็นเดิมพัน เมื่อไม่กี่วันก่อน หลานผมเองครับไปล้ม หัวสะพานไปดูซิ
ครับ ที่คลองหูโตน มันเป็นสภาที่พร้อมจะทรุดลง เมื่อไหร่ก็ได้ครับ ในเมื่อมติที่
ประชุมสภาในสมัยที่สอง ได้มีมติว่าให้สภาแห่งนี้ติดตาม ผมก็อยากให้สภาแห่งนี้ ตั้ง
ตัวแทนขึ้นไปติดตามเลยครับ ฝ่ายบริหารก็ตั้งตัวแทนครับ ฝ่ายราชการก็มีตัวแทน
ครับ เพ่ือที่จะได้มีตัวแทนเข้าไปติดตามเรื่องถนนเส้นนี้ ให้ส าเร็จโดยเร็ว ถ้าเป็น
ถนนทางหลวงชนบทเป็นถนนที่เรียบร้อยดูอย่างเส้นสายไสส้าน     ทุ่งควาย ครับ 
เมื่อก่อนล าบากมากครับ หมายถึงคุณภาพชีวิตของคนเขาขาวต้องดีกว่านี้ ต้อง
ปลอดภัยกว่านี้ ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้สภาแห่งนี้ตั้งสามฝ่ายครับที่จะไปติดตาม 
สามองค์กรหลักของอบต.เขาขาว ติดตามไปเลยครับที่ทางหลวงชนบทว่าท่านได้
ถ่ายโอนอย่างไร มีเหตุผลอะไรอย่างนี้ครับ และเรื่องที่สองที่อยากจะพูดในที่ประชุม 
คือเรื่องเงินจ่ายขาดงบประมาณของครั้งที่ผ่านมา งบประมาณแสนกว่าบาท 
โครงการปรับปรุงประปาที่บ้านนายพีระ เรืองศักดิ์ ถ้าว่าเป็นการดูแลเบื้องต้น ตัว
ผมเองก็พยายามดูแลพร้อมกับชาวบ้าน แต่ว่าได้ผ่านไปหลายเดือนแล้วครับ เป็น
เรื่องที่เร่งด่วนครับ คือว่าน้ าประปาที่จุดนั้น คือมันรูรั่ว น้ าจะออกอย่างเต็มที่เลย
ครับ ท่อที่เขาใช้งานมีเป็นยี่สิบสามสิบปี ท่อเหล็กนะครับ คือถ้ารั่วขึ้นมาต้องเอาไม้
อุดครับ ไม่มีทางอ่ืนแก้ แต่ถ้าว่าเกิดรั่วขึ้นมากลางคืนไม่หลุด น้ าทั้งคืนเลยครับ    
ไฟกิน ฝากประธานไปถึงฝ่ายบริหารว่ากรุณาช่วยเร่งด้วยครับ เพราะว่าความ
เดือดร้อนจริงๆครับ ความเสียหายของชาวบ้าน  มันเป็นภาระครับที่ว่าจะเข้าไป
จัดการน้ า เพราะว่า ถ้าน้ ารั่วขึ้นมา ไฟฟ้าก็แพง เป็นความเดือดร้อนร่วมกัน อยาก
ให้สภาแห่งนี้ ช่วยติดตามให้โดยเร็วครับ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีผมขอเชิญนิติกร ตอบข้อข้องใจของ
สมาชิก หมู่ที่ 12 เรื่องเศรษฐกิจชุมชน ครับ 

นายชิโนรส  ประลมพ์กาญจน์ นิติกร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ผมชิโนรส  
ประลมพ์กาญจน์  ผมขอชี้แจงดังนี้นะครับ โครงการเศรษฐกิจชุมชน สถานการณ์
ด าเนินขณะนี้ผมแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับ คือกลุ่มท่ีมีปัญญาตอนนี้มีอยู่ 1 รายครับ 
และกลุ่มที่ไม่มีปัญหามีอยู่ 3 ราย ผมขอชี้แจงกลุ่มที่ไม่มีปัญหาก่อนนะครับเป็น
กลุ่มที่ผ่อนช าระเป็นปกติ สามกลุ่มนี้ประกอบด้วย กลุ่มเลี้ยงวัวพันธ์พ้ืนเมือง      
หมู่ที่ 4   กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มแตงโม หมู่ที่ 2 และกลุ่มเลี้ยงวัวพันธ์พ้ืนเมือง หมู่ที่ 7 
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นี่คือสามกลุ่มที่ไม่มีปัญหานะครับผ่อนช าระเป็นปกติ ส่วนกลุ่มที่มีปัญหามีอยู่หนึ่ง
กลุ่มคือกลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 7 นะครับ เงินต้น 68 , 251 บาท รวมดอกเบี้ยก็เจ็ด
หมื่นกว่าบาท ซึ่งผมได้สืบหาทรัพย์สินเพ่ือขายถอดตลาดมาชดใช้ ส านักงานที่ดินได้
แจ้งมาแล้วว่ามีสมาชิกในกลุ่มหนึ่งราย มีทรัพย์สินเป็นที่ดินโฉนด เนื้อที่ 66     
ตารางวา เดี๋ยวผมจะด าเนินการให้ยึดอายัดที่ดินเพ่ือขายทอดตลาดต่อไป ขอ
อนุญาตไม่กล่าวชื่อนะครับ เพราะเดี๋ยวจะมีปัญหา จริงๆแล้วไม่อยากท าครับ แต่มัน
เป็นหน้าที่ นี่คือกลุ่มเดียวที่มีปัญหา มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยบ้างครับ  เมื่อไม่มี
ผมขอจบการชี้แจงเพียงเท่านี้และผมจะรีบด าเนินการให้เร็วที่สุด ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญนักวิชาการจัดเก็บรายได้ครับ 

นายอัครา  อมรเดโช นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิก ท่าน
ผู้บริหาร ผมนายอัครา  อมรเดโช นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผมขอชี้แจงเรื่องการ
จัดท าแผนที่ภาษีนะครับ ตอนนี้การจัดท าแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาว ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ส่วนเรื่องการจัดเก็บภาษี ตอนนี้ทาง
อบต.เขาขาว ได้ด าเนินการจัดเก็บภาษีไปบางส่วนแล้ว ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร 
ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 ท่านนิติกรออกจากห้องประชุมไปแล้ว ยัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดไหมครับ ที่ท าแผนที่ภาษี ไม่
ทราบว่ามีรายละเอียด ที่จะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ เพ่ือจะได้รู้ว่า พ้ืนที่แบบไหน
ต้องเสียภาษีอย่างไร ป้ายต้องเสียแบบไหน บ้านต้องเสียแบบไหน อะไรเหล่านี้ครับ
ท่านประธาน ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดไหม อย่างน้อยๆผมหรือเพ่ือนสมาชิกจะได้
ไปชี้แจงชาวบ้านถูก เพราะชาวบ้านบอกว่าอบต.ลงไปวัดพ้ืนที่บ้านพ้ืนที่สวนไม่รู้เขา
จะเก็บแบบไหน เท่าไหร่ ตรงนี้เขาข้องใจอยู่ครับท่านประธาน และก็ขอขอบคุณ
ท่านรองนายกบุญธรรม  หนูภัยยันต์ ผมเข้าใจครับว่าท่านเพ่ิงเข้ามารับต าแหน่ง 
รายละเอียดบางเรื่องท่านอาจยังไม่รับทราบ หลังจากนี้ท่านก็คงจะทราบ
รายละเอียด ครั้งต่อไปเมื่อผมสอบถามท่านก็คงจะมีค าตอบ ส่วนเรื่องโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน วันนั้นมีอยู่สามกลุ่มที่ยังไม่สั่งฟ้อง มีอยู่สามกลุ่มที่ผู้มีอ านาจเซนต์
ไม่ลงนามสั่งฟ้อง และก็มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เมื่อปี 2559 ไม่ทราบว่า
สามกลุ่มนั้นไปถึงไหนอย่างไร ไม่ทราบว่าท่านเลขาสภาพอจะทราบไหมเรื่องนี้ สาม
กลุ่มท่ีไม่มีการด าเนินการสั่งฟ้อง  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาการสภาฯ 

นายไพรัช  พยาบาล เลขานุการสภา อบต.เขาขาว เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ส าหรับสามกลุ่มที่
ท่านนายกไม่เซนต์เอกสารให้ฟ้องนั้น ปัจจุบันนี้ได้ทั้งสามกลุ่มมาจ่ายเงินให้กับอบต.
เขาขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครบตามจ านวนตามที่กองคลังคิด ทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ตอนนี้จ่ายครบหมดแล้วครับ ผมจ าไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ แต่จ่ายครบแล้ว
ครับ และขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องของห้องประชุมสภาฯที่สมาชิกอบต.    
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เขาขาว หมู่ที่ 3 ได้อภิปราย จริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ห้อง
ประชุมสภา เคยเสนอเข้าข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 พอเกลี่ยงบประมาณก็ถูก
ตัดไป และหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ทางส านักปลัดได้เสนอ
โครงการเพ่ือให้นายกอนุมัติ ซึ่งนายกก็ได้อนุมัติและสั่งกองช่างให้ด าเนินการออก
แบบประมาณราคา และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ทางส านักปลัดก็ได้มีหนังสือ
เร่งรัดเรื่องออกแบบประมาณราคามาซึ่งยังไม่ได้รับ และวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่าน
มาส านักปลัดก็ได้มีหนังสือเร่งรัดอีกเป็นครั้งที่ 2 ในเรื่องออกแบบและประมาณ
ราคาปรับปรุงห้องประชุมสภา ซึ่งจนถึงขณะนี้ทางส านักปลัดก็ยังไม่ได้รับแบบ
แปลนและเอกสารประมาณราคาปรับปรุงห้องประชุม ครับขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ  ยังมีสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีผมปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   เวลา 14.25 น.  
                
 
 

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

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมสภาฯ  สามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2563  ครั้งที่ 2   .
เมื่อวันที่   22 สิงหาคม  ๒๕63                                               . 

 
 
 
 

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

                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7  สงิหาคม  2563  เวลา 13.0๐ น. 
 

 
ข้าพเจ้าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้มีรายชื่อท้ายนี้  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม  
พ.ศ.2563 ตามรายงานการประชุมสภา ซึ่ งเลขานุการสภาองค์ การบริหารส่วนต าบลเขาขาวได้จดไว้                     
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ปรากฏว่ารายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และไม่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมแต่
ประการใด จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ ที่ 14  สิงหาคม  
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 
 
 
 
 


