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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ.2563  ครั้งท่ี 2 
เมื่อวันท่ี 22 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. 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. นายสายัน  สุวรรณสังข์   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 5 
10. นายปรีชา  ทองอร่าม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
11. นายสุชาติ  คงหอม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
12. นายเกรียงไกร  หนูนวล   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
13. นายสุธา  ทองแผน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
14. นายสมพงษ์  ปั้นคง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
15. นายวิรัตน์  บุญมา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
16. นายจ ารัส  สวัสดี     สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
17. นางเสาวภา  รัตนบุรี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
18. นายฤทธิ์  จิตรา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
19. นางสาวปัณยาลักษณ์  หมื่นใจ   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 
20. นางสาวละออง  แก้วเก้า   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 
21. นายคัมภีร์  ชุมขุน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 
22. นายสุริยันต์  ยิ้มสุด    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 

ผูไ้ม่มาประชุม 

1. นายสุนทร  คารมดี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
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2. นายสมโชค  คงทอง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเกษม  สังข์แก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นางวจินา  หนูแก้ว    เลขานุการนายกฯ 

 
เริ่มประชุมเวลา   :  เวลา  13.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมาประชุมทั้งสิ้น 
21 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 สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ประจ าปี 
พ.ศ.2563  ครั้งที่ 2  ในวันที่ 22  สิงหาคม  2563  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบส าหรับวันนี้ มี 2 เรื่อง  

1. ตามที่ผมได้รับปากต่อที่ประชุมสภาในการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563   เรื่องก าชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์
หนังสือนัดประชุมสภา กรณีระเบียบวาระการประชุมสภามีความผิดพลาดในเรื่องที่
ระบุเลขหน้าและเลขข้อของแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
ที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 12 ได้ท้วงติงนั้น ผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าในขั้นตอนของ
ฝ่ายกิจการสภานั้นไม่ได้ผิดพลาดแต่อย่างใด ส่วนที่ผิดพลาดจริงๆคือญัตติที่เสนอ
สภา ในส่วนของงานกิจการสภาเมื่อมีการเสนอญัตติขอความเห็นชอบหรือ        ขอ
อนุมัติมาอย่างไรก็ต้องบรรจุ เข้ าระเบียบวาระไปตามที่ เสนอ จะไปแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมตัดทอนไม่ได้ หากญัตติที่เสนอมานั้นไม่ถูกต้องหรือไม่
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ก็เป็นหน้าที่ของสภาเราที่จะพิจารณาว่าจะให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติหรือไม่  เพ่ือแก้ปัญหาในครั้งที่ผ่านมานั้น ทางปลัดอบต.หรือ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ให้ส่วนราชการที่เสนอญัตติขอโอนงบประมาณท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว โดยให้แก้ไขเป็นโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการ
ปรับปรุงถนนสายบ้านนายเลี่ยม ถึง ถนนสายบ้านนายทอง หมู่ที่ 9 โดยท าการ
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 เมตร 
รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมสภาหน้า 5 ข้อ 2 ท่านสมาชิกสามารถ
ตรวจสอบดูได้ครับ  

และเพ่ือไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกก็ขอให้ฝ่ายผู้บริหารตรวจสอบญัตติที่
ส่วนราชการพิมพ์ขึ้นมาให้ถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบก่อนที่จะลงนามเสนอญัตติ
ต่อสภา หากมีกรณีเช่นนี้อีกผมในฐานะผู้พิจารณาญัตติบรรจุเข้าวาระการประชุม    
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จะไม่บรรจุญัตติที่ผิดพลาด หรือผิดระเบียบเข้าวาระการประชุมและจะส่งญัตติ
ดังกล่าวคืน จึงแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบ 

2. ด้วยขณะนี้มีพ่ีน้องประชาชน ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ผู้สูงอายุ      
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ หลายรายได้มายืนยันการมีชีวิต เพ่ือขอรับสิทธิสวัสดิการ 
เนื่องจากมีการโพสให้ข้อมูลกันทางสื่อและเกิดการบอกต่อๆกัน ทั้งๆที่โดย
ข้อเท็จจริงยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาที่จะยืนยันการมีชีวิต ท าให้พ่ีน้องประชาชนต้อง
เสียเวลา เดินทางมา บางคนอยู่ตามอ าเภอ ต่างจังหวัดก็มีที่มา และเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ ผมจึงเชิญนักพัฒนาชุมชน คุณกัลนิกา      
รัตนบรรเทิง  ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงมาชี้แจงให้สภาแห่งนี้ได้
รับทราบ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนทราบด้วย เชิญครับ 

นางกัลนิกา รัตนบรรเทิง นักพัฒนาชุมชน  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกัลนิกา รัตนบรรเทิง ต าแหน่งนักพัฒนา
ชุมชน ตามที่ท่านประธานสภาได้กล่าวน าไปแล้ว เรื่องการยืนยันการมีชีวิตอยู่ของ
ผู้รับเบี้ยยังชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ ปกติจะท ากันในเดือน
กันยายน ส าหรับปีนี้ยังไม่มีการสั่งการ เพราะว่าการจ่ายเงินขณะนี้กรมบัญชีกลาง
เป็นผู้จ่าย การตาย การย้ายที่อยู่จะยึดข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ การที่มีการแชร์
กันในสื่อออนไลน์ต่างๆ น าข้อมูลเก่าซึ่งเราอาจเคยโพสไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 
2562 หรืออาจจะของอบต.อ่ืน ลงในกลุ่มไลน์ของอบต.หรือของหมู่บ้าน ถ้ามีข่าว
ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสวัสดิการสังคม หรือฝ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับอบต.เขาขาว อยาก
ให้สอบถามมายังเจ้าของเรื่องก่อน ซึ่งใช้เวลาไม่นานค่ะ โทรมาเบอร์โดยตรงก็ได้ค่ะ 
ว่าข้อมูลที่รับมานั้นเป็นความจริงหรือไม่ สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีผู้สูงอายุ 
มากันเยอะมาค่ะ มาเพ่ือยืนยันสิทธิ ช่วงนี้ก็น้อยลงแล้ว เพราะเริ่มจะมีข่าวออกไป 
บางรายก็เดินทางมาจากต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด ก็ขอให้มีการสอบถามข้อเท็จจริง
ก่อนนะค่ะก่อนที่จะประชาสัมพันธ์ออกไป หากมีข้อมูลอะไรที่ออกไปเป็นหนังสือที่
อบต.ส่งไปก็น าไปประชาสัมพันธ์ลงกลุ่มไลน์ หรือเฟสได้เลย ถ้ายังไม่มีเป็นหนังสือ
กรุณาโทรสอบถามก่อนค่ะ  และอีกเรื่องหนึ่งค่ะ  

ขอความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลของท้องถิ่น เนื่องจากตอนนี้จะมีน้องๆ
จากราชมงคลศรีวิชัย ที่จ้างงานมา 5 คน ท างานช่วงโควิด 19 จะจัดเก็บข้องมูลลง
พ้ืนที่ เกี่ยวกับข้อมูลพืช ข้อมูลสัตว์ หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือจะน าไปพัฒนาต่อ
ยอดให้กับชุมชนของเราได้ ก็ขอความร่วมมือช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะค่ะ ก็มี
บางชุมชนบางที่ ที่ให้ข้อมูลไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรโดดเด่นเลย ซึ่งจริงๆแล้วไม่
น่าจะมี ซึ่งหลายๆคนอาจจะได้พบปะกับน้องๆบ้างแล้ว ก็ขอฝากด้วยนะค่ะข้อมูลที่
ถูกต้องอาจน าไปพัฒนาท้องถิ่นของเราในอนาคตได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ก็ขอฝากท่านสมาชิกด้วยนะครับเพ่ือประโยชน์ของ 
พ่อแม่พ่ีน้องผู้สูงอายุ บางท่านไปท าธุระอยู่ต่างจังหวัด สงสารท่านครับ ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมาเสียเวลาเปล่าๆ ขอฝากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย ต่อไปเป็นระเบียบวาระ
ที่ 2  
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ระเบียบวาระท่ี 2  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2563 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมซึ่งได้แจกให้ทุกท่านไป 
หากท่านใดจะให้แก้ไขขอเชิญได้ครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 8 ครับ 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสมพงษ์  
ปั้นคง  สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8  ผมขอให้แก้ไขหน้าที่ 14 ช่วงที่ผมพูดบรรทัด
ที่ 12 จากเดิม 12 พฤษภาคม 2561 2552 ให้ตัด 2561 ออกครับเนื่องจากซ้ า
อยู่ครับ มันไม่มีความหมาย จึงขอให้ตัด 2561 ออกคงเหลือเพียง “12 พฤษภาคม  
2552” ครับ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ให้ท่านเลขาแก้ไขตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วยนะครับ ยังมีท่านอ่ืน
อีกไหมครับ  เมื่อไม่มีสรุปว่าสมาชิกสภามีมติรับรองรายงานการประชุมนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3  :  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาขาว  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว    
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน 3 ท่าน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาขาวครั้งก่อน เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2563 โดยก าหนดให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จเพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปนั้น คณะกรรมการได้
ด าเนินการเสร็จแล้ว รายละเอียดปรากฏตามร่างประกาศที่ได้ส่งไปพร้อมหนั งสือ
นัดประชุม ซึ่งท่านสมาชิกก็คงได้ศึกษารายละเอียดกันมาพอสมควรแล้ว  ไม่ทราบ
ว่ามีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ซักถามบ้างครับ มีไหมครับ เมื่อไม่มี ผมขอ
มตินะครับ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตามร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาขาว  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่คณะกรรมการยกร่างเสนอ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   20  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นชอบให้
ประกาศใช้ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวเรื่องหลักเกณฑ์และ
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วิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ต่อไปผมจะได้ลงนามและติดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้สนใจเข้ารับฟังการ
ประชุมสภาได้ทราบต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 4  :  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 

วาระท่ี 1 : ชัน้รับหลักการ 

นายด ารงค์  อุ่นศร  ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ  

นายไพรัช  พยาบาล  เลขานุการสภาฯ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ  

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒    มาตรา 
๘๗ ก าหนดให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
จะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที๓่) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๓ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ภายในวันที่ ๑๕  สิงหาคม ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวได้เสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2563 ซึ่งถือว่าด าเนินการถูกต้อง 

และในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสามก าหนดไว้ว่า            
การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไม่สามารถจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวได้ จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ คือ 

วาระท่ีหนึ่ง ชั้นรับหลักการ 
วาระท่ีสอง ชั้นแปรญัตติ และ 
วาระท่ีสาม ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นสภาจะต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นห้วงระยะเวลา 
หกสิบวันแล้วหากสภาฯพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสภาฯให้ความเห็นชอบ    
ตามมาตรา ๘๗ และในขั้นรับหลักการวาระหนึ่งนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ก าหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสภาฯปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก
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สภาประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาฯจะได้อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล้ว ครับท่านประธานฯ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 กันแล้วนะครับ ต่อไปผมขอ
เชิญท่านนายก ครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว   นายก อบต.เขาขาว  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ บัดนี้ ถึงเวลาที่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว จะได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
โอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว จึงแถลงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการ 
และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานการณ์คลัง 

1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ วันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1.เงินฝากธนาคาร 42,877,079.43 บาท 
1.1.2.เงินสะสม 14,115,642.45 บาท 
1.1.3.ทุนส ารองเงินสะสม 11,636,085.32 บาท 
1.1.4.รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย ไม่มี 
1.1.5.รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ 

รวม 3,705 บาท  
1.1.6.เงินกู้คงค้างไม่มี 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 11  สิงหาคม  
พ.ศ.2563 

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 64,461,883.20 บาท  ประกอบด้วย 
    - หมวดภาษีอากร 51,700.63 บาท 
    - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 521,785.43 บาท 
    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 373,283.59 บาท 
    - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่มี 
    - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,100 บาท 
    - หมวดรายได้จากทุน 370 บาท 
    - หมวดภาษีจัดสรร 25,195,199.55 บาท 
    - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,317,444 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 113,980 บาท  
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 49,657,497.42 บาท  ประกอบด้วย 

- งบกลาง 15,543,256.50 บาท 
- งบบุคลากร   15,638,751 บาท 
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- งบด าเนินการ 8,835,019.92 บาท 
- งบลงทุน 4,640,390 บาท 
- งบรายจ่ายอื่น ไม่มี 
- งบเงินอุดหนุน 5,000,080 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
113,980 บาท 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  4,424,000 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  1,043,260 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  ไม่มี 

และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว
ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลโดยตั้งประมาณรายรับไว้
จ านวนทั้งสิ้น  73,000,000 บาท ประกอบด้วย  

  รายได้จัดเก็บเองจ านวน 1,291,500 บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้จ านวน 31,708,500 บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้จ านวน 40,000,000 บาท  

และประมาณการรายจ่ายไว้ 73,000,000 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง  จ านวน 21,098,400 บาท  
งบบุคลากร จ านวน 22,039,400 บาท 
งบด าเนินการ จ านวน 15,605,100 บาท 
งบลงทุน  จ านวน 9,029,100 บาท 
งบรายจ่ายอื่นๆ จ านวน 30,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 5,198,000 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่อยู่

ในมือทุกท่านและผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะได้ศึกษารายละเอียดมา
พอสมควร จึงน าเสนอเพ่ือสภาแห่งนี้ได้พิจารณา ขอบคุณครับท่าน
ประธานฯ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับท่านนายก สมาชิกทุกท่านก็คงจะศึกษาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่ท่านนายกได้เสนอมาพอสมควรแล้วนะครับ  มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 บ้างครับ เชิญคุณสุริยันต์  ยิ้มสุด ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร     
ท่านสมาชิก ผมนายสุริยันต์    ยิ้มสุด  สมาชิกสภา อบต.เขาขาวหมู่ที่ 12 ท่าน
ประธานที่เคารพ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 ผม
เองก็ได้อ่านรายละเอียด เข้าใจ ในการท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ปีนี้ก็เป็นปีที่ 8 
ในสมัยนี้ของกระผม ก็เห็นว่าความเข้าใจในการอ่านข้อบัญญัติ ก็ถือว่าผมก็พอจะ
เข้าใจมาเรื่อยๆ ส าหรับร่างข้อบัญญัติประจ าปี 2564 นี้ ผมก็ได้อ่านรายละเอียด
ในเรื่องของงบประมาณ เรื่องของโครงการต่างๆ ก็ถือว่าผู้บริหารเองก็ได้เล็งเห็นถึง
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ความส าคัญ ของพ่ีน้องประชาชน ตามแผนของอบต.ที่ได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีปี 2561 ถึง 2565  ซึ่งผู้บริหารเองก็ได้น าโครงการต่างๆที่มาจากแผน 
แต่ผมติดใจอยู่นิดเดียวครับท่านประธาน ที่ผมเห็นว่ามีการตั้งทุกปี จ่ายทุกปี ผม
อยากทราบรายละเอียดครับว่า ค าว่าเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง และก็
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักเกณฑ์การจ่าย จ่ายแบบไหน จ่ายอย่างไร มีระเบียบไหมการจ่าย ค าว่าปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก็เงินเพ่ิมต่างๆของ
พนักงานจ้าง เพราะผมดูจากรายจ่าย บางปีก็จ่ายแค่หลักหมื่น หมื่นกว่าก็มีครับ
ท่านประธาน 13,300 หลักแสนก็มีครับท่านประธาน สี่แสน ห้าแสนก็มีครับท่าน
ประธาน เพราะฉะนั้นผมอยากเรียนถามว่าเงินเหล่านี้ การจ่าย จ่ายอย่างไร  ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ หมายถึงอย่างไร เงินเพ่ิมของพนักงานจ้าง จ่ายแบบไหน 
จ่ายอย่างไร ครับขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ ผมจะให้ชี้แจงไปแต่ละเรื่องนะครับ ขอเชิญท่าน
นายกครับ  

นายเกษม  สังข์แก้ว   นายก อบต.เขาขาว  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาฯ     
ผู้ทรงเกียรติ ส าหรับค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินเพ่ิมต่างๆ นั้น ผมขออนุญาตให้ทางปลัด อบต.       
เป็นผู้ชี้แจง ครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดครับ 

นายไพรัช  พยาบาล เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของ
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง มีระเบียบก าหนดในเรื่องของพนักงานจ้างที่ได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน ถ้าพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกินเก้าพันบาท  
ก็จะจ่ายเงินเพ่ิมให้อีกหนึ่งพันบาท รวมเป็นหนึ่งหมื่นบาท กรณีนี้ส าหรับพนักงาน
จ้างทั่วไป  ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ถ้าได้รับค่าตอบแทนเกินเก้าพันบาทแต่
ไม่ถึงหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบห้าบาท ก็ให้จ่ายเงินเพ่ิมอีกสองพันบาทแต่
รวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบห้าบาท ส่วนค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนนี้เป็นเงินตอบ
แทนเงินรางวัลแก่พนักงานงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเงินดังกล่าวจะจ่าย
หรือไม่จ่ายขึ้นอยู่กับผลการประเมิน ซึ่งจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดลงมาตรวจ
ประเมิน อย่างแรกต้องตรวจประเมิน LPA ก่อน หลังจากนั้นก็เสนอขอรับโบนัส 
เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณจะมีคณะกรรมการลงมาตรวจประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ เพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัลประจ าปีส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์ที่เขาก าหนดก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินตัวนี้ 
ซึ่งผู้ที่จะได้รับจะต้องปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นไม่น้อยกว่า
แปดเดือน จึงจะมีมีสิทธิได้รับ ขอบคุณครับ 
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 นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่เปิดอภิปรายร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังมีสมาชิกท่านใดประสงค์
จะอภิปรายอีกบ้างครับ เชิญคุณพิสมัย  สีใส ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพเพ่ือนสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ดิฉันมีความ   
ข้องใจงบประมาณของงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้าที่ 163 เดิมปกติ
คร่าวๆที่ดิฉันทราบข้อมูลเบื้องต้น เป็นการเหมาจ่ายทั้งๆที่เรายังไม่ มีรถ ตก
ประมาณเดือนละแสนสาม สิงสองเดือนอยู่ที่ล้านห้าแสนหกหมื่น ตามข้อมูล
เบื้องต้นที่เราได้ทราบกันนะค่ะว่าได้จ่ายเป็นการเหมาจ่ายโดยที่เราไม่มีรถ แต่พอ
เราซื้อรถมาแล้ว ปีงบประมาณ 2564 นี้ งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    
รวม 1,943,200 บาท ดิฉันว่าถ้าเราจ้างเหมาจ่ายจะถูกกว่า ลองให้ท่าน
เลขานุการสภาช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้ และชี้แจงในการประชุมครั้ง
ต่อไปด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัด ครับ 

นายไพรัช  พยาบาล เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ส าหรับงานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ที่เราจ้างเหมาอยู่เมื่อก่อนก็ตามที่ท่านสมาชิกกล่าวมา พอเราซื้อรถเอง 
จะมีรายจ่ายอ่ืนที่เกิดขึ้น เช่นค่าน้ ามัน ค่าพนักงาน 4 คน เงินเพ่ิมและค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ค่าวัสดุยานพาหนะ               ค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม จึงท าให้เงินสูงกว่าปีที่แล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนอีกไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 8 ครับ 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ  ผมนายสมพงษ์  ปั้นคง  สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8  ผมอ่านดู
หน้าที่  6 ครับ ผมมองว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 ผมดูตั้งแต่งบมีอยู่ห้าหกตัวครับ แต่ตัวอ่ืนไม่เติมตัวครับ แต่เติมโตอยู่ที่
งบกลางตัวเดียวสูงกว่าปี 2563 ผมข้องใจว่างบลงทุน ปีที่แล้วตั้งไว้ 9,688,400
บาท มาปีนี้ลดลงครับงบลงทุน ซึ่งงบลงทุนหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่นถนนอะไรพวกนี้ ผมว่าน่าจะลงทุนให้กับสมาชิกให้มากแต่กลับไปลด แต่ส าหรับ
งบกลางปีที่แล้วอยู่ที่ 19,083,700 บาท ปีนี้เติมโตไปที่  21,098,400 บาท   
ตรงนี้ท าไมไปเติมโตที่งบกลาง แต่ความหมายของผมการที่ไปเติมโตงบกลาง เท่ากับ
เขามองว่าสภาแห่งนี้ คืออ านาจสภาโยนให้ฝ่ายบริหาร หลังจากผ่านสภาไปแล้ว   
งบกลางเป็นอ านาจจ่ายของผู้บริหาร ตรงนี้ผมจึงขอให้ช่วยตอบว่าเหตุผลอะไร ถึง
ไปเติมโตแค่งบกลางตัวอ่ืนไม่เติบโต และอีกเรื่องคือหน้า 149 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 งบประมาณ 473,000 บาท ตรงนี้
ผมว่าน่าจะพิมพ์ผิด ในส่วนของความยาว 220 เมตร แล้วไปคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,080 ตารางเมตร เพราะถ้าพ้ืนที่ 1,080 ตารางเมตรความยาวก็ต้องตกอยู่
ที่ 270 เมตร ผมขอให้แก้ไขหรือชี้แจงก่อนผ่านสภาครับ ขอบคุณครับ 
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นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านนายก ครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว   นายก อบต.เขาขาว  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาฯ     
ผู้ทรงเกียรติ ในส่วนข้อข้องใจของท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 ในเรื่องของงบกลาง ให้ท่านดู
ในหน้า 175 นะครับ ในปีนี้เงินที่เพ่ิมขึ้นในงบกลางก็เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งจ านวน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ก็จ าเป็นจะต้องตั้งตามจ านวน ซึ่งผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นทุกปี ก็มีความ
จ าเป็นจะต้องตั้งเพ่ิมกว่าปีที่แล้ว ส่วนเรื่องอ่ืนๆเงินส ารองจ่าย เงินสมทบกอง
ทุนสปสช. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ก็ไม่แต่ต่างจากเดิม ที่เพ่ิมขึ้นจริงๆก็
เงินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีนี้ และก็เพ่ิมขึ้นทุกปี เพราะบ้านเราก็เข้าสูงวัย
ผู้สูงอายุส่วนในเรื่องโครงการหน้า 149 ผมคิดว่าผิดพลาดในเรื่องของความยาว 
เพราะในเอกสารประมาณราคา ความยาว 270 เมตร เอา 4 คูณ 270 ก็ได้ 
1,080  ตารางเมตร  คิดว่าคงผิดพลาดคงแก้ไขได้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนอีกไหมครับ เมื่อไม่มี ผมปิดการอภิปรายประกอบการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ต่อไปเป็นขั้นตอนของการลงมติว่าจะรับหลักการแห่งข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่  ผมขอมตินะครับ
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   ลงมติรับหลักการ 20  เสียง 
    ลงมติไม่รับหลักการ  -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ต่อไปเป็น
ขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติ  

ในขั้นตอนของการแปรญัตตินั้น สภาฯจะต้องเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติขึ้นมาคณะหนึ่ง ตามระเบียบก าหนดไว้ว่าคณะกรรมการแปรญัตติตั้งได้ไม่
น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน จึงขอมติที่ประชุมว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติจ านวนกี่ท่าน เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญสมาชิกสภาฯอบต.หมู่ที่ 12 
ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุริยันต์    ยิ้ม
สุด  สมาชิกสภา อบต.เขาขาวหมู่ที่ 12  กระผมขอเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ  จ านวน ๓ ท่านครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 ผู้รับรอง  นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 
    นายบรรจงกิจ  บุญโชติ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5 
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นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีท่านอ่ืนเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีสรุปว่าที่ประชุมมีมติ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน  

  ต่อไปเป็นขั้นตอนของการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 พร้อมผู้
รับรองจ านวน 2 ท่านตามระเบียบ เชิญคุณสมพงษ์ ครับ 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสมพงษ์  ปั้นคง
สมาชิกสภา อบต.เขาขาวหมู่ที่ 8  ผมขอเสนอนายบรรจงกิจ  บุญโชติ สมาชิก 
อบต.หมู่ที่ 5  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 

 ผู้รับรอง  นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 
    นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีผู้ ใดประสงค์จะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑      
ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 14     
โดยอนุโลม ก าหนดว่าถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติให้บรรจงกิจ  บุญโชติ 
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  

ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
พร้อมผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน ขอเชิญเสนอครับ เชิญคุณพิสมัย ครับ 

นายบรรจงกิจ  บุญโชติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมบรรจงกิจ  บุญโชติ 
สมาชิกสภา อบต.เขาขาวหมู่ที่ 5  ผมขอเสนอนายเกรียงไกร  หนูนวล สมาชิกสภา
อบต.หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

 ผู้รับรอง  นายเดโช  ชิตรัตน์  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 
นางวิภู  พรหมรักษา  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีผู้ ใดประสงค์จะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2     
ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ข้อ 14  โดย
อนุโลม สรุปว่าที่ประชุมมีมติให้นายเกรียงไกร  หนูนวล สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7    
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 3 
พร้อมผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน เชิญคุณเกรียงไกร  หนูนวล  ครับ 

นายเกรียงไกร  หนูนวล   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมเกรียงไกร  หนูนวล  
สมาชิก หมู่ที่  7  ผมขอเสนอนางสาวพิสมัย  สี ใส  สมาชิกอบต.หมู่ที่  3               
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

 ผู้รับรอง  นายฤทธิ์  จิตรา   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10 
นายคัมภีร์  ชุมขุน  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12 
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นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีผู้ใดประสงค์จะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ท่าน
อ่ืนอีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 14 โดย
อนุโลม สรุปว่าที่ประชุมมีมติให้นางสาวพิสมัย  สีใส  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  

เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปคัดเลือกกันเอง โดยให้คัดเลือกประธานแปรญัตติ
จ านวน ๑ ท่าน และเลขานุการจ านวน ๑  ท่าน  

ส าหรับขั้นตอนต่อไป เป็นขั้นตอนของการก าหนดระยะเวลาการเสนอค า
แปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ด้วยว่าจะใช้เวลากี่วัน ซึ่งระเบียบ
ก าหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง    เชิญเสนอครับ  เชิญคุณสุริยัน ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12  เรียนท่านประธานฯ ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด  สมาชิก 
อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไว้จ านวนทั้งสิ้น 24 
ชั่วโมง  ดังนี้ 

1. ในวันที่ 24  สิงหาคม  ๒๕63  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง ๑๖.3๐ น.    
รวม 8 ชั่วโมง 

2. ในวันที่ 25  สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง ๑๖.3๐ น.   
รวม 8 ชั่วโมง 

3. ในวันที่ 26  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง ๑๖.3๐ น.   
รวม 8 ชั่วโมง 

รวม 3 วัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง โดยก าหนดให้เสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ ห้องประชุมสภา  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาว  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นว่า ควรก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติฯต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯตามทีคุ่ณสุริยันต์  ยิ้มสุดสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 เสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   ลงมติเห็นชอบ  20  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นชอบให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแปรญัตติ ดังนี้ 

1. ในวันที่ 24  สิงหาคม  ๒๕63  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง ๑๖.3๐ น.    
รวม 8 ชั่วโมง 

2. ในวันที่ 25  สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง ๑๖.3๐ น.   
รวม 8 ชั่วโมง 
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3. ในวันที่ 26  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง ๑๖.3๐ น.   
รวม 8 ชั่วโมง 

รวม 3 วัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง โดยก าหนดให้เสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ ห้องประชุมสภา  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาว  ส าหรับการก าหนดเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ และ
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาวท่านใด ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติฯแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติฯ  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  โดยจะต้องมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่านด้วย 
และในขั้นตอนต่อไปก็จะได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณฉบับนี้  ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติฯได้พิจารณาต่อไป และคณะกรรมการแปรญัตติจะต้องพิจารณาค าแปร
ญัตติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28  สิงหาคม  ๒๕64 ต่อไปเป็นวาระท่ี5 เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับวาระที่ 5   เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายซักถามผู้บริหารหรือหารือต่อที่ประชุมสภาในวาระอ่ืนๆบ้างครับ เชิญท่าน
สมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ  

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือน
สมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาว ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจ าปี  พ.ศ.2563 
เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2563 ผมได้เรียนถามต่อที่ประชุมหลายเรื่อง แต่ได้รับ
ค าตอบจากผู้บริหารเรื่องเดียวครับท่านประธาน ทีนี้ผมก็อยากจะถามอีกครั้งครับ
ท่านประธาน เรื่องของรถกู้ชีพ ได้ด าเนินการพร้อมที่จะให้บริการประชาชนแล้วยัง
ครับรถกู้ชีพ เรื่องอาคารบังคับน้ า หมู่ที่ 12 ที่ทางชลประทาน ได้ก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าขึ้นเขตถนนที่อยู่ในความดูแลของอบต.เขาขาว เรื่องนี้ผมพูดที่ประชุม
หลายครั้งแล้วครับท่านประธาน ว่าให้ทางอบต.โดยคณะผู้บริหาร ส่งหนังสือถึง
ชลประทานให้ด าเนินการแก้ไข เพราะถนนส่วนนั้นเหลือแค่ สามเมตรกว่าครับจาก
ถนนเดิมๆสี่เมตร รวมไหล่ทางข้างละ 50 เซนติเมตร รวมเป็น 5 เมตร ยังไม่รวมคู
ระบายน้ า แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านได้ส่งช่างลงไปดูบ้างแล้วหรือยัง ผมแนะน า
อย่างนี้ครับท่านประธาน แนะน าท่านประธานไปยังท่านผู้บริหาร ว่าในฐานะเป็น
เจ้าของถนนที่อยู่ในการดูแลของอบต.เขาขาว เพราะผมพูดมาหลายครั้งแล้วครับ
ท่านประธาน รื้อเลยครับท่านประธาน เราเป็นเจ้าของ เจ้าของถนน ผู้ที่มาก่อสร้าง
ไม่ทราบว่าได้ปรึกษาหารือท่านบ้างหรือไม่ ที่ได้ก่อสร้างล้ าเขตถนน ที่ผมบอกว่ารื้อ
เลยเพราะพ่ีน้องชาวบ้าน เขาได้รับความเดือดร้อนครับถนนช่วงนั้น ระยะเวลาผ่าน
มาประมาณหกเจ็ดเดือน อยู่สภาพแบบเดิม ไม่ได้รับการแก้ไขจากชลประทาน ฝาก
ผู้บริหารนะครับในฐานะเจ้าของถนน เรื่องต่อไปนะครับ เรื่องทางหลวงท้องถิ่น ไม่
ทราบว่าได้ขึ้นไปกี่สายแล้วครับ ทางหลวงท้องถิ่นเหมือนที่ผมเคยพูดนะครับ ถ้า
สมาชิกท่านใดมีศักยภาพในการขอถนนจากหน่วยงานนอก จะได้ถนนซักสายหนึ่ง 
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ทางผู้ที่จะอนุมัติโครงการจะต้องดูว่าอบต.ได้ขึ้นเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว
หรือไม่ เรื่องนี้ต้องเร่งด่วนครับเรื่องการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ทีนี้เรื่องรถ
ขยะครับท่านประธาน วันนี้ผมก็ได้เห็นว่ารถขยะท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว
ได้ด าเนินการจัดซื้อ ก็ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่ ที่ตั้งในข้อบัญญัติ 2,400,000 บาท 
ผมอยากขอดูรายละเอียดครับท่านประธาน ขอเดี๋ยวนี้เลยครับท่านประธาน 
ว่าสเปคที่ตกลงกับผู้ขายเป็นอย่างไร รายละเอียด ขนาดก าลังเครื่องยนต์ อุปกรณ์
ต่างๆมีอะไรบ้าง ซึ่งจะได้คุยที่ประชุมสภาแห่งนี้จะได้จบครับท่านประธาน และก็
ฝากครับเรื่องรถขยะ ตอนนี้รถมาแล้ว บริการพ่ีน้องประชาชน ตามทีท่านสมาชิก
หมู่ที่ 3 ขออภัยที่เอ๋ยนามท่านนะครับ ท่านพิสมัย  สีใส ท่านบอกว่าตอนที่เราจ้าง
เหมาล้านสาม แต่พออบต.เขาขาวจัดเก็บเองล้านเก้า ก็เข้าใจที่ท่านเลขาสภาได้
ชี้แจง งบประมาณเพ่ิมไม่เป็นไรครับท่านประธาน แต่ดูที่งานครับ อย่างล้านสามที่
ท่านจ้างมา ได้ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของงานที่ตกลงในสัญญาจ้าง เพราะสัญญาจ้าง
ผมถือตลอดในรายละเอียดมันมีระบุไว้อย่างไร ล้านเก้าไม่เป็นไรแต่ขอฝากว่าการ
ให้บริการให้มันเป๊ะๆ ผู้บริหารเองวันนี้ท่านเป็นผู้บริหาร ลูกน้องที่จะมาขับรถเก็บ
ขยะท่านต้องก าชับให้อยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม อย่าปล่อยไว้เหมือนที่ผ่านๆมาครับท่าน
ประธาน ถ้าปล่อยไว้ไม่ก าชับตั้งแต่ช่วงแรก เดี๋ยวก็กลายเป็นนิสัยครับท่านประธาน 
เพราะฉะนั้นขอฝากครับเรื่องรถขยะ และก็จะถามต่อไปว่าการเก็บในช่วงอบต.มี
การจ้างเหมาถังขยะของเรา อย่างผมถามที่ประชุมจ าไม่ได้ครับครั้งที่เท่าไหร่ การ
เก็บค่าถังขยะไม่ได้ซักครึ่งของจ านวนถังที่เอาไปวางให้กับพ่ีน้องประชาชน ตอนนี้มี
การเก็บได้ครบตามจ านวนที่เอาไปวาง ตามจ านวนที่พ่ีน้องประชาชนขอ เพราะว่า
การขอถังขยะไปตั้งจะต้องเขียนค าร้อง ซึ่งในช่วงนั้นเก็บไม่ได้ซักครึ่งครับท่าน
ประธาน ถังละสี่สิบบาท ค่าบริการเก็บขยะเก็บไม่ได้ซักครึ่ง เรื่องนี้ท่านต้องจัดการ
ให้เรียบร้อย และอยากถามว่าตอนนี้เก็บได้กี่ถังครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 5 ครับ 

นายบรรจงกิจ  บุญโชติ สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 5 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกและคณะ
ผู้บริหาร ผมบรรจงกิจ  บุญโชติ  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5  ผมขอต่อเรื่องรถเก็บขยะนิด
หน่อยครับ ท่านประธานครับ เราน่าจะมีการตกลงกันตรงนี้ครับ เวลาช่วงมีงาน มี
เทศกาล มีงานศพ มีงานแต่งงาน เราจะเอากันอย่างไร ให้ชาวบ้านเจ้าของงานเอา
ขยะมาตั้งที่ถัง เพราะตอนนี้เราไม่ได้จ้างเหมาแล้ว เราเก็บเอง เราจะต้องให้เด็กไป
เก็บเงินเขาอีกไหม หรือว่าเราจะให้เขาเอาขยะมาตั้งไว้ แล้วเก็บขึ้นรถเลยสี่สิบบาท
เหมือนเดิม ตรงนี้น่าจะตกลงกันให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ก็อยากจะให้นายกเป็นคนสั่ง
การลงไปเลยด้วยตรงนี้ว่า บ้านนี้มีงานต้องเก็บตามปกติ เราก็ตั้งงบประมาณเพ่ิม
เข้าไปอีกหน่อย เพราะว่างบตรงนี้ถ้าเก็บบ้านเดียวเต็มคันรถ ตรงนี้ต้องมีงบเพ่ิม ถ้า
เก็บหลายบ้านหนึ่งคันรถ กับบ้านนี้บ้านเดียวหนึ่งคันรถ ผมว่าเป็นทุนสวัสดิการครับ 
ช่วยดูแลสังคมตรงนี้เราไม่น่าจะไปเก็บเพ่ิม ท่านนายกครับฝากด้วยครับสั่งเด็กไป
เลย มีงานมีการไม่รู้เก็บหมด แล้วก็อีกเรื่องคุณพิสมัยฝากมา ตารางการเก็บ เก็บ
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หมู่บ้านไหน สายไหน ก็ให้ประชาสัมพันธ์ด้วย เขาจะได้เอาขยะมาวาง ฝากท่าน
นายกไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร ดิฉันพิสมัย  สีใส  สมาชิกอบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 ดิฉันอยากจะ
เรียนถามความคืบหน้าของถนนสายซอยอ่างทอง ที่ได้เงินอุดหนุนมา ว่าเขา
ด าเนินการไปถึงไหน เพราะว่าชาวบ้านข้องใจ สงสัย เพราะถนนเส้นนั้นใช้กันสอง
หมู่บ้าน ค่อนข้างจะล าบากช่วงนี้นะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีขอเชิญท่านายกครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายก อบต.เขาขาว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ ก่อนอ่ืนก็ขอขอบคุณพวกเราที่ได้สะท้อนความรู้สึก พ่ีน้องประชาชน 
บางครั้งผมก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึง เพราะขณะนี้ของเรานั้นเรื่องถนนหนทาง
เป็นต าบลเดียวที่ถนนมากที่สุด ร้อยกว่าสาย ยิ่งช่วงนี้ฝนตกหลายวัน ท าให้ถนน
หนทางที่ไม่ใช่ถนนลาดยาง อาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อ มีการสะท้อนทางสื่อโซเชียล
หลายหมู่บ้าน ผมก็รับทราบได้เห็น ก็พยายามแก้ไขให้เร็วที่สุด สมาชิกหมู่ที่ 12ได้
สอบถามเรื่องรถกู้ชีพ ซึ่งขณะนี้รถกู้ชีพ เราก็ใช้ได้อยู่ครับ แต่ต้องเพ่ิมเติมอีกหลาย
อย่าง เช่นเบาะข้างใน สปริง ซึ่งเคลื่อนได้ครับแต่ต้องท าใหม่หมดเลย ก็หารือน้องเอ
ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ ซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันเดิม ว่าจะหาวิธีอย่างไรในการซ่อมรถ 
เพราะมันก็ซ่อมยาก เพราะรถของเรา ไม่ได้เป็นรถที่มาจากดั้งเดิม เป็นรถที่มาเติม
แต่ง ก็จะพยายามท าให้ดีที่สุด เพ่ือบริการพ่ีน้องประชาชน ช่วงนี้ก็ได้ บริการ
ประชาชนมาโดยตลอด ก็ไม่ได้พักเลยครับรถ น้องซึ่งขับรถที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ในเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัย เรื่องที่สองเรื่อง
อาคารบังคับน้ า เมื่อวานก็เจอกับท่านนายช่างอ านาจ ซึ่งรับผิดชอบอาคารบังคับน้ า 
หมู่ 12 ก็มาประชุมที่หมู่ที่ 12 ในเรื่องของการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า ก็ได้หารือกันเรื่อง
ถนนหนทาง สมาชิกก็ได้ร้องมายังผม ว่ายังมีสิ่งที่ต้องเพ่ิมเติม ว่าจะท ายังไง เดี๋ยว
วันประชุมอีกครั้งหนึ่งผมจะเชิญท่านสมาชิกหมู่ที่ 12 ด้วย ว่าจะหารือกันยังไง หรือ
เราจะรื้อได้หรือไม่ ก็เดี๋ยวจะหารือกับผ.อ.กองช่างด้วย เรื่องที่สามก็เรื่องทางหลวง
ท้องถิ่นซึ่งขณะนี้ก็ได้ขึ้นไปหลายสายแล้วครับ และอยู่ระหว่างรอค าตอบจากจังหวัด 
เพราะต้องให้ทางจังหวัดตอบมาให้เลขรหัสมา เราถึงจะด าเนินการได้ เราส่งไป
หลายสายแล้ว ผมเซนต์ไปหลายสายแล้วครับ แต่จ าไม่ได้ว่าสายไหนบ้าง ก็เกินครึ่ง
แล้วครับ ในขณะนี้ ผมก็ได้ก าชับทางผ.อ.กองช่างแล้วว่า ให้ขึ้นให้หมดเลย เพราะว่า
อย่างน้อยเมื่อมีงบประมาณ ขึ้นระหว่างปี มีงบประมาณของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือว่างบของอบจ. ซึ่งมีโอกาสได้เมื่อเรามีในแผน และได้ขึ้น
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นไว้แล้ว เช่นสายของหมู่ที่ 12 ถนนในนา ผมก็เห็นแล้ว
ครับว่าขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับค าตอบจากจังหวัด ถ้าได้ค าตอบมาวันไหน เส้นนี้ก็คือ
สมบูรณ์ ก็จะก าชับผ.อ.กองช่างอีกครับหนึ่งครับว่าให้รีบ เพราะจะเป็นผลประโยชน์
แก่พ่ีน้องประชาชน ซึ่งต่อไปเรื่องรถขยะ ทุกท่านก็เห็นแล้วว่าเราได้ซ้ือรถขยะเอง ก็
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มาจอดอยู่ในโรง เพ่ิมมาส่งเมื่อวาน ตามสัญญาส่งวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ช้าไปสิบ
กว่าวัน ก็ปรับไปประมาณเจ็ดหมื่นบาท ราคาที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 2,400,000 
บาท แต่ว่าผู้รับจ้างรายนี้ซึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น เสนอราคามา 1,900,000 บาท 
เป็นรถโฟตรอน เป็นรถจากประเทศจีน ผมก็เพ่ิงทราบเมื่อวานว่าเป็นรถของจีน    
ทีแรกนึกว่าเป็นรถมาเลเซีย ตกลงไม่ใช่ และก็ซีพีเป็นคนน าเข้ามา ก็ถามพรรคพวก
หลายท้องถิ่น เขาก็ว่าหลายท้องถิ่นใช้อยู่ ใช้ได้ครับ อะไหล่ก็มีพร้อม ซึ่งขณะนี้ก็อยู่
ในระหว่างการตรวจรับของคณะกรรมการ เพราะว่าเมื่อวานทางปลัดได้เชิญน้องเขา
ที่เข้าใจของเทศบาลชะมาย ในเรื่องรถขยะมาดูว่า ระบบมันถูกต้องตามสัญญาไหม 
อย่างหนึ่งก็ขนาดน้ าหนัก อะไรเหล่านี้ที่ต้องตรวจสอบ คิดว่าวันจันทร์คงจะ
เรียบร้อย ซึ่งวันนี้เราก็ยืมรถของเทศบาลชะมายมาเป็นอาทิตย์ที่ 3 แล้ว วันนี้ก็เก็บ
อยู่ที่หมู่ที่ 2 เดี๋ยวจะเข้าไปหมู่ 9 แล้วก็ไปทางมาบชิง คิดว่า 2 วันนี้จะเก็บให้หมด 
ของเราหลังจากตรวจรับเสร็จ ผมก็จะก าชับทั้งคนขับ และคนเก็บ 3 คน ว่าจะวาง
มาตรการ เดี๋ยวจะท าตารางให้หมดเลยครับ ว่าแต่ละวันไปสายไหน ให้สมาชิกได้รู้ 
ถ้าเราเก็บเองผมคิดว่าคงจะทันครับ เพราะเป็นรถ 6 ตัน สามซอยก็ได้แล้วเที่ยว
หนึ่ง แต่ตอนนี้ซอยละเที่ยว เพราะยืมรถชะมาย เป็นรถเล็ก ส่วนเรื่องตารางเดี๋ยว
จะคุยกับทางหัวหน้าส านัก ว่าเราจะวางตารางกันอย่างไร ผมคิดว่าคงจะดีขึ้นครับ
ในเรื่องจัดเก็บขยะ ท่านสมาชิกหมู่ที่ 5 ได้ถามเรื่องการเก็บขยะว่าเราไปเรียกเงิน
เขาไหม เราไปขอเงินเขาไหม กรณีมีงานศพ มีงานแต่ง งานบวช ผมก็ก าชับว่าถ้า
เป็นงาน ให้เขาใส่ถุงด า ให้เจ้าภาพใส่ถุงด าหรือถุงปุ๋ยให้เรียบร้อย แล้วมาวางไว้ที่
ข้างถัง เราจะเก็บให้โดยไม่คิดเงินเพ่ิมใดๆ แต่ถ้าศพในวัด ซึ่งขณะนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทาง
คณะกรรมการวัดเขาก าหนดอย่างไร  เขาก าหนดว่ามีค่าเก็บขยะหนึ่งพันบาทต่อ
หนึ่งศพ แต่ว่าบางครั้งก็อยู่ที่ศพนั้นเป็นคนล าบากหรือไม่ แต่เขาจะตั้งไว้ประมาณ
หนึ่งพัน ให้รถเก็บขยะตั้งแต่เราจ้างแล้ว วันนี้ก็ยังตั้งอยู่ ก็ดูท่ีความเหมาะสม เขาให้
ห้าร้อยก็ได้ เขาไม่ให้ก็ได้ เราก็ไปเก็บครับ ก็ถือว่าเป็นสินน้ าใจของน้องๆทั้งสี่คน 
ครั้งที่แล้วก็ได้มาพันหนึ่งแบ่งกันคนละ 250 บาท ผมก็ว่าเอาเถอะในเมื่อเขาให้เรา
ไม่ได้เรียกร้อง เขาให้โดยน้ าใจมันหลายถุงครับประมาณสามสิบถุงได้ แต่ถ้าเป็นงาน
ตามบ้านเป็นงานศพ งานแต่งงาน ที่ท าที่บ้านเราไม่เก็บครับ แต่ให้ใส่ถุงผูกให้
เรียบร้อย แล้วจะให้น้องๆเขาไปเก็บโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกหมู่ที่ 3 ได้ถามถึง
เรื่องถนนก็อยากจะน าเรียนว่าถนนสายอ่างทองซึ่งได้รับงบประมาณจากรมส่งเสริม
มาเก้าล้านกว่าบาท ตอนนี้เราก็ได้ผู้รับจ้างเสนอราคาห้าล้านสามแสนบาท พร้อม
บล็อกหนึ่งตัว ที่ต้นถนน ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างคือบริษัทไพศาลเมืองทอง มาท าสัญญา
เมื่อวันที่ 18 ที่ผ่านมา และแจ้งเข้าท างานแล้ว ผมก็สอบถามแล้วก็ว่าเร็วๆนี้ คงจะ
ไม่กี่วันก็จะได้ด าเนินการเลย ส่วนถนนสายอ่าวมิน ผู้รับจ้างก็ได้ด าเนินการไปบ้าง
แล้ว เพราะหลายวันแล้ว สัญญาผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้ว ก็ทั้งสองสายถือว่า
ได้ด าเนินการแล้ว ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 
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นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร ดิฉันพิสมัย  สีใส  สมาชิกอบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 ดิฉันขอเพ่ิมเติม
เรื่องติดตามคือเรื่องของการปรับปรุงห้องประชุม ไม่ทราบว่าท่านปลัดด าเนินการไป
ถึงไหน ช่วยเปลี่ยนแอร์ด้วยนะค่ะร้อนมากค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร 
ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 จากฟังค าตอบของท่านผู้บริหาร สรุปว่าที่ผม
บอกให้ท่านแก้ไขไปเมื่อประมาณเจ็ดเดือนที่ผ่านมา ยังไม่ได้ด าเนินการซักเรื่อง
เดียว เรื่องรถกู้ชีพ ซึ่งตั้งแต่ที่ผมเสนอท่าน บอกว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบ ไปตรวจสอบเพ่ือที่จะด าเนินการแก้ไข ถามว่าบริการได้ไหม บริการได้
ครับตอนนี้ แต่ถ้าพ่ีน้องประชาชนที่เขาอาการหนักๆ คงจะช่วยเขาไม่ไหวครับท่าน
ประธาน รถกู้ชีพนะครับ หรือท่านไม่มีนายช่างติดต่อ เดี๋ยวผมติดต่อให้ครับท่าน
ประธาน และก็ใช้งบไม่กี่บาทครับผมคิดว่าท่านประธาน ที่ผมบอกให้แก้ไขเพ่ือให้
มันพร้อม ในการให้บริการกับคนเจ็บ ถามว่ารถวิ่งได้ไหมวิ่งได้ รับส่งคนเจ็บจากนี้ไป
โรงพยาบาล ไปส่งที่ไหนก็ไปได้ แต่อุปกรณ์ท่ีจะปฐมพยาบาล ผมว่างบไม่ก่ีบาทครับ
ท่านประธาน เรื่องอาคารบังคับน้ าก็เช่นกัน ท่านเคยตอบว่า เคยโทรแจ้งเขาจะมา
ตรวจสอบแก้ไข ฟังค าตอบวันนี้ท่านยังไม่ได้ส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะ
ให้ทางชลประทานด าเนินการแก้ไขเรื่องอาคารบังคับน้ า ที่ก่อสร้างล้ าถนนของอบต.
แค่ท่านใช้ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์หนังสือส่งไปชลประทานเพ่ือด าเนินการแก้ไข ไม่ยาก
ครับท่านประธาน ลูกน้องท่านตั้งเยอะแยะ พิมพ์หนังสือใบเดียวท่านเซนต์ 
ด าเนินการแก้ไขอาคารบังคับน้ าที่ก่อสร้างล้นเขตถนนอบต.เขาขาว ท่านรีบท าเลย
ครับ มิฉะนั้นผมจะชวนชาวบ้านไปนั่งกินกาแฟกับผอ.ชลประทานหน่อย จะด้วยคุย
กันเรื่องนี้ครับท่านประธาน ครับขอบคุณมากครับ   

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 6 ครับ 

นายสุชาติ  คงหอม สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร 
ผมสุชาติ  คงหอม สมาชิกหมู่ที่ 6 คืออย่างนี้ครับ เมื่อรถขยะมีแล้วอยากให้ขยาย
พ้ืนที่จัดเก็บไปถึงหมู่ท่ี 6 ด้วยครับ เอาเฉพาะพ้ืนที่ถนนสายหลักครับ  ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร 
ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ที่ 12 เอกสารรถขยะที่ผมขอได้ไหมครับ และเมื่อซัก
ครู่ผมได้สอบถามเรื่องการจัดเก็บค่าขยะไม่ก่อนเก็บไม่ได้ซักครึ่ง ตอนนี้เท่าไหร่ครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ ไม่มีเชิญท่านนายกครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายก อบต.เขาขาว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ เรื่องห้องประชุมขณะนี้กองช่างได้ประมาณการมาแล้ว และมีแอร์เพ่ิมสอง
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ตัว ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียง ก็เกือบสามแสนครับ ก็จะได้ด าเนินการเลยครับ
เพราะอยู่ในอ านาจนายก ส่วนเรื่องรายละเอียดที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 12 ขอนั้นวันนี้
เป็นวันหยุดราชการ เอกสารนั้นเดี๋ยวผมมอบหมายปลัดถ่ายให้ท่านสมาชิก ส่วน
เรื่องขยายพ้ืนที่จัดเก็บขยะ เดี๋ยวผมจะได้หารือกับทางหัวหน้าส านักว่าเราจะต้อง
ซื้อเพ่ิมกี่ถัง ต้องส ารวจก่อนครับ ว่าหมู่ที่ 6 ใช้กี่ถัง ส่วนเรื่องเก็บไม่มีปัญหาเพราะ
เรามีรถของเราเองแล้ว ครับขอบคุณครับท่านประธาน 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีเชิญท่านเลขาครับ 

นายไพรัช  พยาบาล เลขานุการสภา อบต.เขาขาว เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามท่ีสภาได้มีมติ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้วนั้น หลังเลิกประชุมสภาแล้วผมขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติทั้งสามท่านประชุมต่อเพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการ 
ต่อไปเป็นระเบียบ  ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ  ยังมีสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีผมปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   เวลา 14.18 น.  
                
 
 

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

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3.
เมื่อวันที่  31  สิงหาคม   2563                                              . 

 
 
 
 

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

                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22  สิงหาคม  2563  เวลา 13.0๐ น. 
 

 
ข้าพเจ้าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้มีรายชื่อท้ายนี้  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2  เมื่อวันเสาร ์ที่ 22 
สิงหาคม  พ.ศ.2563 ตามรายงานการประชุมสภา ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวได้จดไว้                     
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ปรากฏว่ารายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และไม่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมแต่
ประการใด จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ ที่ 24  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) 
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                                            สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
 
 
 
 


