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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันท่ี 10  พฤศจิกายน  ๒๕63 เวลา 13.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายด ารงค์  อุ่นศร    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นายบรรจงกิจ  บุญโชติ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
3. นางจตุพร  จันทร์เทพ    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
4. นายเดโช  ชิตรัตน์    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
5. นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
6. นายสุนทร  คารมดี    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. นายสมพงษ์  ปั้นคง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
13. นายสมโชค  คงทอง    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. นายเกรียงไกร  หนูนวล   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
2. นายสุธา  ทองแผน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
3. นายวิรัตน์  บุญมา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
4. นายจ ารัส  สวัสดี     สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
5. นายฤทธิ์  จิตรา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
6. นางสาวปัณยาลักษณ์  หมื่นใจ   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเกษม  สังข์แก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นางวจินา  หนูแก้ว    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
3. นายชิโนรส  ประลมพ์กาญจน์   นิติกร 

 
เริ่มประชุมเวลา   :  เวลา  13.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากเลขานุการสภา ติดภารกิจ จึงขอให้สภาเสนอ
รายชื่อสมาชิกสภาเพ่ือท าหน้าที่แทนครับ เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ 

นางวิภู  พรหมรักษา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางวิภู  พรหม
รักษา  สมาชิกสภาอบต.เขาขาวหมู่ที่ 3 ขอเสนอให้คุณพิสมัย  สีใส ท าหน้าที่
เลขานุการสภาชั่วคราวค่ะ  

ผู้รับรอง 1. นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกอบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 
 2. นายคัมภีร์  ชุมขุน สมาชิกอบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อเพ่ือนสมาชิกท าหน้าที่
เลขานุการสภาชั่วคราวอีกบ้างครับ มีไหมครับ เมื่อไม่มีสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้นางสาวพิสมัย  สีใส  สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3  เป็นเลขานุการ
สภาฯชั่วคราวนะครับ เชิญคุณพิสมัยท าหน้าที่ครับ 

   ส าหรับระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากวัน
ศุกร์ ที่ 13  พฤศจิกายน 2563 นี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. จะลงให้บริการพ่ี
น้องประชาชน ที่โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5  ต าบลเขาขาวเรา จึงเรียนเชิญ
ให้สมาชิกอบต. และผู้บริหาร เข้าร่วมส าหรับหมายก าหนดการเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่
แจกให้ ส าหรับการแต่งกายขอให้สวมเครื่องแบบสีกากีนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบ
วาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2   ประจ าปี พ.ศ.
๒๕63 เมื่อวันที่ 28  กันยายน  ๒๕63  

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมซึ่งได้แจกให้ทุกท่านไป มี
ส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ เมื่อไม่มีสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมนะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ.2564            
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน          
หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ ง แก่ ส ร้ า ง  ประ เภทค่ า ก่ อส ร้ า งสิ่ ง ส า ธา รณูป โภค                        
จ านวน 18 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายแบบขอเสนอญัตติ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (รายละเอียดตามเอกสารที่
ส่งมาด้วย) 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับระเบียบวาระที่ 3 รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน
สมาชิก หากสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถจะซักถามได้นะครับ เชิญท่าน
สมาชิกหมู่ท่ี 8 ครับ 

นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือน
สมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิกหมู่ที่ 8   กระผมอยากเรียน
ถามท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหาร เรื่องการโอนโครงการ 18 โครงการ ที่อยู่ใน
เอกสาร ผมดูแล้วทั้ง 18 โครงการ มันเป็นหัวใจของสมาชิกท่ีจะเอางบประมาณทั้ง
18 โครงการนี้ไปพัฒนาให้กับพ่ีน้องประชาชน ให้อยู่ดีกินดี เกี่ยวกับโครงสร้างถนน
และก็เรื่องท่อเรื่องน้ า เรื่องประปาพวกนี้ครับ ผมไม่เข้าใจว่ามันจะโอนไปยังไง 
เหตุผลอะไรที่ต้องโอนครับอยากให้ ฝ่ายบริหารช่วยชี้แนะท าความเข้าใจครับ ผมว่า
สมาชิกทุกคนก็คงจะมีข้อข้องใจ ส่วนตรงนี้ครับ เพราะมันไม่เคยเกิดครับ โอน
ทีเดียวหมด 18 โครงการ และเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ที่ผ่านๆมาก็โอนที่มัน
ก็สร้างไม่ได้ มีเหตุจ าเป็น แต่นี้โอน 18 โครงการอย่างนี้ ผมขอให้ท่านประธานให้
ผู้บริหารชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจด้วยครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ  ยังมีสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีผมปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   เวลา 13.50 น.  
                
 

  (ลงชื่อ).................ไพรัช  พยาบาล..................ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายไพรัช  พยาบาล) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2564                .
เมื่อวันที่   15  กุมภาพันธ์  ๒๕64                               . 

 
 
 
 

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

                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 

เมื่อวันอังคาร ที่ 10  พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.0๐ น. 
 

 
ข้าพเจ้าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้มีรายชื่อท้ายนี้  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563   เมื่อวันอังคาร ที่ 10  
พฤศจิกายน  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 
 
 
 
 


