
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันอังคาร ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. 256๒  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่     

 
ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ประธานสภา อบต. นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  
๒ นายอาทิตย์  นามมุงคุณ รองประธานสภา อบต. นายอาทิตย์  นามมุงคุณ  
๓ นายสมบูรณ์  ศิริพันธ์ ส.อบต. หมู่ ๑ นายสมบูรณ์  ศิริพันธ์  
๔ นางทองมี  สีวอค า ส.อบต. หมู่ ๑ นางทองมี  สีวอค า  
๕ นายดุสิต  ดรหงษา ส.อบต. หมู่ ๒ นายดุสิต  ดรหงษา  
๖ นางนิดดา  มืดอินทร์ ส.อบต. หมู่ ๒ นางนิดดา  มืดอินทร์  
๗ นายวีระศักดิ์  ดรพล ส.อบต. หมู่ ๓ นายวีระศักดิ์  ดรพล  
๘ นางจิระวัส  ดรพรมยุ่ง ส.อบต. หมู่ ๓ นางจิระวัส  ดรพรมยุ่ง  
๙ นายสมพร  รัตน์รองใต้ ส.อบต. หมู่ ๔ นายสมพร  รัตน์รองใต้  

๑๐ นางสังวร  ดรพรมยุ่ง ส.อบต. หมู่ ๕ นางสังวร  ดรพรมยุ่ง  
๑๑ นายอ าคา  น้อยหว้า ส.อบต. หมู่ ๕ นายอ าคา  น้อยหว้า  
๑๒ นางส าราญ  จุฬาค า ส.อบต. หมู่ ๖ นางส าราญ  จุฬาค า  
๑๓ นายสนั่น  คุณแสง ส.อบต. หมู่ ๗ นายสนั่น  คุณแสง  
๑๔ นางสมบูรณ์  ชาภักดี ส.อบต. หมู่ ๗ นางสมบูรณ์  ชาภักดี  
๑๕ นายเสถียร  ศิริหลวง ส.อบต. หมู่ ๘ นายเสถียร  ศิริหลวง  
๑๖ นายสมเกียรติ  บุญช านาญ ส.อบต. หมู่ ๘ นายสมเกียรติ  บุญช านาญ  
๑๗ นายปรีชา  ตั้นภักด ี ส.อบต. หมู่ ๙ นายปรีชา  ตั้นภักด ี  
๑๘ นางสายหยุด  ดรกันหา ส.อบต. หมู่ ๙ นางสายหยุด  ดรกันหา  
๑๙ นายสานุชิต  อ าลอย ส.อบต. หมู่ ๑๐ นายสานุชิต  อ าลอย  
๒๐ นายทักษิณ  ภูจอมจิต ส.อบต. หมู่ ๑๐ นายทักษิณ  ภูจอมจิต  
๒๑ นายนิคม  บุญศรี ส.อบต. หมู่ ๑๑ นายนิคม  บุญศรี  
๒๒ นายค าพันธ์  แสนนุภาพ ส.อบต. หมู่ ๑๑ นายค าพันธ์  แสนนุภาพ  
๒๓ นายด ารง  ดรพล ส.อบต. หมู่ ๑๒ นายด ารง  ดรพล  
๒๔ นายพิทักษ์  ศรีไชยแสง ส.อบต. หมู่ ๑๒ นายพิทักษ์  ศรีไชยแสง  
๒๕ นางบุญมี  ถาวรชัยเจริญ ส.อบต. หมู่ ๑๓ นางบุญมี  ถาวรชัยเจริญ  
๒๖ นายสังวาร  ดรกันหา ส.อบต. หมู่ ๑๓ นายสังวาร  ดรกันหา  
๒๗ นางนวลจันทร์  สีคะสอน ส.อบต. หมู่ ๑๔ นางนวลจันทร์  สีคะสอน  
๒๘ นายค า  สุทธิสาร ส.อบต. หมู่ ๑๕ นายค า  สุทธิสาร  
๒๙ นายถาวร  คุณแสง ส.อบต. หมู่ ๑๖ นายถาวร  คุณแสง  

 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๓๐ นายสวย  ทุนลี ส.อบต. หมู่ ๑๖ นายสวย  ทุนลี  
๓๑ นางวิไลลักษณ์  นามมุงคุณ ส.อบต. หมู่ ๑๗ นางวิไลลักษณ์  นามมุงคุณ  
๓๒ นางสาวพรรณิดา  แก้วนา ส.อบต. หมู่ ๑๗ นางสาวพรรณิดา  แก้วนา  
๓๓ นางสิงห์ทอง  ดรหมั่น ส.อบต. หมู่ ๑๘ นางสิงห์ทอง  ดรหมั่น  
๓๔ นายชัยวัฒน์  ดวงวันทอง ส.อบต. หมู่ ๑๙ นายชัยวัฒน์  ดวงวันทอง  
๓๕ นายประสิทธิ์  เหล่าเจริญ ส.อบต. หมู่ ๑๙ นายประสิทธิ์  เหล่าเจริญ  
๓๖ นางละไม  สิมะโฮงนาม ส.อบต. หมู่ ๑๙ นางละไม  สิมะโฮงนาม  
๓๗ นายทวี  ดรละคร ส.อบต. หมู่ ๒๐ นายทวี  ดรละคร  
๓๘ นายศักชัย  มณีสาร เลขานุการสภา นายศักชัย  มณีสาร  

ผู้เข้าประชุม ๓8 คน  ลา – ไม่มี -  
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุรศักดิ์  ตุลาเนตร ครู แทน ผอ.ร.ร.บ้านเหล่า
พ่อหา 

สุรศักดิ์  ตุลาเนตร  

2 นางสุปราณี  ด้วงค าจันทร์ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร สุปราณี  ด้วงค าจันทร์  
3 นางรัชนี  พรรคมาตย์ ผอ.รพ.สต.หนองสระพัง รัชนี  พรรคมาตย์  
4 จ.อ.เสถียร  มะธิปะโน ผอ.รพ.สต.โนนพยอม จ.อ.เสถียร  มะธิปะโน  
5 นายณรงค์  ทับวิธร ครู แทน ผอ.ร.ร.วังโพน ณรงค์  ทับวิธร  
6 ดร.ปัญญาวิชญ์  พัฒนศูนย์ ผอ .ร .ร .บ้ าน โน น ราษี -     

โคกล่าม 
ปัญญาวิชญ์  พัฒนศูนย์  

7 นางสาวรุ่งนภา  มีทอง ผอ.กองการศึกษาฯ รุ่งนภา  มีทอง  
8 นางสาวทัศนีย์  สุจิตตกุล นิติกร ทัศนีย์  สุจิตตกุล  
9 นางละมัย  โหว่สงคราม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ละมัย  โหว่สงคราม  

10 นายอภิชาติ  ศิริสม ผอ.ร.ร.บ้านวังกุง อภิชาติ  ศิริสม  
11 นางดรุณี  ริตตา รองปลัด อบต. ดรุณี  ริตตา  
12 นางกลนกร  หาญพิชานันท์ ผอ.กองคลัง กลนกร  หาญพิชานันท์  
13 นายธนกฤต  ศรีภักดี หัวหน้าส านักปลัด ธนกฤต  ศรีภักดี  
14 นายอภิศักดิ์  วิลัยสุทธิ์ ผอ.กองช่าง อภิศักดิ์  วิลัยสุทธิ์  
15 นางสาวมาลัยทิพย์  มะลาด นักวิเคราะห์ฯ มาลัยทิพย์  มะลาด  
16 นางบุษกร  สมประสงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี บุษกร  สมประสงค์  
17 นายสุมิตร  มาศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง สุมิตร  มาศรี  
18 นางสาวอภิรดี  ทิพวอ ผู้ช่วย จพง.ธุรการกองช่าง อภิรดี  ทิพวอ  
19 นางไพรวรรณ  ดรพรมยุ่ง ครู ศพด.วัดสระทอง ไพรวรรณ  ดรพรมยุ่ง  
20 นางสาวประภาพร  สีทองสุก นักวิชาการพัสดุ ประภาพร  สีทองสุก  
21 นางสาวสกุลรัตน์  สุวรรณโสม ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้ สกุลรัตน์  สุวรรณโสม  

 
 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
22 นายคมสันติ์  สุวรรณเสริฐ นักวิชาการคลัง คมสันติ์  สุวรรณเสริฐ  
23 นายปัญญา  สุดตะนา นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 
ปัญญา  สุดตะนา  

24 นางสาวกุสุมา  โคตรประทุม ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์ กุสุมา  โคตรประทุม  
25 นางสาวฉวีวรรณ ศิริสม คร ูศพด.วัดวังกุง ฉวีวรรณ  ศิริสม  
26 นางสาวอิสรีย์  ดวงเกตุ-      

ธนนิตย์ 
นักวิชาการศึกษา อิสรีย์  ดวงเกตุธนนิตย์  

27 ส.อ.วีระวัฒน์  วงศ์ละคร นักป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

ส.อ.วีระวัฒน์  วงศ์ละคร  

28 จ.อ.พรไสว  แพงแสง เจ้าพนักงานธุรการ จ.อ.พรไสว  แพงแสง  
29 นางสาวพรรณนภา  ยุรฉัตร นักพัฒนาชุมชน พรรณนภา  ยุรฉัตร  
30 นางสาวสมร  สีสุนนท์ นักทรัพยากรบุคคล สมร สีสุนนท์  
31 นางสาวทิพย์  สุวรรณโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข ทิพย์  สุวรรณโรจน์  
32 นางสาวนพมาศ  เคนจันทร์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน นพมาศ  เคนจันทร์  

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  32 คน 
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  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศักชัย  มณีสาร  เลขานุการสภา อบต.  ได้เชิญ นายประสิทธิ์  ดรหมั่น 
ประธานสภา อบต.เขวาไร ่กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบต่อไป  
เริ่มประชุมเวลา   09.๐0 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ก่อนอื่น ขอฝากถึงสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ถึง 
(ประธานสภา อบต.)  สถานภาพการเป็นสมาชิกสภาของพวกเราทุกคน ถึงแม้ว่า เราจะยังคงรักษาการใน

ฐานะสมาชิกสภา อบต.เขวาไร่ โดยได้รับการต่ออายุ แต่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มที่ เพ่ือพ่ีน้องประชาชนต าบลเขวาไร่ทุกคน   

 
- เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งที่ประชุมทราบ 

นางดรุณี  ริตตา ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับการส่งหนังสือและเอกสารร่างข้อบัญญัติ 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) งบประมาณที่ได้ด าเนินการส่งไปแล้ว แต่อาจเกิดความล่าช้า สาเหตุก็เนื่องจาก มี

บางหมู่บ้านที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ จึงขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ และเรื่องที่
สอง คือ ขอแนะน าพนักงานใหม่ ที่สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ สังกัด อบต.เขวาไร่ ได้แก่ นางละมัย  โหว่สงคราม ต าแหน่ง ผู้ช่วย   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางอภิรดี  ทิพวอ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการประจ ากองช่าง   

 
- เรื่องผู้เข้าประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นางรัชนี  พรรคมาตย์  ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทาง รพ.สต.หนองสระพังก็ติดตามและเฝ้าระวังการระบาด 
(ผอ. รพ.สต.หนองสระพัง) ของโรคไข้เลือดออกที่มักจะเกิดเป็นจ านวนมากในช่วงนี้  รวมทั้งในเขตต าบล      

เขวาไร่ด้วย ดังนั้น ดิฉันจึงขอฝากให้ทุกท่านเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออกด้วย 

 

 

จ.อ.เสถียร  มะธิปะโน   ขอขอบพระคุณไปยังท่านผู้น าชุมชนที่ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณในการซื้อ 
(ผอ. รพ.สต. โนนพะยอม)  เครื่องช่วยหายใจให้กับทาง รพ.สต.โนนพะยอม และฝากถึงการเฝ้าระวังการ

ระบาดของโรคชิคุนกุนยาด้วย 
 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ต่อไปก็จะขอเชิญตัวแทนจากทางโรงเรียน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(ประธานสภา อบต.)  
 
นายสุรศักดิ์  ตุลาเนตร เรียนประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมในนาม  
(ครู แทน ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าพ่อหา) ตัวแทนโรงเรียนเหล่าพ่อหา ก็ขอแจ้งให้ทราบถึงเรื่องโครงการอาหารกลางวัน     

ที่ผ่านมาก็ได้มีคณะกรรมการจากส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ เข้าตรวจ ผลปรากฏว่า 
อาหารของทางโรงเรียนมีคุณภาพ ตรงตามหลักโภชนาการ และขอขอบคุณท่ีได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจากทางสภามาโดยตลอด โดยเฉพาะ
อาหารเสริม หรือ นม และส าหรับโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่ได้การสนับสนุน
งบประมาณเม่ือปี 2562 ทางโรงเรียนได้ด าเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ 
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นักเรียนก็ได้รับความรู้เรื่องการแยกขยะ การน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ รวมถึง
พิษภัยที่เป็นอันตรายจากขยะ และขอขอบคุณ อบต.เขวาไร่ที่บรรจุโครงการอบรม
คุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปี 2563 ที่จะพิจารณาในครั้งนี้ 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา และอยากจะฝากถึงท่านผู้น าที่เป็นคณะ 
(ประธานสภา อบต.) กรรมการสถานศึกษา งบประมาณอาหารกลางวัน ถ้าคิดเป็นรายคน คิดเป็น 20 

บาทต่อคน ซึ่งถือว่าน้อย และแม่ครัวก็มีจ านวนน้อย จึงขอฝากไปยังท่านที่เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาในการน าไปพิจารณาต่อไป ต่อไปขอเชิญตัวแทน
โรงเรียนวังโพน 

 
นายณรงค์  ทับวิธร เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตเรียนสืบเนื่องจากท่าน ผอ. 
(ครู แทน ผอ. ร.ร.วังโพน) รพ.สต.โนนพยอม เกี่ยวกับโรคระบาดอีกโรคหนึ่งที่ตามมา คือ โรคมือเท้าปาก    

มีนักเรียน 1 รายที่เป็นโรคนี้ ซึ่งได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลโกสุมพิสัยแล้ว 
และเบื้องต้นก็ได้จัดให้นักเรียนไปเรียนที่อาคารอเนกประสงค์แทน แต่ปัจจุบันนี้
นักเรียนคนนั้นได้หายจากโรคแล้ว จึงขอฝากให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบว่าโรคนี้
สามารถติดต่อกันได้ แต่เป็นเรื่องที่ดีที่โรงเรียนของเราไม่มีการแพร่ระบาดของโรค
นี้ แต่มีโรงเรียนใกล้เคียงที่มีการแพร่ระบาดในระหว่างเด็กนักเรียนขึ้น จึงฝากให้
ทุกท่านดูแลสุขภาพลูกหลานของท่านให้ดี และเรื่องต่อมาเกี่ยวกับโครงการอาหาร
กลางวัน เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา ซึ่งโรงเรียนวังโพนก็ได้รับการตรวจ
เยี่ยมเช่นกัน ก็เป็นที่เรียบร้อยดี และโรงเรียนเราก็ยังสามารถจัดหาของหวานและ
ผลไม้ให้กับนักเรียนในมื้ออาหารกลางวัน เรื่องที่สามเป็นเรื่องจากทางผู้บริหาร
โรงเรียน ในทุกปีการศึกษาที่มีการจัดงานแข่งขันกีฬาสถานศึกษาวังยาว-เขวาไร่-
ดอนกลาง ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสามต าบล ต าบล
ละ 60,000 บาท ซึ่งปีนี้คาดว่าจะด าเนินการจัดขึ้นช่วงปลายปี จึงอยากเรียน
ถามทางสภา ทางผู้บริหาร อบต.เขวาไร่ ว่ายังมีการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อยู่
หรือไม ่

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ต่อไปขอเชิญตัวแทนโรงเรียนบ้านวังกุง 
(ประธานสภา อบต.) 
 
นายอภิชาติ  ศิริสม  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอน าเรียนจ านวนนักเรียนโรงเรียน 
(ผอ. ร.ร.บ้านวังกุง) บ้านวังกุง ปัจจุบันมี 127 คน ครู 8 คน จะเกษียณอายุราชการในปีนี้อีก 1 คน 

ปีที่แล้วเกษียณแล้ว 1 คน ดังนั้นในอนาคตโรงเรียนบ้านวังกุงจะเหลือครู 7 คน 
ส าหรับเรื่องโรคระบาดในโรงเรียน สามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีนักเรียนป่วยเป็นโรค
มือเท้าปาก แต่ตอนนี้ไม่พบอาการของโรคแล้ว ซึ่งเกิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 
จริงๆแล้วพบอาการเข้าข่ายอยู่หลายราย แต่ที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์มีเพียง
รายเดียว ซึ่งเกิดการเสียชีวิตขึ้นด้วย เรื่องต่อไปก็ขอขอบคุณ อบต.เขวาไร่ที่
สนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งมีหลายโรงเรียนได้รับรางวัล และ 
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โรงเรียนวังโพนก็ได้เป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ และขอชมเชยไปถึงชุมชน     
วังโพน และโรงเรียนอ่ืนๆที่ได้รับรางวัลจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามด้วย เพราะในขณะนี้ขยะได้กลายเป็นปัญหาระดับ
โลก อ้างถึงที่คุณครูณรงค์ได้กล่าวถึงเรื่องงบประมาณ กระผมขอน าเรียนย้อนไป
เมื่อปี 2549 ปีที่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจ โดยกระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่น มีงบประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณของประเทศ แต่
ได้รับงบประมาณจริงไม่ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ จึงได้มีการของบประมาณอุดหนุนเพ่ิม 
โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารกลางวันและนม ซึ่งที่จริงแล้วทางโรงเรียนได้ขอ
งบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว แต่งบประมาณส่วนนี้ได้ถูกถ่ายโอนมา
อยู่กับท้องถิ่นเพ่ือให้ได้ครบจ านวน 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาหารกลางวันและนม 
ไม่ได้น าไปสู่ท้องถิ่น เพียงแต่ส่งผ่านไปทางโรงเรียน ดังนั้น ประเด็นนี้จึงยังเป็น
ปัญหา ซึ่งทางโรงเรียนยินดีที่ได้รับการจัดสรรงบในส่วนนี้จากทางท้องถิ่น เพราะ
การเข้ามาด าเนินการเรื่องนี้อาจจะกระทบการจัดการเรียนการสอนของทาง
โรงเรียน จึงเป็นเรื่องที่ดีส าหรับโรงเรียน แต่ก็ยังพบความเสี่ยงในการด าเนินการ
เกี่ยวกับงบประมาณส่วนนี้ ตามที่ปรากฏให้เห็นในข่าวสาร ในความคิดเห็นส่วนตัว
ของกระผมจึงเห็นด้วยกับการที่ให้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนท้องถิ่นเต็มจ านวน 
โดยไม่มีการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันและนมที่ให้ท้องถิ่นส่งผ่านโรงเรียน 
ส่วนงบประมาณที่สนับสนุนในด้านกีฬา ก็ขอขอบพระคุณที่ให้การดูแลมาตลอด 
แต่กระผมขอฝากถึงการสนับสนุนงบประมาณกีฬาสถานศึกษาสามต าบล ถ้าหาก
ต าบลวังยาวและต าบลดอนกลางยังสนับสนุนเช่นเดิม ทางต าบลเขวาไร่จะมี
ข้อคิดเห็นเป็นอย่างไร แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยังคงสนับสนุนกันระหว่าง
สถานศึกษาและท้องถิ่นเช่นเดิม 
 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  ขอขอบคณุท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังกุง เชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจง 
(ประธานสภา อบต.) 
 
นางดรุณี  ริตตา   เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจง 
(รองปลัด อบต.) เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในส่วนของงานกีฬาสถานศึกษา วังยาว-

เขวาไร่-ดอนกลาง ทางอบต.ได้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในต าบล    
เขวาไร่โรงเรียนละ 30,000 บาท รวมทั้งกีฬาสามต าบล แต่เมื่อพิจารณาข้อ
ระเบียบและข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พบข้อบกพร่อง 
เนื่องจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เราจึงไม่มีการสนับสนุนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่ งคราวที่ดิฉันได้ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เขวาไร่ ก็ได้
ด าเนินการตรวจสอบและออกน าเรียนชี้แจงกับท่านผู้อ านวยการแต่ละโรงเรียน 
พร้อมกับผู้อ านวยการกองการศึกษาฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมได้แนบข้อ
ระเบียบและข้อกฎหมายด้วย จึงไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณในส่วนนี้ได้ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นการฝึกอบรมแทน ส่วนเรื่องกีฬาสามต าบล           
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ตามข้อทักท้วงของ สตง. ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ
จัดการแข่งขันกีฬาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้ แต่ไม่สามารถอุดหนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬานอกเขตต าบลได้ จึงไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติได้ และ
มีหนังสือทักท้วงจาก สตง. ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า การจัดการแข่งขันกีฬานอกเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยอ้างอิงถึงอ านาจตามมาตรา 17(18) แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ไม่สามารถกระท าได้ ซึ่งเราอาจจะต้องอุดหนุนในส่วนอื่นที่สอดคล้อง
กับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดในการใช้อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นเรื่องที่
ควรตระหนักและให้ความส าคัญกับการตรวจสอบระเบียบและข้อกฎหมาย 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ให้ข้อมูล และชี้แจงรายละเอียด และเล็งเห็นความส าคัญ 
(ประธานสภา อบต.) ของประเด็นนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รายงานการประชุมสภา อบต.เขวาไร่ สมัยประชุม สมัยสามัญที่ 2/256๒      
ครั้งที่ 1 ลงวันที่ มิถุนายน 2562 
มติที่ประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
 - ไม่มี – 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่อง เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) เสนอโดยผู้บริหาร 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ถือว่าเป็นวาระท่ีส าคัญ ขอให้ท่านสมาชิกดู 
(ประธานสภา อบต.) รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

รายละเอียด  
 

นางดรุณี  ริตตา   นางดรุณี  ริตตา รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) อบต.เขวาไร่ แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2563    
 

              ค าแถลงงบประมาณ 
   ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่อีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ จึงขอแถลงให้ท่าน 
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 ประธานและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2563 ดังต่อไปนี้ 

    1.  สถานะการคลัง 
         1.1  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2562  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน   61,752,985.00    บาท 
1.1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  24,421,424.69   บาท 
1.1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 17,723,772.91  บาท 
1.1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจ่ายจ านวน 0 

โครงการรวม  0.00  บาท 
1.1.1.5 รายการที่ได้กันเงนิไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  22  โครงการ

รวม  163,159.00  บาท 
     1.2  เงินกู้คงค้าง  จ านวน  0.00   บาท 
2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2562 ณ วันที่  6 สิงหาคม      

พ.ศ. 2562 
(1)  รายรับจริง  จ านวน   58,416,629.92    บาท  ประกอบดว้ย 

หมวดภาษีอากร     จ านวน  276,681.31 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต   จ านวน  55,996.50 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน           จ านวน              148,703.00 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ จ านวน              0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน              104,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากทนุ              จ านวน                      0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร               จ านวน          23,450,360.64 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            จ านวน          34,380,888.47 บาท 

(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์   30,700.00     บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จ านวน   41,973,304.72    บาท  ประกอบดว้ย 

งบกลาง    จ านวน          16,350,292.00 บาท 
งบบุคลากร   จ านวน          11,553,030.00 บาท 
งบด าเนนิงาน   จ านวน  7,259,082.72 บาท 
งบลงทุน            จ านวน  3,313,400.00 บาท 
งบรายจา่ยอื่น             จ านวน              0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน   จ านวน  3,497,500.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      
30,700.00 บาท 

(5) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินสะสม  จ านวน   0.00     บาท 
(6) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินทนุส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
(7) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 

 
   
 



- 9 – 
 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณท้ังรายจ่ายและ 
(ประธานสภา อบต.) รายรับ รวมถึงงบประมาณอุดหนุนอย่างละเอียด ในส่วนของร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เราก็ได้ทบทวนกันมาแล้ว ตั้งแต่ระดับ
ประชาคมแผน รวมถึงการประชุมนอกรอบ ประกอบกับเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้
ส่งให้ล่วงหน้า หลังจากขั้นตอนรับหลักการในวันนี้แล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการ
แปรญัตติ และลงมติ ต่อไป ในขั้นตอนนี้ท่านใดมีความสงสัยในโครงการใดของแต่
ละหมูบ่้าน ก็เปิดโอกาสให้ท่านได้อภิปรายก่อนลงมติ   

 
นางดรุณี  ริตตา เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน การจัดท าร่างข้อบัญญัติในปีนี้ใช้ 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) หลักเกณฑ์รายรับจากปีที่แล้วบวกเพ่ิมอีก 15 เปอร์เซ็นต์ จึงคาดการณ์ไว้ว่า

งบประมาณจะอยู่ที่จ านวนทั้งสิน 65 ล้านบาท และในส่วนเพ่ิมเติมโครงการก็คือ 
การขออนุมัติจัดซื้อรถกู้ชีพ เนื่องจากคันเดิมมีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน มีการ
ซ่อมบ ารุงบ่อยครั้ง ประกอบกับพ้ืนที่ต าบลเรามีถึง 20 หมู่ จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดหารถกู้ชีพคันใหม่ และอีกประการคือหนังสือซักซ้อมการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณ เกี่ยวกับเรื่องการจัดท าระบบภาษีใหม่ ซึ่งให้จัดเตรียมตั้งแต่ระบบ
คอมพิวเตอร์ไปจนถึงการฝึกอบรม เพราะจะมีการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ จึงเป็น
ที่มาของงบประมาณที่สูงกว่าทุกปี และประการสุดท้ายคือการจัดซื้อเครื่องอ่าน
บัตรเพื่อใช้ในงานสวัสดิการสังคม 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น เรื่องรถกู้ชีพ ก็เป็นเรื่องที่จ าเป็นส าหรับองค์กรเรา เพราะเป็นรถท่ีต้องใช้ความเร็ว 
(ประธานสภา อบต.) ในการขับขี่ ถ้าเป็นไปได้ก็เห็นสมควรจัดหารถคันใหม่ เพราะเป็นเรื่องจ าเป็น

เร่งด่วน แต่ถ้ามีความจ าเป็นก็อาจจะต้องประสานขอความช่วยเหลือจากต าบลอ่ืน 
มีท่านอื่นสงสัยอะไรหรือไม่  เชิญท่านสมบูรณ์ 

 
นางสมบูรณ์  ชาภักด ี เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯ โครงการประปาขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน  
(ส.อบต. หมู่ที่ 7) โนนงาม -โนนพยอม ยังคงจะด าเนินการจัดท าเหมือนเดิม แต่ ไม่ปรากฏ

รายละเอียดในเอกสาร โดยดิฉันได้ออกส ารวจพร้อมกับช่างแล้ว จึงขอเรียนที่
ประชุมว่า ยังคงโครงการไว้เหมือนเดิม เป็นโครงการระหว่างบ้านโนนงาม -       
โนนพยอม ร่วมกันคนละ 150,000 บาท 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอให้ท่านสมบูรณ์ตรวจสอบรายละเอียดให้ดี โครงการดังกล่าวยังปรากฏใน 
(ประธานสภา อบต.)  รายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งอยู่ในหน้า 127 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

 
 

นางดรุณี  ริตตา   ขอน าเรียนว่าโครงการปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้านโนนงาม-โนนพยอม อยู่
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ)  ในหน้าที่ 127 ในเบื้องต้นกองช่างได้ออกส ารวจแล้ว หากร่างข้อบัญญัติได้รับการ 

อนุมัติแล้ว แต่  ณ วันที่ ออกปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการได้ อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงการอีกครั้งหนึ่ง แต่ในเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังกรม
ทรัพยากรน้ าแล้ว 
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นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  สมาชิกท่านอื่นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะเข้าสู่ขั้นตอน 
(ประธานสภา อบต.)  เห็นชอบเพ่ือรับหลักการ เพื่อน าไปสู่การตราข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป เมื่อไม่มี

สมาชิกท่านใดอีกก็ขอมติ  ท่านสมาชิกท่านใด เห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 กรุณายกมือ 

 

- เห็นชอบ  ๓8 คน 
-ไม่เห็นชอบ    - คน 

    มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการแปรญัตติ) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ส าหรับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือด าเนินการรับเรื่องเสนอแปรญัตติ  
(ประธานสภา อบต.) เพ่ือน าสู่การพิจารณาในขั้นแปรญัตติ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 7 ท่าน โดยให้มีวาระ 1 ปี ส าหรับในครั้งนี้ก็
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านได้ เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ท่านต้องการให้ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติในรอบ 1 ปีนี้ หรือถ้าเห็นชอบให้เป็นคณะกรรมการชุด
เดิมก็ขอให้ท่านได้เสนอและรับรอง เชิญทุกท่าน 

 
นายทวี  ดรละคร กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 ท่าน ตามจ านวน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 20) คณะกรรมการชุดเดิม โดยกระผมขอเสนอชื่อ นายสมบูรณ์  ศิริพันธ ส.อบต.      

หมู่ที่  1 โดยมีนายถาวร  คุณแสง ส.อบต.หมู่ที่  16 และนางทองมี  สีวอค า        
ส.อบต.หมู่ที่ 1 รับรองถูกต้อง 

 
นายถาวร  คุณแสง เสนอนายพิทักษ์  ศรีไชยแสง ส.อบต.หมู่ที่ 12 มีนายด ารง  ดรพล ส.อบต. หมู่ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 16) ที่ 12 และนายดุสิต  ดรหงษา ส.อบต.หมู่ที่ 2 รับรองถูกต้อง 
 
นายสมบูรณ์  ศิริพันธ เสนอนางทองมี  สีวอค า ส.อบต.หมู่ที่ 1 มีนายค า  สุทธิสาร ส.อบต.หมู่ที่ 15 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 1) และนางจริะวัส  ดรพรมยุ่ง ส.อบต. หมู่ที่ 3 รับรองถูกต้อง 
 
นางสมบูรณ์  ชาภักด ี เสนอนายถาวร  คุณแสง ส.อบต.หมู่ที่ 16 มีนายสนั่น  คุณแสง ส.อบต.หมู่ที่ 7  
(ส.อบต.หมู่ที่ 7) และนายนิคม  บุญศรี ส.อบต.หมู่ที่ 11 รับรองถูกต้อง  
  
นางวิไลลักษณ์  นามมุงคุณ เสนอนางนวลจันทร์  สีคะสอน ส.อบต.หมู่ที่ 14 มีนายทักษิณ  ภูจอมจิตร  
(ส.อบต.หมู่ที่ 17) ส.อบต.หมู่ที่ 10 และนางสาวพรรณิดา  แก้วนา ส.อบต.หมู่ที่ 17 รับรองถูกต้อง 
 
นายค าพันธ์  แสนนุภาพ เสนอนายนิคม  บุญศรี ส.อบต.หมู่ที่ 11 มีนายเสถียร  ศิริหลวง ส.อบต.หมู่ที่ 8  
(ส.อบต. หมู่ที่ 11)  และนางสมบูรณ์  ชาภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 7 รับรองถูกต้อง 
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นางส าราญ  จุฬาค า เสนอนายเสถียร  ศิริหลวง ส.อบต.หมู่ที่ 8 มีนายสมเกียรติ  บุญช านาญ ส.อบต 
(ส.อบต.หมู่ที่ 6) หมู่ที่ 8 และนายประสิทธิ์  เหล่าเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ 19 รับรองถูกต้อง  
 
นายสมบูรณ์  ศิริพันธ เรียนประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมในฐานะที่เป็น 
(ส.อบต. หมู่ที่ 1)  คณะกรรมการแปรญั ตติชุดเดิม ขอน าเรียนเกี่ ยวกับการด าเนินการของ

คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยปรากฏว่ามีท่านใดจะขอยื่นแปร
ญัตติเพ่ือลดทอนโครงการต่างๆ เนื่องจากเราก็ได้ผ่านขั้นตอนการประชาคมรวมถึง
การประชุมนอกรอบกันมาแล้ว จึงค่อนข้างเรียบร้อยดี แต่กระผมก็ขอเสนอว่า 
อยากเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแปรญัตติในแต่ละรอบปีบ้าง 
เพ่ือให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานตรงนี้  จึงขอฝากท่าน
ประธานในประเด็นนี้ไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น มีท่านใดจะเสนอเป็นประการอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิกทุกท่านยกมือรับรอง 
(ประธานสภา อบต.) ตามค าเสนอของสมาชิกแต่ละท่านท่ีได้เสนอมา  

- เห็นชอบ  ๓8 คน 
- ไม่เห็นชอบ    - คน 

    มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ในส่วนของการยื่นค าแปรญัตติก็ขอให้ท่านที่ประสงค์จะยื่นแปรญัตติ ด าเนินการ
ตามระเบียบที่เคยปฏิบัติกันมา โดยยื่นเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติให้ถูกต้อง โดยจะเริ่มให้ยื่นแปรญัตติได้ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 
16.00 โดยประมาณ เป็นต้นไป กล่าวคือหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น จนถึงเวลา 
17.00 น.ของวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ขอให้คณะกรรมการฯทุกท่านมารอ
รับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งกระผมจะขอแจ้งต่อ
สมาชิกทุกท่านถึงการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 
(วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ) โดยขอให้ทุกท่านมาประชุมโดย
พร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. โดยจะเป็น
ขั้นตอนหลังจากผ่านช่วงเวลาของการยื่นแปรญัตติแล้ว ก่อนการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สอง และวาระที่สาม ต่อไป มีท่านใดไม่สามารถเข้าประชุม
ตามก าหนดนัดได้ ขอให้ยกมือแจ้งต่อประธานสภา  

 
นางส าราญ  จุฬาค า ดิฉันขอแจ้งต่อประธานสภาว่าไม่สามารถเข้าประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
 (ส.อบต. หมู่ที่ 6) ได้ เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ 
 
นางนิดดา  มืดอินทร์ ดิฉันก็ขอแจ้งต่อประธานสภาว่าไม่สามารถเข้าประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม  
(ส.อบต. หมู่ที่ 2) 2562 ได้เช่นกัน ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  รับทราบ ในเบื้องต้นก็จะมีนางส าราญ  จุฬาค า ส.อบต. หมู่ที่ 6 และ นางนิดดา 
(ประธานสภา อบต.)  มืดอินทร์ ส.อบต. หมู่ที ่2 ที่ไม่สามารถเข้าประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม นี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอหรือไม่ 
(ประธานสภา อบต.) 
 

 

นางดรุณี  ริตตา ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบถึงกรณีการซ่อมแซมถนนสายหนองสระพัง-วังกุง  
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ขอให้สมาชิกสภาฯยื่นแบบเสนอญัตติเป็นหนังสือต่อประธานสภาฯเพ่ือเป็นญัตติ

ตั้งต้นในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการด าเนินการซ่อมแซมถนนสาย
ดังกล่าว ในเบื้องต้นทราบมาว่าท่านทองมี  สีวอค า ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้ยื่นเอกสาร
ต่ออบต.เขวาไร่แล้ว แต่ขอแจ้งให้สมาชิกท่านอ่ืนๆที่ใช้ถนนสายเดียวกันลงชื่อ
เพ่ิมเติม และอีกเรื่องหนึ่งที่จะน าเข้าพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม คือ กรณี
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้านโคกกลาง คาดการณ์ว่าจะได้มีการเปิดประชุมวิสามัญใน
เดือนถัดไป เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในทั้งสองโครงการที่ได้แจ้งไป ในส่วน
ของรายละเอียดการซ่อมแซมสถานีสูบน้ า จะขอเชิญผู้อ านวยการกองส่งเสริม
การเกษตรได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ในเรื่องการซ่อมแซมสถานีสูบน้ า ขอเชิญผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
(ประธานสภา อบต.) ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
 
นางสุปราณี  ด้วงค าจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผลจากการสอบถามกรณีการ 
(ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) ซ่อมแซมหรือจัดซื้อใหม่ ในกรณีการจัดซื้อใหม่ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ 

เนื่องจากเครื่องที่จะน ามาประกอบกับอุปกรณ์ที่มีอยู่จะไม่สอดคล้องกัน และได้
ปรึกษากับทางช่างและท่านนายกแล้ว คาดว่าจะได้ด าเนินการซ่อมแซมไปพลาง
ก่อน งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาท โดยมีช่างซ่อมแซมประจ า
อยู่แล้ว ในเรื่องของงบประมาณ ผู้อ านวยการกองคลังก็ได้ศึกษาระเบียบแล้วได้
ข้อสรุปว่า คงจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จึงขอน าเรียนเป็นเบื้องต้นเพียงเท่านี้ 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตรที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ 
(ประธานสภา อบต.) สถานีสูบน้ า เพ่ือเป็นญัตติตั้งต้นในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ท่านสมาชิกคงได้

รับทราบกันทุกท่านแล้ว 
 
นายสมบูรณ์  ศิรพันธ กระผมขอฝากไปยังผู้บริหาร ในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม กระผมขอให้บรรจุ 
(ส.อบต. หมู่ที่1) โครงการบาดาลขนาดใหญ่ของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และ

ปัญหาน้ าแล้ง ว่าแต่ละหมู่บ้านมีความประสงค์จัดท าโครงการหรือไม่ เพ่ือน าเข้า
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป และเรื่องถนนสายหนองสระพัง-วังกุง ทางอบต.
ต้องการรายละเอียดแบบใด เช่น จุดพิกัด หรือให้ยื่นค าร้องแจ้งซ่อมแซม ซึ่งก็
อาจจะต้องระบุจุดพิกัดให้ชัดเจน เพราะปรากฏจุดช ารุดเป็นจ านวนมาก  และใน
การด าเนินการซ่อมแซมจะซ่อมเป็นจุด หรือเป็นช่วงระยะทาง เพ่ือให้สะดวกใน
การคมนาคม 
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นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณท่านสมบูรณ์  ศิริพันธ ที่เป็นห่วงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
(ประธานสภา อบต.) และตัวกระผมเองก็เล็งเห็นปัญหานี้เช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องขาดแคลนน้ า ในช่วง

เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่ประสบปัญหาเหล่านี้ เรื่องการ
ซ่อมแซมถนน ในแนวความคิดส่วนตัว กระผมเห็นว่า ซ่อมแซมเป็นบางจุดก่อน 
เพ่ือให้ใช้สัญจรได้สะดวก 

 

นางดรุณี  ริตตา ส าหรับถนนสายนี้ หลังจากท าข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว กองช่างจะด าเนินการออก 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ส ารวจว่าจะใช้งบประมาณเท่าใด โดยจะซ่อมในบางช่วงที่เสียหาย โดยผ่านการ

ประเมินจากกองช่างก่อน จึงจะน ามาขอเปิดประชุมวิสามัญเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม
ในเรื่องของระบบประปาขนาดใหญ่ ขออนุญาตศึกษาระเบียบก่อน ว่าเมื่อมีการ
จัดตั้ง การบ ารุงรักษาจะตามมา ซึ่งจะมีภาระเก่ียวพันต่อเนื่อง ดังนั้น การจ่ายขาด
เงินสะสมจึงจะขอพิจารณาเพียงสองโครงการก่อน ประกอบกับการพิจารณา
สถานะการคลัง ว่าหลังจากจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งโครงการซ่อมแซมถนนบ้าน     
โคกกลางที่เราได้รับการอนุมัติจากสภาเรียบร้อยแล้ว และสองโครงการที่กล่าวไป 
ว่าจะมีเงินคงเหลือเท่าใด ที่จะสามารถด าเนินการได้ ดังนั้นในเรื่องของระบบ 

 ประปาจึงขอศึกษาระเบียบและดูรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน และจะน าเรียนสภา
ในคราวต่อไป และขอน าเรียนในเรื่องโครงการของปีงบประมาณ 2563 กองช่าง
ได้เร่งด าเนินการแล้ว แต่อาจจะไม่แล้วเสร็จพร้อมกันในทุกโครงการเนื่องจาก
ตอนนี้อัตราก าลังในกองช่างจะเหลือเพียง 2 ท่าน เพราะผู้อ านวยการกองช่างอยู่
ระหว่างด าเนินการโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ อ าเภอพยัคฆภูมิ พิสัย และ
ผู้อ านวยการกองช่างที่จะมารับช่วงต่อ อาจจะต้องขอใช้บัญชีสายบริหารจากทาง
กรมฯ ซึ่งอาจจะใช้เวลาพอสมควร  

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ได้รับทราบ ซึ่งอาจจะได้ด าเนินการ 
(ประธานสภา อบต.) ตามที่ได้รับข้อมูลในคราวประชุมครั้งถัดไป  โดยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ 
 

นางดรุณี  ริตตา มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากในที่ประชุม คือ เรื่องระบบสารสนเทศน้ า ซึ่ง 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยแล้ง และจะขอเชิญผู้อ านวยการกองส่งเสริม

การเกษตรได้ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการระบบสารสนเทศน้ า ซึ่งจะได้ด าเนินการใน
เร็วๆนี้ 

 

นางสุปราณี  ด้วงค าจันทร์ ขออนุญาตน าเรียนในเรื่องการบริหารจัดการน้ า ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ 
(ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้น าชุมชน และเกษตรกรที่ ได้ เข้ามารับการอบรมกับ        

กองส่งเสริมการเกษตรแล้ว โดยตัวดิฉันเองร่วมกับสิบเอกวีระวัฒน์  วงศ์ละคร    
ได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่ท างานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ าแบบ
ครบวงจร หลังจากเข้ารับการอบรม ในนามอบต.เขวาไร่ ก็ได้สมัครเข้าร่วม
โครงการ แต่โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนเห็นชอบ โดย
องค์การนี้มีการใช้ระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์พ้ืนที่ โดยเฉพาะเรื่องน้ า ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการจัดการน้ า   
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          โดยทั้งหมดจะมีสามขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ขั้นตอนที่สอง     
ไปอบรมและลงทดลองในพ้ืนที่ และขั้นตอนที่สาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จะมีเจ้าหน้าที่มาส ารวจพ้ืนที่ โดยจะเน้นความส าคัญ
กับสภาวะน้ าท่วมและน้ าแล้ง เพ่ือขจัดปัญหาสองประการนี้ โดยขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพ้ืนที่ว่าจะรับโครงการนี้หรือไม่ 
ลักษณะโครงการก็อาจจะเป็นการขุดลอก การปรับบ่อ และระบบการกักเก็บน้ า
หรือการไหลของน้ า เป็นต้น แต่จะเป็นลักษณะของการด าเนินการทั้งต าบล      
ถ้าโครงการใดเกินศักยภาพอาจจะมีการเสนอให้ขุดลอกเป็นแห่งๆไปในแต่ละปี    
ซึ่งอาจจะไม่แล้วเสร็จภายในปีเดียว แต่จะต้องด าเนินการจัดท าแผน อาจจะต้อง
ผ่านเส้นทางของพ่ีน้องประชาชนบางท่านเพ่ือให้น้ าไหลได้สะดวก ก็ขอน าเรียน
รายละเอียดเพียงเท่านี้ต่อสภาในฐานะนักพัฒนาทุกท่าน ซึ่งถ้าได้ด าเนินการจัดท า
ขึ้นจริง ก็จะต้องขอให้สภาได้พิจารณาต่อไป เพ่ือพ่ีน้องประชาชน เพราะจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในต าบลเขวาไร่ที่เกิดสภาวะขาดแคลนน้ า และในส่วนการ 

 เจาะบาดาลอาจจะไม่ตอบสนองต่อพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ถ้ามีความคืบหน้า
อย่างไรจะน าเรียนต่อสภาในคราวต่อไป 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร และนับว่าเป็นเรื่องท่ีดีถ้าโครงการ 
(ประธานสภา อบต.) จะได้ด าเนินขึ้น และก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องได้มีส่วนร่วม จึงขอ

ฝากไปยังท่านสมาชิกทุกท่าน มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอแนะอีกหรือไม่ 
 
นายถาวร  คุณแสง เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีเราได้ประชุมเรื่องสถานีสูบน้ าบ้าน 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 16) โคกกลาง ซึ่งมีอายุการใช้งานถึง 29 ปี และไม่เคยซ่อมแซมเลย โดยค่าใช้จ่ายเก็บ

จากเกษตรกรผู้ใช้น้ า แต่กระผมขออนุญาตเรียนถามว่า ตลอดระยะเวลา 29 ปี 
ไม่มีเงินสะสมส าหรับการซ่อมแซมเลยหรืออย่างไร 

 
นางสุปราณี  ด้วงค าจันทร์ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการของกิจการสถานีสูบน้ า เราได้รับการถ่าย 
(ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) โอนมาเมื่อปี 2547 โดยดิฉันได้โอนย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี 2551 ในส่วนของการ

เก็บเงินของกิจการสถานีสูบน้ านั้น ตามระเบียบสามารถเก็บได้เพียง 60 สตางค์ 
ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินสมทบจากรัฐบาล ใน 60 สตางค์ ประกอบกับข้อบังคับ
สถานีสูบน้ า มีก าหนดเก็บที่ 1 บาท ใน 1 บาท น าส่งเป็นเงินสมทบบวกกับค่า
กระแสไฟฟ้า 60 สตางค์ อีก 40 สตางค์ เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เก็บ
เงินค่าน้ า 25 สตางค์เป็นค่าใช้จ่ายยามจ าเป็นฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ           
ค่าซ่อมแซมมีเพียงกรณีเล็กน้อย โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบต. ขณะนี้ก็มีเงิน
สะสม ฝากไว้ที่ ธกส. ประมาณไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ซึ่งการใช้จ่ายก็อยู่
ภายใต้ข้อบังคับ โดยผ่านการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอสอบถามผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตรว่า จ านวนเงิน 60 สตางค์คิดเป็น 
(ประธานสภา อบต.) ต่อหน่วยหรืออย่างไร 
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นางสุปราณี  ด้วงค าจันทร์ เป็นต่อหน่วยค่าไฟฟ้าตามท่ีการไฟฟ้าฯแจ้งมา บางเดือนจะอยู่ที่ 2,000-3,000  
(ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร)   หน่วย แต่ค่าไฟโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่หน่วยละ 3-4 บาท ในหนึ่งปีเราจะใช้งบประมาณ

ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 400,000-500,000 บาท แต่ในข้อบัญญัติประจ าปีนี้ตั้งไว้ 
400,000 บาท ซึ่งปีใดเราสูบน้ าเยอะ ก็จะต้องมีการโอนเงิน เงินที่จ่ายเป็นค่า
กระแสไฟฟ้าจะเป็นลักษณะเดียวกับที่ผู้อ านวยการโรงเรียนวังกุงได้แจ้งให้ทราบ 
คือ จะน าใบเสร็จรับเงินรายงานไปยังกรมเพ่ือโอนคืนให้ แต่ก็ต้องตั้งส ารองไว้ใน
ข้อบัญญัติ ส่วนเกษตรกรจะต้องสมทบที่ 60 สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้า บางเดือนค่า
ไฟอาจจะเกือบแสน ขึ้นอยู่กับการสูบน้ า  

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอสอบถามว่า จะสามารถเพ่ิมเงินสมทบต่อหน่วยจากเกษตรกรได้หรือไม่ และมี 
(ประธานสภา อบต.) สมาชิกท่านอื่นจะสอบถามอีกหรือไม่ 
 
นางสุปราณี  ด้วงค าจันทร์ ขออนุญาตตอบข้อสอบถามเรื่องการเพิ่มเงินของเกษตรกร ถ้าจะเพ่ิมจะต้อง 
(ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) เป็นไปตามข้อบังคับกิจการสถานี ซึ่งขึ้นอยู่กับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี การ

จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามข้อบังคับ ซึ่งสมาชิกกิจการสถานีสูบน้ ามีอยู่
ประมาณ 223 คน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก และประกาศใช้ 
ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่ภายใน 31 ตุลาคม ของทุกปี  และจะน าเรียนสมาชิก
กิจการสถานีสูบน้ าในประเด็นดังกล่าว และจะน าเรียนต่อสภาในขั้นตอนต่อไป 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ก็ขอฝากให้เป็นเรื่องหารือ เพ่ือจะได้น าเงินมาใช้จ่ายในการดูแลรักษาสถานีสูบน้ า  
(ประธานสภา อบต.) โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 

มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีกหรือไม ่
 
นายสมบูรณ์  ศิริพันธ ขอฝากในเรื่องเงินอุดหนุนโรงเรียน เพราะการพัฒนาเด็กจะต้องอาศัยโรงเรียนเป็น 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) หลัก สิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็ขอฝากทางผู้บริหารในการร่วมมือกัน

ระหว่างโรงเรียนและท้องถิ่นให้ไปในแนวทางเดียวกันในเรื่องการส่งเสริมและ
พัฒนา เพราะโรงเรียนก็มีส่วนร่วมกับชุมชนเช่นกัน 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณท่านสมบูรณ์ และก็ขอฝากถึงผู้บริหารในเรื่องของการปฏิบัติให้ถูกต้อง 
(ประธานสภา อบต.) ตามระเบียบและข้อกฎหมาย ว่าสามารถกระท าได้มากน้อยเพียงใด เพราะเป็น

เรื่องท่ีส าคัญ และก็เป็นอ านาจของสภาด้วย เชิญท่านที่ยกมืออภิปราย 
 
นายสานุชิต  อ าลอย เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร กระผมขอสนับสนุนในสิ่งทีท่่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 10)  สมาชิกได้เสนอไป ในเรื่องของการจัดซื้อรถกู้ชีพก็นับว่าเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญ 

วัด โรงเรียน ก็นับเป็นเรื่องที่ส าคัญเช่นกัน จึงต้องล าดับความส าคัญ ซึ่งการจะ
สนับสนุนงบประมาณ ถ้าจะตัดขาดการสนับสนุนก็คงจะกระท ามิได้ ซึ่งทาง
ผู้บริหารก็คงจะต้องศึกษาข้อระเบียบหรือกฎหมายให้ถี่ถ้วน ว่ากรณีใดสามารถ
กระท าได้หรือไม่เพียงใด และเรื่องสถานีสูบน้ า กระผมเห็นด้วยและขอวางตัวเป็น
กลาง เพียงแต่จะกระท าอย่างไรให้เกิดความโปร่งใสเท่านั้น เมื่อปัญหาเกิดข้ึนแล้ว  
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 ก็ต้องด าเนินการแก้ไข ไม่ใช่แค่หมู่บ้านโคกกลางเท่านั้นที่ได้งบประมาณในการ
จัดท าโครงการ เพราะทุกอย่างได้ผ่านสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติมาแล้ว เพียงแต่ให้
ค านึงถึงการอยู่ร่วมกัน 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอบคุณท่านสานุชิต  อ าลอย เชิญท่านผู้บริหาร 
(ประธานสภา อบต.) 
 
นางดรุณี  ริตตา ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุม ขอให้ท่านได้เปิดเอกสารในหน้าที่ 73 เป็นต้นไป 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) โครงการสนับสนุนหรืออุดหนุนโรงเรียน ยังอยู่ในเรื่องของโครงการฝึกอบรม

ทั้งหมด เรายังคงดูแลและสนับสนุนโรงเรียนอยู่เช่นเดิม เพียงแต่โครงการที่เราตัด
ทอนไปเป็นโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามต าบลที่เราไม่สามารถอุดหนุนได้ 
เพราะอ านาจหน้าที่ของเราไม่เอ้ืออ านวยในการอุดหนุนนอกเขตพ้ืนที่ และในส่วน 

 

 โรงเรียนที่อยู่ในสังกัด สพฐ. มีหน่วยงานต้นสังกัดคือกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการ
จัดสรรงบประมาณให้อยู่แล้ว ซึ่งตามข้อกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
ไม่สามารถอุดหนุนในค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ เช่น การก่อสร้างอาคาร ถนน 
หรือครุภัณฑ์ต่างๆ มิฉะนั้นจะเกิดการซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณ แต่ในส่วนสื่อ
การเรียนการสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถอุดหนุนได้ และทางเรา
ได้ท าความเข้าใจกับผู้อ านวยการแต่ละโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ตามที่ผู้บริหารได้
แจ้งให้ทราบในช่วงต้นของการประชุม ดังนั้น จึงมีกฎหมายว่าด้วยการกระจาย
อ านาจเข้ามารองรับในส่วนนี้ และขอฝากในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสะสม ซึ่งไม่
สามารถด าเนินการพร้อมกันทุกโครงการได้ จึงต้องพิจารณาความเดือดร้อน ความ
จ าเป็นเร่งด่วนเป็นส าคัญ ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไป 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร เราทุกคนในที่นี้ล้วนต้องพิจารณาระเบียบและข้อ 
(ประธานสภา อบต.)  กฎหมาย ซึ่งก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ระหว่างสภาและฝ่ายบริหาร ก็เพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชน รวมถึงประโยชน์ขององค์กร ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนต่างก็มี
ปัญหาเช่นเดียวกัน เพียงแต่ที่ใดมีความเดือดร้อนมากกว่า หรือการพัฒนาเด็กก็
เช่นกัน ทั้งนี้ทางส่วนกลางก็จะมีการออกระเบียบเพื่อมาแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆ หรือมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือความเหมาะสม ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้แสดง
ความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ใช้โอกาสการประชุมในครั้งนี้ในการน าข้อเสนอแนะ
มาหารือร่วมกัน  มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม ่

 
นางทองมี  สีวอค า เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ขอเรียนถามถึงความคืบหน้าของโครงการ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) พระราชด าริด้านงานสาธารณสุข ซึ่งทางอาสาสมัครฯได้จัดท าโครงการมาตั้งแต่ต้น

ปีงบประมาณ 2562 จึงอยากเรียนถามว่าเกิดการติดขัดในส่วนใด เพราะยังไม่ได้
รับทราบความคืบหน้าของโครงการ และเนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว 
อาสาสมัครฯยังไม่ได้ด าเนินโครงการตามที่ขอจัดท าไป 
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นางกลนกร  หาญพิชานันท์ ขอน าเรียนความคืบหน้าตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม เรื่องเงินอุดหนุน 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) สาธารณสุขดังกล่าว คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้ด าเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากเพ่ิง

ได้รับเอกสารข้อบังคับ เพราะที่ผ่านมาหน่วยตรวจสอบจะตรวจสอบในเรื่อง
คณ ะกรรมการห มู่ บ้ านที่ ท างท่ าน ได้ เสนอให้ ท่ านน ายอ า เภ อลงน าม               
กองสาธารณสุขจึงได้เสนอเรื่องไปยังผู้บริหารเมื่อไม่นานมานี้ จึงขอน าเรียนว่าจะ
ด าเนินการภายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากต้องตรวจสอบเอกสาร โดยเฉพาะข้อบังคับ
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ประการสุดท้ายขอฝากถึงเรื่องไมโครโฟน ที่ได้มีการหารือกันในคราวประชุมครั้งที่ 
(ประธานสภา อบต.) ผ่านมา ขอให้ทางผู้บริหารพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนไมโครโฟนให้ด้วย ท่าน

หัวหน้าส านักปลัดมีแนวคิดอย่างไร  
 
นายธนกฤต  ศรีภักดี ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้ เบื้องต้นได้หารือกับทางผู้บริหาร 
(หัวหน้าส านักปลัด) และผู้อ านวยการกองคลังเรียบร้อยแล้ว และในครั้งนี้ท่านประธานก็ได้มีการชี้แนะ

เพ่ิมเติมอีกครั้ง ก็จะน าไปปรับปรุงและด าเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และความสะดวกสบายในการประชุม 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ เชิญท่านนายก   
(ประธานสภา อบต.) 
 
นางดรุณี  ริตตา หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเบิกวัสดุ 
(รองปลัด อบต.) ไฟฟ้า เพ่ือปรับเปลี่ยนไมโครโฟน โดยจะมอบหมายให้ส านักปลัดด าเนินการ 

ในช่วงที่ผ่านมาก็ขออภัยในความไม่สะดวก 
 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ก็คงจะได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมต่อไป สมาชิกท่านใดมี 
(ประธานสภา อบต.) ข้อเสนอแนะจะให้ปรับเปลี่ยนสิ่งใดก็สามารถเสนอขึ้นมาได้ และเรื่องของสมาชิก

ภาพ ก็อยากขอฝากอีกครั้ง ถึงแม้จะได้รับการต่อวาระ แต่เราก็ยังปฏิบัติหน้าที่โดย
ใช้อ านาจเต็ม จึงขอให้ท่านจงเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มี
ท่านอ่ืนอีกหรือไม ่

 
นายทวี  ดรละคร  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ในการประชุมวันนี้เราก็ได้ประชุม 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐)  ครบทุกวาระแล้ว กระผมขอเสนอปิดการประชุม มีสมาชิกรับรอง ๓ ท่าน  
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นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ถ้าไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในครั้งนี้  
(ประธานสภา อบต.)  รวมถึงผู้เข้าประชุมทุกท่าน ส าหรับวันนี้ก็ได้ด าเนินการประชุมครบทุกวาระตามที่

ก าหนด ก็ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ทุกท่าน สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีความสุขความเจริญต่อไป 

 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๕.0๐ น. 
     
 
    ลงชื่อ     ศักชัย  มณีสาร ผู้จดบันทึกประชุม 
      (นายศักชัย  มณีสาร) 
                  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ /เลขานุการ 

 

 
    ลงชื่อ อาทิตย์  นามมุงคุณ     ประธานกรรมการรายงานการประชุม 
           (นายอาทิตย์  นามมุงคุณ) 

  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
 

    ลงชื่อ    ทองมี  สีวอค า        คณะกรรมการรายงานการประชุม 
     (นางทองมี  สีวอค า) 
       ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
 
    ลงชื่อ       จิระวัส  ดรพรมยุ่ง คณะกรรมการรายงานการประชุม 
     (นางจิระวัส  ดรพรมยุ่ง) 
                   ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 
 
    ลงชื่อ    ประสิทธิ์  ดรหมั่น ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
     (นายประสิทธิ์  ดรหมั่น) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 


