
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที ่15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
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 - ลา -  
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 - ลา -  
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 - ลา -  
๓๗ นายทวี  ดรละคร ส.อบต. หมู่ ๒๐ นายทวี  ดรละคร  
๓๘ นายศักชัย  มณีสาร เลขานุการสภา นายศักชัย  มณีสาร  

ผู้เข้าประชุม ๓5 คน  ลา 3 คน    
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางดรุณี  ริตตา รองปลัด อบต. ดรุณี  ริตตา  
2 นายธนกฤต  ศรีภักดี หัวหน้าส านักปลัด ธนกฤต  ศรีภักดี  
3 นางสาวรุ่งนภา  มีทอง ผอ.กองการศึกษาฯ รุ่งนภา  มีทอง  
4 นางสาวมาลัยทิพย์  มะลาด นักวิเคราะห์ฯ มาลัยทิพย์  มะลาด  
5 นางสาวทัศนีย์  สุจิตตกุล นิติกร ทัศนีย์  สุจิตตกุล  
6 นายอภิศักดิ์  วิลัยสุทธิ์ ผอ.กองช่าง อภิศักดิ์  วิลัยสุทธิ์  
7 นางละมัย  โหว่สงคราม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ละมัย  โหว่สงคราม  
8 นางกลนกร  หาญพิชานันท์ ผอ.กองคลัง กลนกร  หาญพิชานันท์  
9 นางสาวอาศิรวดี  ชมภูราช จพง.จัดเก็บรายได ้ อาศิรวดี  ชมภูราช  

10 นางสาวสกุลรัตน์  สุวรรณโสม ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้ สกุลรัตน์  สุวรรณโสม  
11 นางไพรวรรณ  ดรพรมยุ่ง ครู ศพด.วัดสระทอง ไพรวรรณ  ดรพรมยุ่ง  
12 นางสาวประภาพร  สีทองสุก นักวิชาการพัสดุ ประภาพร  สีทองสุก  
13 นายคมสันติ์  สุวรรณเสริฐ นักวิชาการคลัง คมสันติ์  สุวรรณเสริฐ  
14 นายปัญญา  สุดตะนา นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 
ปัญญา  สุดตะนา  

15 นางสาวฉวีวรรณ ศิริสม คร ูศพด.วัดวังกุง ฉวีวรรณ  ศิริสม  
16 นางสาวอิสรีย์  ดวงเกตุ-      

ธนนิตย์ 
นักวิชาการศึกษา อิสรีย์  ดวงเกตุธนนิตย์  

17 ส.อ.วีระวัฒน์  วงศ์ละคร นักป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

ส.อ.วีระวัฒน์  วงศ์ละคร  

18 จ.อ.พรไสว  แพงแสง เจ้าพนักงานธุรการ จ.อ.พรไสว  แพงแสง  
19 นางสาวพรรณนภา  ยุรฉัตร นักพัฒนาชุมชน พรรณนภา  ยุรฉัตร  
20 นางสาวกุสุมา  โคตรประทุม ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์ กุสุมา  โคตรประทุม  
21 นางสาวสมร  สีสุนนท์ นักทรัพยากรบุคคล สมร สีสุนนท์  
22 นางสาวนพมาศ  เคนจันทร์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน นพมาศ  เคนจันทร์  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 



23 นางสาวอภิรดี  ทิพวอ ผู้ช่วย จพง.ธุรการกองช่าง อภิรดี  ทิพวอ  
24 นางสาวละมัย  แสนหานะ ครู ศพด.อบต.เขวาไร่ ละมัย  แสนหานะ  
25 นางธนภรณ์  ดวงวันทอง ครู ศพด.วัดวังกุง ธนภรณ์  ดวงวันทอง  
26 นายมงคล  ดรนนบุตร พนักงานขับรถยนต์ มงคล  ดรนนบุตร  
27 นางเนตรชนก  หล้าจาด ครู ศพด.อบต.เขวาไร่ เนตรชนก  หล้าจาด  
28 นางมณีรัตน์  ทอนฮามแก้ว ครู ศพด.วัดสระทอง มณีรัตน์  ทอนฮามแก้ว  
29 นางดรุณี  เรืองเดช ครู ศพด.บ้านหนองสิม ดรุณี  เรืองเดช  
30 นางชวนชม  มาดรกลาง ครู ศพด.อบต.เขวาไร่ ชวนชม  มาดรกลาง  

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 4 – 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 1   - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีสมาชิกสภาได้ขอ 
(ประธานสภา อบต.)  ลาต่อประธานจ านวน ๒ ท่าน คือ นางส าราญ  จุฬาค า ส.อบต.หมู่ที่  ๖ และ     

นางนิดดา  มืดอินทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ส่วนเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ ก็ขอฝาก
เรื่องการตรงต่อเวลาในการประชุมสภาทุกครั้ง ขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกท่าน
เข้าประชุมตรงตามเวลาที่ก าหนดนัดด้วย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง และ
จากที่กระผมเคยได้แจ้งให้ทราบในคราวประชุมสมัยที่ผ่านมา เรื่องการลา ถ้าไม่
สามารถเข้าประชุมได้ ขอให้ท่านได้ขออนุญาตลาต่อประธานเป็นหนังสือ แต่ใน
สมัยที่ ๓ ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากให้เข้าประชุมครบทุกท่าน เพราะเป็นสมัยที่มีเรื่อง
พิจารณาที่ส าคัญ นั้นก็คือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จึงขอฝากให้สมาชิกทุกท่านดูแลในเรื่องนี้ด้วย รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบให้
ถูกต้อง และขอขอบคุณสมาชิกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ที่ผ่านมา ส่วนท่านใดที่
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสต่อไปท่านจะได้เข้าร่วม 
เพราะอยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระต่อไป ขอเชิญท่านผู้บริหารได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ    
 
- เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งที่ประชุมทราบ 

นางดรุณี  ริตตา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) เนื่องจากทาง อบต.เขวาไร่ ได้ยื่นแบบขอเสนองบประมาณจากส านักงาน

สิ่งแวดล้อม ภาค ๑๐ แล้วได้รับการพิจารณางบประมาณจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
จึงได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
และนักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น เพ่ือน า
งบประมาณมาจัดอบรมเรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทาง เนื่องจากงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีขีดจ ากัด จึงได้มีการของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
นับว่าเป็นโอกาสอันดี เรื่องที่แจ้งให้ทราบเบื้องตน้มีเท่านี ้

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  ก็นับเป็นเรื่องท่ีดีที่จะได้ท าเพ่ือพ่ีน้องประชาชน และต่อไปจะขออนุญาตมอบ 
 (ประธานสภา อบต.) หมายให้รองประธานสภาด าเนินการในระเบียบวาระต่อไปแทน เนื่องจากประธาน

มีอาการปวดฟัน อาจจะไม่สะดวกในการด าเนินการประชุม 
 
 - เรื่องผู้เข้าประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- ไม่มี – 
 
 



- ๕ – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รายงานการประชุมสภา อบต.เขวาไร่ สมัยประชุม สมัยสามัญที่ ๓/256๒      
ครั้งที่ 1 ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
- มติที่ประชุม รับรอง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ).เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง       
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 ข้อ 51 

 
นายอาทิตย์  นามมุงคุณ   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ในวันที่ผ่านมา คณะกรรมการแปรญัตติคงจะมารอ 
(รองประธานสภาฯ  รับเรื่องเพ่ือแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา อบต.) แปรญัตติได้รายงานต่อสภา 
  
 

นายสมบูรณ์  ศิริพันธ เรียนประธานสภา สมาชิกทุกท่าน และผู้บริหาร คณะกรรมการแปรญัตติได้รอ 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๑) รับเรื่องตั้งแต่เวลา 16.00 น. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ สมัยที่  3       

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จนสิ้นสุดก าหนดเวลาในการยื่น
ค าแปรญัตติในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
ขอแปรญัตติ ดังนั้น จึงไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่ประชุมมีมติให้แปรลดได้ 
แต่ไม่สามารถแปรเพ่ิมได้ สรุปว่า ทุกหมู่บ้านยังยืนยันตามโครงการเดิมตามท่ีผ่านที่
ประชุมประชาคม 

  

นายอาทิตย์  นามมุงคุณ ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รายงานต่อสภา อย่างไรก็ตาม 
(รองประธานสภาฯ  หากถึงวันด าเนินการจริง ถ้ามีการขาดตกบกพร่องในรายละเอียดต่างๆก็สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา อบต.) ยื่นแบบค าร้องทั่วไปได้เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ แต่ไม่สามารถ   

เปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ และเมื่อมีการรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติ
แล้ว ก็ต้องมีการลงมติเพ่ือรับรองการรายงานของคณะกรรมการฯ ดังนั้นจึงขอให้
สมาชิกทุกท่านยกมือรับรองการรายงานดังกล่าวด้วย 
- มติที่ประชุม รับรอง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ).เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 52 

 

นายอาทิตย์  นามมุงคุณ ต่อไปก็ขอน าเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ ในขั้นลงมติ ตามที่ประธานคณะกรรมการ 
(รองประธานสภาฯ  แปรญัตติได้รายงานเมื่อสักครู่นี้ และในขั้นตอนต่อจากนี้เป็นการลงมติ เพ่ือจะได้ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา อบต.) น าไปสู่การตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือด าเนิน

โครงการต่างๆให้เกิดสัมฤทธิ์ผลภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร่างข้อบัญญัติก็ได้
ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้มีการประชุมและรายงานผลเรียบร้อย
แล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 



- ๖ – 
 

ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ 
ต่อไป ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบ 

 

- เห็นชอบ  ๓๕ คน 
- ไม่เห็นชอบ    - คน 

    มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 
 

นายอาทิตย์  นามมุงคุณ  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านในการเข้าประชุมและให้ความเห็นชอบ และถือว่าร่าง 
(รองประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติฯนี้ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ และจะเข้าสู ่
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา อบต.) การจัดท าเป็นรูปเล่มเอกสารแจกจ่ายแก่สมาชิกต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ 
(ประธานสภา อบต.) หรือข้อสงสัยที่ต้องการจะเสนอหรือชี้แจงหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือต่อประธาน 
 
นายสมบูรณ์  ศิริพันธ เรียนประธานสภา สมาชิกทุกท่าน กระผมขอเรียนถามเรื่องท่ีติดค้างไว้ในการ 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๑) ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม กรณี

การซ่อมแซมถนนสายหนองสระพัง-วังกุง จุดที่ผมจะน าเสนอ มีระยะทาง ๔.๕๐ 
เมตร เป็นรอยต่อระหว่างความรับผิดชอบของ อบจ. และ อบต. โดยห่างกัน
ประมาณ ๔.๕๐ เมตร พอที่จะด าเนินการได้หรือไม่ เพราะเป็นบริเวณรอยต่อ
ช ารุดที่ผู้ใช้รถใช้ถนนสะท้อนมายังกระผมเพ่ือน ามาหารือกับที่ประชุมแห่งนี้ และ
อีกหนึ่งจุดคือจากบ้านนางราตรีริมถนนด้านทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นหลุมเป็น
บ่อ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ค่อนข้างที่จะสัญจรไปมาล าบาก จึงขอฝากให้ท่าน
ผู้บริหารดูแลด้วย ประการต่อมาขอเสริมจากท่ีบ้านนายศักชัย  มณีสาร บริเวณวัด 
มีลักษณะเป็นแนวลงดิ่งเหมือนกับบ้านหนองสระพัง จะสามารถปรับปรุงให้พ้ืนมี
ระดับเท่ากันได้หรือไม่ เพราะจะเป็นอุปสรรคของคนที่สัญจรไปมา เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณท่านสมบูรณ์  ศิริพันธที่ได้น าปัญหาความเดือดร้อนมาหารือกัน 
(ประธานสภา อบต.) ส่วนตัวกระผมเองก็พอได้ทราบมาบ้างว่า ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่มีปัญหาลักษณะนี้ 

รวมถึงก็มีประชาชนจากต าบลอ่ืนก็ได้ใช้ถนนสายนี้เช่นกัน ทางผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็คงจะเตรียมการแก้ปัญหาเหล่านี้ไว้บ้างแล้ว เป็นเรื่องที่ดีที่
สมาชิกได้สะท้อนปัญหาของประชาชนเข้ามาในสภาเพ่ือร่วมกันพิจารณา ต่อไปก็
ขอเชิญผู้บริหารได้น าเรียนต่อที่ประชุม 

 
 

นางดรุณี  ริตตา เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ในส่วนของถนน 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) สายหนองสระพัง-วังกุง เบื้องต้นได้ประสานกับกองช่างแล้วว่าจะซ่อมแซมตลอด

เส้นทาง โดยวันที่ออกส ารวจจะเรียนเชิญสมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในเขต
ซ่อมแซมถนนนั้นเข้าร่วมส ารวจด้วย โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้า แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มี 

 
 



- ๗ – 
 

การประมาณการค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่พบ ดั งนั้นตามที่แจ้งในที่
ประชุมคราวที่ผ่านมา  จึงขอรายชื่อผู้ใช้ถนนเพ่ือมาเป็นเอกสารแนบโครงการ 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณในความห่วงใยเช่นเดียวกับท่านสมาชิก ในแนวความคิดของกระผม 
(ประธานสภา อบต.) เห็นว่า ถ้าจุดไหนมีความช ารุดมากก็อยากให้ซ่อมแซมก่อน และเมื่อช่ างออกไป

ส ารวจก็อยากให้ทางผู้น า ทั้งสมาชิกและฝ่ายปกครองเข้าร่วมส ารวจด้วย  
         เพ่ือหารือร่วมกัน หรือให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ และอาจจะต้องพิจารณา

ร่วมกันในคราวประชุมวิสามัญต่อไป มีท่านอื่นอีกหรือไม ่
 
นายค าพันธ์  แสนนุภาพ เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเรื่องที่จะหารือ ดังนี้ โครงการ 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของแต่ละหมู่บ้าน ในห้วงงบประมาณปี ๒๕๖๓ อยากให้

มีการอัดดินหรือลูกรังบนไหล่ถนนด้วย ส่วนโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้รับ
จ้างบอกว่า ไม่มีการอัดดินหรือลูกรังบนไหล่ถนนในทุกเส้นทาง จึงอยากฝากทาง
ประธานสภาหรือผู้บริหารไว้พิจารณา 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณท่านค าพันธ์  แสนนุภาพ จริงๆแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เราผ่าน 
(ประธานสภา อบต.) ขั้นตอนการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว กระผมมีความเข้าใจในสิ่งที่ท่าน

ค าพันธ์เสนอ แต่สาเหตุอาจจะเกิดจากงบประมาณท่ีน้อยลง หรือการแบ่งส่วนของ
ถนนเพ่ือท าเป็นท่อระบายน้ า จึงท าให้ถนนแคบลง ในปีต่อๆไปถ้าพ้ืนที่อ านวยก็คง
จะด าเนินการได้ เชิญสมาชิกท่านอื่น 

 
นางสมบูรณ์  ชาภักด ี เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตเรียนถามถึงความคืบหน้าของ 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๗) โครงการถนนหินคลุก ของบ้านโนนงาม-โนนพยอม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เพราะขณะนี้ยังไม่ได้มีการด าเนินการ 
 
นางดรุณี  ริตตา เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตตอบข้อสอบถามจากท่าน 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) สมาชิกหมู่ที่ ๗ ขณะนี้โครงการถนน ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการ

ด าเนินงาน โดยเรียงล าดับตามแผน โดยไม่สามารถด าเนินงานพร้อมกันได้ 
เนื่องจากมีช่างผู้ควบคุมงานเพียง ๒ ท่าน อย่างไรก็ตามจะเร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้ให้ข้อมูล แต่ก็ขอฝากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เร่ง 
(ประธานสภา อบต.) ด าเนินการภายในเดือนตุลาคม เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า เชิญสมาชิกท่านอ่ืน มีอีก

หรือไม ่
 
นายสมพร  รัตน์รองใต้ เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ขอเรียนถามถึงการซ่อมแซมถนนเช่นกัน 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๔) กับสมาชิกท่านอ่ืนๆ ในส่วนที่กระผมจะเสนอ อยากให้ซ่อมแซมในช่วงรอยต่อถนน

คอนกรีตของสายหนองสระพัง-วังกุง โดยซ่อมแซมต่อเนื่องจากบริเวณท้ายหมู่บ้าน
หนองสระพังจนถึงรอยต่อของบ้านคุณพ่อล้าน และอีกช่วงหนึ่งคือ บ้านโนนราษี  

 



- ๘ – 
 

บริเวณบ้านของนางละไม เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหาในการสัญจรไปมา รวมไปถึง
ตลอดเส้นทางจนถึงบ้านวังกุง 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอบคุณท่านสมพร จริงๆแล้วก็ได้มีการหารือกันอย่างต่อเนื่อง อีกแนวทางหนึ่งซึ่ง 
(ประธานสภา อบต.) ได้ด าเนินการไปแล้ว โดยใช้งบประมาณของ อบต. คือ การท าร่องระบายน้ า แต่

ปัญหาคือน้ าจากร่องระบายน้ าไหลไปลงที่นาของชาวบ้าน กระผมจึงอยากเสนอให้ 
ตัดถนนเลียบลงไปบริเวณล าห้วย ถ้าสามารถกระท าได้ แต่จากที่พบในปัจจุบัน 
รางระบายน้ ามีฝาปิด จึงท าให้น้ าเอ่อล้นท่วมถนนไปบ้างในบางจุด เมื่อถึงเวลาที่
ออกส ารวจก็ขอให้มีหนังสือถึงสมาชิกสภาหรือผู้น าฝ่ายปกครองให้เข้าร่วมส ารวจ
เพ่ือพิจารณาว่ามีจุดใดที่เป็นปัญหา และจะแก้ไขอย่างไร มีสมาชิกท่านอ่ืนอีก
หรือไม ่

 
นายสมบูรณ์  ศิริพันธ เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง กระผมขอหารือในเรื่องโครงการ 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๑) บาดาลขนาดใหญ่ เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็น บ้านหนองสระพังขณะนี้น้ าผิวดินก็ใกล้

จะหมดแล้ว น้ าบาดาลที่จ้างผู้รับจ้างขุดเจาะก็ใช้ได้ไม่นาน ถ้าไม่มีบาดาลขนาด
ใหญ่ในชุมชน จึงเป็นเรื่องที่อยากจะขอฝากไปยังผู้บริหาร และในบางโครงการที่
ผ่านประชาคมมาแล้ว แต่ไม่ได้ด าเนินการ จึงอยากสอบถามความคืบหน้าว่าอยู่
ในช่วงใด และวันนี้กระผมก็ทราบข่าวคราวมาบ้างว่า ท่านผู้อ านวยการกองช่างอยู่
ระหว่างการโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยงานอ่ืน จึงอยากขอเชิญให้ท่านได้
กล่าวอะไรสักเล็กน้อยต่อท่ีประชุม 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ทุกโครงการที่ท่านสมาชิกได้เสนอ หรือได้สอบถามเข้ามา เป็นโครงการที่อยากให้ 
(ประธานสภา อบต.) มีการด าเนินการขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ 

และหลายๆโครงการก็คงจะอยู่ในระหว่างด าเนินการ ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารได้ให้
แนวทางเกี่ยวกับโครงการบาดาลหรือประปาขนาดใหญ่ต่อที่ประชุมเพ่ือเป็นการ
เสริมก าลังใจให้กับสมาชิก ขอเชิญท่านผู้บริหาร 

 
นางดรุณี  ริตตา เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับเรื่องระบบประปาขนาดใหญ่ ได้ 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ประชุมนอกรอบกับประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา ว่าหลัง

สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะมีงบประมาณที่เหลือจ่ายตกเป็นเงินสะสม และใน
ปี ๒๕๖๓ จะมาดูยอดเงินสะสมว่า หลังจากที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซม
ถนนสายหนองสระพัง-วังกุง และการซ่อมแซมสถานีสูบน้ าแล้ว รวมกับเงินสะสม
จากปี ๒๕๖๒ ยอดเงินจะคงเหลือเท่าใด จึงจะประมาณการในโครงการระบบ
ประปา ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นยอดประมาณการเท่าใด 
แต่คาดการณ์ว่าในห้วงกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะมีการจ่ายขาดเงินสะสม โดย
รอเงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ว่าจะสามารถด าเนินโครงการใดได้บ้าง 
หรือจะมีสถานการณ์จ าเป็นเร่งด่วนอ่ืนๆอีกหรือไม่ หากไม่มีเหตุฉุกเฉินใดๆ จะ
พิจารณาเรื่องระบบประปาก่อน แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงจะด าเนินการ
เพียง ๒ โครงการก่อน และในการนี้ จึงจะขออนุญาตหารือกับท่านประธานสภา  
ในการก าหนดวันประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 



- ๙ – 
 

 โดยเบื้องต้นจะขอเวลาให้กองช่างด าเนินการจัดท าแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ให้แล้ว
เสร็จก่อน จึงจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อนายอ าเภอ โดยคาดว่าใช้เวลา
ประมาณ ๒ สัปดาห์ และหลังจากนั้นจะมอบหมายให้กองช่างออกส ารวจและ
ประมาณการซ่อมแซมถนนสายหนองสระพัง-วังกุง ซึ่งการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
อาจจะเกิดในช่วงก่อนวันที่ ๑๐ กันยายนนี้ เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมในการซ่อมแซม
ถนนสายหนองสระพัง-วังกุง และสถานีสูบน้ า  

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้น าเรียนรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งประธานสภาเองก็เห็น 
(ประธานสภา อบต.) ควรให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพราะเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องพิจารณาใน

รายละเอียด โดยเบื้องต้นก็ขอให้สมาชิกสภาได้ยื่นเสนอญัตติเป็นหนังสือ เพ่ือเป็น
ญัตติตั้งต้นและน าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ดังที่ทางผู้บริหารได้แจ้งต่อ
ที่ประชุม และในเรื่องของการก าหนดวันประชุมสมัยวิสามัญ ขอให้ทางผู้บริหารได้
เสนอหรือก าหนดวันที่เหมาะสม และหารือต่อประธานสภาได้ในภายหลัง เพ่ือจะ
ได้ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม มี
สมาชิกท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่  

 

นางสมบูรณ์  ชาภักด ี เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน อยากจะขอเสริมในเรื่องของประชาคม  
(ส.อบต. หมู่ที่ 7) เพราะแต่ละโครงการนั้นจะลงไปสู่แต่ละหมู่บ้าน จึงอยากให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาคมเพ่ือตรวจรับงานจ้าง และมีการให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกสภาหมู่นั้นๆ 
รวมถึงพ่ีน้องประชาชน ดังเช่นที่เคยมีมา 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น จริงๆแล้วประชาคมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการด าเนินการจัดท า 
(ประธานสภา อบต.) แผนเพ่ือจัดท าเป็นโครงการต่างๆ กระผมก็เห็นด้วยกับที่ท่านสมาชิกได้เสนอ เชิญ

ท่านผู้อ านวยการกองคลังที่ได้ยกมือขอชี้แจง 
 

นางกลนกร  หาญพิชานันท์ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอชี้แจงในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) ประชาคม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ           

พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดในเรื่องการกรรมการตรวจงานจ้าง โดยให้แต่งตั้งจากคณะบุคคล
ที่ด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่ได้ก าหนดใน
เรื่องการประชาคมไว้ จึงเสนอท่านนายกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ใน
ห้วงที่ผ่านมาที่ได้มีประชาคม เนื่องจากแต่ก่อนเราใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ในระเบียบดังกล่าวได้
ก าหนดในเรื่องของประชาคมไว้อย่างชัดเจนว่า โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ได้ด าเนินการต้องมีประชาคมอย่างน้อย ๒ คน แต่กฎหมายให้ที่บังคับใช้ใน
ปัจจุบันไม่ได้ระบุไว้ จึงได้เสนอท่านนายกในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างไว้
เพียง ๓ ท่าน ที่ด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอฝากเรื่องสืบ
เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในเรื่องของเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการพระราชด าริเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ขณะนี้ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จึง
ขอฝากแจ้งไปยังคณะกรรมการหมู่บ้านผ่านที่ประชุมว่า สามารถมารับเช็คได้ โดยผู้ที่มา
ขอรับเช็คจะต้องเป็นผู้ที่ที่รายชื่อตามโครงการจ านวน ๓ ท่านนั้น และขอให้น าส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนมายื่นประกอบด้วย 

 



- ๑๐ – 
 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องของประชาคม ซึ่งก็ 
(ประธานสภา อบต.) ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันเป็นหลัก แต่ก็ขอ

ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข่าวสารระเบียบที่ออกมาใหม่ให้สมาชิกได้ทราบด้วยใน
โอกาสหน้า เพ่ือจะได้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน 

 
 

นางดรุณี  ริตตา เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ส าหรับระเบียบที่ออกมาใหม่หรือท่ีได้มี 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) การแก้ไขเพ่ิมเติม ทางผู้บริหารจะพิจารณาและหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.     

ในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะระเบียบหรือกฎหมายที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือที่ออกมาใหม่ใน
ห้วงของปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา เนื่องจากมีเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถจะแจ้งให้ท่าน
สมาชิกได้รับทราบอย่างครบถ้วน ซึ่งอาจจะด าเนินโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
ในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาจจะมีการออกไปหาประสบการณ์นอกพ้ืนที่ 
แลกเปลี่ยนแนวความคิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือที่จะน ามาปรับใช้
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเรา 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีท่ีจะได้ฝึกอบรมให้ 
(ประธานสภา อบต.) ความรู้แก่สมาชิกสภาทุกท่าน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและช่วยเหลือพ่ีน้อง

ประชาชน เชิญผู้อ านวยการกองคลัง 
 

นางกลนกร  หาญพิชานันท์ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน จะขอแจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายที่ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) ออกมาใหม่และจะมีการบั งคับใช้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลของเรา คือ 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่จะเริ่มจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป และอบต.เขวาไร่จะได้ด าเนินการลงส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือจัดท าแผนที่
ภาษีใหม่ โดยภาษีนี้เรียกว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในขณะนี้เราจ่ายภาษีโรงเรือน
และภาษีบ ารุงท้องที่ แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะยุบรวมการจัดเก็บภาษี โดยทุกท่านที่
อยู่ ณ ที่นี้ จะต้องแสดงแบบรายการต่อ อบต.เขวาไร่ โดยจะมีการค านวณอัตราภาษี 
โดยพิจารณาจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้จ่ายภาษี แต่ยังมีการลดหย่อนภาษีอยู่
เช่นเดิม ตัวอย่างเช่น ที่ดินเกษตรกรรม เมื่อคิดค านวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
กรมธนารักษ์แล้ว ถ้าไม่เกิน ๕๐ ล้าน ก็ไม่ต้องจ่ายภาษี แต่อย่างไรก็ตามทุกท่านจะต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการ ในส่วนของสิ่งปลูกสร้าง บ้านหลังที่หนึ่ง ลดหย่อนให้ในกรณีราคา
ประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน ๕๐ ล้านเช่นกัน บ้านหลังที่สองลดหย่อนให้ในกรณีราคา
ประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน ๑๐ ล้าน โดยมีก าหนดออกส ารวจพ้ืนที่ในช่วงเดือนกันยายน
เป็นต้นไป โดยภาษีดังกล่าวนี้อาจจะใช้บังคับได้เป็นผลดีส าหรับชุมชนเมือง หรือผู้ที่มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นจ านวนมาก หรือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินว่างเปล่าแต่ไม่ได้ท า
ประโยชน์ในที่ดินนั้น แต่ส าหรับในพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างต าบลเราก็ขึ้นอยู่กับราคา
ประเมินทุนทรัพย์ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ และทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมให้กับสมาชิกในโอกาสต่อไป 

 
 



- ๑๑ - 
 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดเก็บภาษี 
(ประธานสภา อบต.) รูปแบบใหม่ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

 

นายถาวร  คุณแสง เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ หลังจากได้มีการ 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖) กล่าวถึงการพัฒนาหรือโครงการต่างๆ กระผมขอเกริ่นถึงโครงการศึกษาดูงาน

ก่อนที่จะหมดวาระ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้จัดท าโครงการศึกษาดูงานภายในช่วง
ต้นปีงบประมาณ 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอบคุณท่านถาวร  คุณแสงที่ได้เสนอแนะ และจากการที่ท่านนายกได้แจ้งให้ที่ 
(ประธานสภา อบต.) ประชุมทราบว่าผู้อ านวยการกองช่างอยู่ระหว่างด าเนินการโอนย้ายไปปฏิบัติ

หน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนั้น ในโอกาสการประชุมครั้งนี้จึงอยาก
ขอให้ท่านกล่าวอะไรสักเล็กน้อยต่อที่ประชุม เชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง 

 
นายอภิศักดิ์  วิลัยสุทธิ์ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามท่ีได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต. 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) เขวาไร่ ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาไม่นาน แต่บรรยากาศการท างานที่ อบต.      

เขวาไร่ก็อบอุ่นดี แต่เนื่องจากเหตุผลความจ าเป็นเรื่องระยะทางในการเดินทางมา
ท างาน ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น จึงเป็นเหตุผลในการโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใกล้บ้านมากขึ้น ก็ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้        

 
นางดรุณี  ริตตา เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ก่อนที่จะประชุมครบทุกวาระ ก็ขออนุญาต 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งจัดท าโดยกอง

ส่งเสริมการเกษตร เป็นโครงการอบรมต่อเนื่องจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ผักดอก
ขจร) ที่ผ่านมา ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมก็สามารถเข้าร่วมได้     
โดยนอกจากจะเป็นการอบรมเรื่องการเพาะปลูก ก็จะมีการแนะน าในเชิง
การตลาด ต่อเนื่องจากการอบรมการปลูกผักดอกขจรในเชิงการตลาด หลายๆ
ท่านก็ให้ความสนใจและสั่งจองล่วงหน้า และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่อง คือ
การส ารวจสุนัขและแมวในการฉีดวัคซีน ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนเขวาไร่ก็ได้ขอความ
ร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ไปจับสุนัขจ านวน ๒๖ ตัว แต่เนื่องจากทางอบต.ยังไม่ได้มีการ
สร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ จึงขอความอนุเคราะห์ไปที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
โกสุมพิสัยให้มาท าหมันสุนัข และฝากดูแลในพ้ืนที่ของท่านในการควบคุมการเลี้ยง    
การท าหมันสัตว์ด้วย 

 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ขอบคุณที่ได้น ารายละเอียดดังกล่าวมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กระผมเองก็เล็งเห็น 
(ประธานสภา อบต.) ปัญหาเหล่านี้เช่นกัน ถ้าเรามีวิธีการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อย ก็จะไม่เกิด

ปัญหาสุนัขหรือแมวจรจัด หรือมีจ านวนมากขึ้น เป็นอีกปัญหาหนึ่ งที่กระผม
อยากจะสะท้อนเช่นกัน ถ้าพบปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ เช่น อาการของโรค
พิษสุนัขบ้า ก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือได้ 
ถ้าในอนาคตมีกฎหมายออกมาควบคุม เช่น มีการจดทะเบียนสัตว์ ก็จะเป็นเรื่อง  

 
 



- ๑๒ – 
 

ที่ดี มีเรื่องอะไรก็อยากจะให้ทั้งทางสภาและผู้บริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือ
เป็นการออกหนังสือประชาสัมพันธ์ก็สามารถท าได้ 

 

 

นายทวี  ดรละคร  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร อบต.เขวาไร่ และหัวหน้าส่วน 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐)  ราชการทุกท่าน ในการประชุมวันนี้เราก็ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว และก็คงจะไม่

มีปัญหาอ่ืนใดอีก กระผมขอเสนอปิดการประชุม มีสมาชิกรับรอง ๓ ท่าน 
 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  ขอบคุณท่านทวี  ดรละครที่เสนอปิดประชุม ในการประชุมครั้งนี้เราก็ได้หารือกัน 
(ประธานสภา อบต.)  ในหลายประเด็นจนครบระเบียบวาระแล้ว และก็ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณ เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อไม่มี
ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในครั้งนี้ รวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ให้ความส าคัญและสะท้อนปัญหา
หลายๆอย่างเพ่ือประโยชน์ของชุมชนของเรา ส าหรับวันนี้ก็ ได้ด าเนินการประชุม
ครบทุกวาระตามที่ก าหนด ก็ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ทุกท่าน 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขความเจริญต่อไป ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
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