
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป& พ.ศ.๒๕๕๕  

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห3องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 

 
รายช่ือผู3มาประชุม 
ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน 
นายอาทิตย�  นามมุงคุณ 
นายสมบูรณ�  ศิริพันธ 
นางทองมี สีวอคํา 
นายดุสิต ดรหงษา 
นางนิจดา  มืดอินทร� 
นายวีระศักด์ิ ดรพล 
นางจิระวัส  ดรพรมยุ/ง 
นายสมพร  รัตน�รองใต1 
นายไสว ไชยนาค 
นายอําคา  น1อยหว1า 
นางสังวร ดรพรมยุ/ง 
นายศักชัย มณีสาร 
นางสําราญ จุฬาคํา 
นายสนั่น  คุณแสง 
นางสมบูรณ�  ชาภักดี 
นายเสถียร ศิริหลวง 
นายสมเกียรติ บุญชํานาญ 
นายปรีชา  ต้ันภักดี 
นายสายหยุด  ดรกันหา 
นายสานุชิต อําลอย 
นายทักษิณ ภูจอมจิต 
นายนิคม  บุญศรี 
นายคําพันธ�  แสนนุภาพ 
นายดํารงค� ดรพล 
นายพิทักษ� ศรีไชยแสง 
นางบุญมี ถาวรชัยเจริญ 
นายสังวาร ดรกัณหา 
 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓ 
 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน 
นายอาทิตย�  นามมุงคุณ 
นายสมบูรณ�  ศิริพันธ 
นางทองมี สีวอคํา 
นายดุสิต ดรหงษา 
นางนิจดา  มืดอินทร� 
นายวีระศักด์ิ ดรพล 
นางจิระวัส  ดรพรมยุ%ง 
นายสมพร  รัตน�รองใต' 
นายไสว ไชยนาค 
นายอําคา  น'อยหว'า 
นางสังวร ดรพรมยุ%ง 
นายศักชัย มณีสาร 
นางสําราญ จุฬาคํา 
นายสนั่น  คุณแสง 
นางสมบูรณ�  ชาภักดี 
นายเสถียร ศิริหลวง 
นายสมเกียรติ บุญชํานาญ 
นายปรีชา  ต้ันภักดี 
นายสายหยุด  ดรกันหา 
นายสานุชิต อําลอย 
นายทักษิณ ภูจอมจิต 
นายนิคม  บุญศรี 
นายคําพันธ�  แสนนุภาพ 
นายดํารงค� ดรพล 
นายพิทักษ� ศรีไชยแสง 
นางบุญมี ถาวรชัยเจริญ 
นายสังวาร ดรกัณหา 
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ผู3มาประชุม 
ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๑ 

นางนวลจันทร� สีคะสอน 
นายคํานวณ สีลาโคตร 
นายคํา สุทธิสาร 
นายถาวร คุณแสง 
นายสวย  ทุนล ี
นางวิลัยลักษณ� นามมุงคุณ 
นางสาวพรรณิดา  แก1วนา 
นายสิงห�ทอง ดรหม่ัน 
นายชัยวัฒน�  ดวงวันทอง 
นายประสิทธิ์  เหล/าเจริญ 
นางละไม สีมะโฮงนาม 
นายทวี ดรละคร 
นางสาวสุกัลยา  สิงห�บุรมย� 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒๐ 
เลขานุการสภา อบต. 

นางนวลจันทร� สีคะสอน 
- 
- 

นายถาวร คุณแสง 
นายสวย  ทุนล ี
นางวิลัยลักษณ� นามมุงคุณ 
นางสาวพรรณิดา  แก'วนา 
นายสิงห�ทอง ดรหม่ัน 
นายชัยวัฒน�  ดวงวันทอง 
นายประสิทธิ์  เหล%าเจริญ 
นางละไม สีมะโฮงนาม 
นายทวี ดรละคร 
นางสาวสุกัลยา  สิงห�บุรมย� 

 
ขาดประชุม 
ขาดประชุม 

 
ผู3เข3าร�วมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
    ๑ 

๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

นายสุภาพ  ผาบพุทธา 
นายบุญทอง เจริญสมบัติ 
นายสมหมาย อันมาก 
นายอําคา พรมมะไล 
นายปAญญา แสนแก1ว 
นายพิทยเศรษฐ� ปACนอยู/ 
นางสาวฉวี  เขือนอก 
นายสายลม เนาวะสี 
นายสุวิท คํากอง 
นางสาวมาลัยทิพย� มะลาด 
นางลัดดาวัลย� โพธิ์ปAดชา 
นางสาวประภาพร ศิริมูล 
นายสุวัจน� สิทธิขวา 
นายถาวร  มาลาหอม 
นายถาวร  มณีสาร 
นายวีระ ดีพูน 
นายมนตรี ตะนะสอน 
นายสกาย สายสุด 
นางสุปราณี ด1วงคําจันทร� 

 

นายก อบต. 
ผช.ผู1ใหญ/บ1าน .๙ 
ผช.ผู1ใหญ/บ1าน .๘ 
ผช.ผู1ใหญ/บ1าน .๗ 
ครูโรงเรียนบ1านหนองสระพัง 
รอง ผอ.โรงเรียนเขวาไร/ศึกษา 
นักพัฒนาชุมชน 
ผช.ผู1ใหญ/บ1าน  ม๑๑ 
ผู1ใหญ/บ1าน ม.๑๘ 
เจ1าพนักงานธุรการ 
ผช.เจ1าหน1าท่ีบันทึกข1อมูล 
นายช/างโยธา 
ผอ.โรงเรียนบ1านโนนราษี-โคกล/าม 
ผอ.โรงเรียนบ1านเหล/าพอหา 
ผู1ใหญ/บ1าน ม.๖ 
รพ.สต.บ1านโนนพยอม 
ผู1ใหญ/บ1าน ม.๒ 
ผช. ผู1ใหญ/บ1าน ม.๑๖ 
นักวิชาการเกษตร 

นายสุภาพ  ผาบพุทธา 
นายบุญทอง เจริญสมบัติ 
นายสมหมาย อันมาก 
นายอําคา พรมมะไล 
นายป6ญญา แสนแก'ว 
นายพิทยเศรษฐ� ป68นอยู% 
นางสาวฉวี  เขือนอก 
นายสายลม เนาวะสี 
นายสุวิท คํากอง 
นางสาวมาลัยทิพย� มะลาด 
นางลัดดาวัลย� โพธิ์ป6ดชา 
นางสาวประภาพร ศิริมูล 
นายสุวัจน� สิทธิขวา 
นายถาวร  มาลาหอม 
นายถาวร  มณีสาร 
นายวีระ ดีพูน 
นายมนตรี ตะนะสอน 
นายสกาย สายสุด 
นางสุปราณี ด'วงคําจันทร� 
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ผู3เข3าร�วมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ท่ีอยู� ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 

นางสาวกุสุมา โคตรประทุม 
นางละมัย โหว/สงคราม 
นางบุษกร สมประสงค� 
นางสาวสมร สีสุนนท� 

ผู1ช/วยเจ1าหน1าท่ีประชาสัมพันธ� 
ผู1ช/วยวิเคราะห�ฯ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
บุคคลากร 

นางสาวกุสุมา โคตรประทุม 
นางละมัย โหว%สงคราม 
นางบุษกร สมประสงค� 
นางสาวสมร สีสุนนท� 

 

 
มาประชุม  ๓๙ คน  
ขาดประชุม  ๒ คน 
เข3าร�วมประชุม ๒๓ คน  
 

นางสาวสุกัลยา สิงห�บุรมย�  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� กล/าวบัดนี้ถึงกําหนดเวลานัดประชุม
แล1ว ได1ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯผู1มาประชุมท่ีได1ลงชื่อไว1 มาประชุม ๓๘ คน ขาดประชุม ๒ คนและ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส/วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก1ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี๖)พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค�การบริหารส/วนตําบลต1องมีสมาชิกสภาองค�การบริหารส/วนตําบลมา
ประชุมไม/น1อยกว/าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส/วนตําบลท้ังหมดเท/าท่ีมีอยู/ จึงจะเปJนองค�
ประชุม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว/าด1วยข1อบังคับการประชุมสภาท1องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  
(ข1อ๒๕) เม่ือครบองค�ประชุม  กราบเรียนเชิญท/านประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นําสวดมนต�
ไหว1พระ ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําปK 
๒๕๕๕ ตามระเบียบวาระท่ีกําหนด กราบเรียนเชิญค/ะ 
นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�     กล/าวเปLดประชุม ประชุมสภา
องค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕ และจะ
ดําเนินการตามระเบียบวาระท่ีกําหนด จํานวน ๖ วาระ ขอให1ทุกท/านศึกษาระเบียบแนวทางการประชุม 
สภาฯและบทบาทหน1าท่ีของสมาชิกสภาฯให1ครบถ1วนถูกต1องในฐานะตัวแทนของพ่ีน1องประชาชน  

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีประธานจะแจ3งต�อท่ีประชุม   

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�  แจ1งขอความร/วมมือทุกท/านใน
การปฏิบัติหน1าท่ีเพ่ือพัฒนาท1องถ่ิน ขอให1ทุกท/านนําความรู1 ความสามารถ ความรัก ความสามัคคี นํามา
แก1ไขปAญหาดูแลพ่ีน1องประชาชน และร/วมกันพัฒนาในทุกด1าน ซ่ึงต1องใช1ความร/วมมือการมีส/วนร/วมของทุก
หมู/บ1าน ควรตรงต/อเวลา มีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกาท่ีมี รวมท้ังการให1เกียรติต/อกัน ก็หมายถึงการให1
เกียรติต/อสภาองค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ ขอให1ดูแลสุขภาพร/างกายท้ังพ/อแม/บุตรหลาน เนื่องจาก
ในช/วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอยู/ในช/วงฤดูหนาวต1องรักษาสุขภาพให1แข็งแรง และอากาศจะแห1งแล1งอาจเกิด
อัคคีภัย เนื่องจากหลายสาเหตุ จากกRาชหุงต1ม ไฟฟTาลัดวงจร รวมท้ังการจุดไฟเผาต/างๆ ขอให1แจ1งเตือนทุก
หมู/บ1านระมัดระวังดูแล ให1เรียบร1อยอย/าประมาท รวมท้ังแจ1งเตือนทุกท/านให1เฝTาระวัง มหันตภัยเก่ียวกับยา
เสพติด ซ่ึงระบาดรุนแรงในทุกกลุ/มอาชีพ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให1ช/วยกันเฝTาระวังร/วมกับกํานัน
ผู1ใหญ/บ1าน เพ่ือความสงบเรียบร1อยของตําบลเกิดประโยชน�ต/อพ่ีน1องประชาชน 
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เรื่องท่ีคณะผู3บริหารแจ3งให3ประชุมทราบ 

นายสุภาพ ผาบพุทธา นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� แจ1ง ขอบคุณทุกท/านในการเข1าร/วม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ท่ีอบต.จัดข้ึน แจ1งเก่ียวกับจุดตรวจเทศกาลปKใหม/
ระหว/างวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๖ นโยบายผู1ว/าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
ท/านนพวัชร สิงห�ศักดา มอบนโยบายไม/ให1มีแอลกอฮอล�ในสถานท่ีราชการ อบต.ต้ังจุดตรวจจุดเดียวหน1า
อบต.ตามคําสั่งนายอําเภอโกสุมพิสัย และจะมีตํารวจเข1าร/วมจุดตรวจทุกผลัดด1วย ขอความร/วมมือทุกท/านท่ี
เปJน อปพร. ในการปฏิบัติหน1าท่ี และแจ1งเข1าร/วมกิจกรรมงานประเพณีบุญข1าวคูณลานประจําปKของอําเภอ
โกสุมพิสัย ระหว/างวันท่ี  ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ จะมีหนังสือแจ1งทุกท/านอีกครั้งหนึ่ง 

อ.ป;ญญา  แสนแก3ว  ขอขอบคุณ อบต.ในการสนับสนุนงบประมาณให1กับโรงเรียนรวมท้ังขอขอบคุณ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ1านหนองสระพัง-โนนสะอาดท่ีมีสมาชิก อบต. ม.๑เปJนกรรมการ
ด1วยซ่ึงโรงเรียนได1ผ/านการประเมินประกันคุณภาพสถานศึกษาฯรอบท่ีสามแล1วขอขอบคุณ 

ผอ. โรงเรียนบ3านเหล�าพ�อหา  ขอขอบคุณ อบต. ในการสนับสนุนงบประมาณโรงเรียน มีการเรียนการสอน
ท่ีมีมาตรฐาน และได1เปJนเจ1าภาพแข/งขันกีฬาภายในโรงเรียนตําบลเขวาไร/ระหว/าง วันท่ี ๒๕-๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๕ ขอเชิญทุกท/านร/วมกิจกรรมขอขอบคุณเจ1าหน1าท่ี อบต. ในการประดับผ1าสถานท่ีรวมท้ังโตRะเก1าอ้ีใน
การจัดกิจกรรมแข/งขันกีฬา 

ผอ. โรงเรียนบ3านโนนราษี-โคกล�าม  ขอแสดงความยินดีกับนายก อบต. และสมาชิกทุกท/านท่ีได1รับเลือกต้ัง 
ขอบคุณงบประมาณเก่ียวกับการศึกษา ด1านกีฬาและสื่ออุปกรณ�การเรียนการสอน 

รอง ผอ. โรงเรียนเขวาไร�ศึกษา  ขอขอบคุณ อบต. เก่ียวกับงบประมาณด1านดนตรีท1องถ่ิน รวมท้ังการ
บริการน้ําด่ืมท่ีไม/พอใช1ในโรงเรียน ขอขอบคุณในการสนับสนุนงบประมาณและความอนุเคราะห�ต/างๆ 

นายวีระ ดีพูน รพ.สต.บ3านโนนพยอม  แจ1งโรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพตําบลบ1านโนนพยอมได1รับ
งบประมาณก/อสร1างอาคารกําลังดําเนินการประมาณ 40 % การบริการพ่ีน1องประชาชนจึงไม/สะดวกสบาย
จึงขออภัยมาในโอกาสนี้ด1วย 

ผญบ. ม.๖ ขอแสดงความยินดีกับ นายก อบต. และสมาชิกทุกท/าน ขอขอบคุณในการร/วมกิจกรรมลงแขก
เก่ียวข1าว และชาวบ1านวังโพน ได1รับรางวัลท่ี ๑ หมู/บ1านสะอาดปราศจากยุงลายจากกองทุนส/งเสริมสุขภาพ
ตําบลเขวาไร/ขอขอบคุณในการแก1ไข1ปAญหาต/างๆ ให1กับพ่ีน1องประชาชน 

ผช.ผู3ใหญ�บ3าน ม.๘   แจ1งด1วยหมู/บ1านวังกุง และบ1านวังทองได1จัดต้ังปTอมยามดูแลความเรียบร1อยของพ่ีน1อง
ประชาชน ซ่ึงมีเจ1าหน1าท่ี ปลัดอําเภอ ร/วมตรวจเยี่ยมด1วย 

ผู3ใหญ�บ3าน ม.๑๒ ขอให1 อบต. จัดเจ1าหน1าท่ีดูแลตลาดนัด  เนื่องจากช/วงนี้ขนถ/ายอ1อยขอให1 อบต. ติดต้ังไฟ
สว/างรวมท้ังจัดหา อปพร. ดูแลความเรียบร1อยเพ่ือความปลอดภัยด1วย 

ผช. ผู3ใหญ�บ3านหมู�ท่ี ๑๖  แจ1ง อยากให1ทุกท/านช/วยกันดูแลเด็กและเยาวชนในทุกหมู/บ1าน ไม/ให1ทะเลาะ
วิวาทชกต/อย ให1ดูแลบ1านใครบ1านมันเพ่ือการควบคุมจะได1ดูแลง/ายและชัดเจนเพ่ือการปTองกันปAญหาการ
ทะเลาะวิวาท 
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ผู3ใหญ�บ3านหมู�ท่ี 18 บ3านเหล�าพ�อหา ขอเชิญทุกท/านร/วมกิจกรรมแข/งขันกีฬานักเรียนบ1านเหล/าพ/อหา
เปJนเจ1าภาพ และได1สร1างปTอมยามตามนโยบายอําเภอโกสุมพิสัย แต/ยังขาดงบประมาณดําเนินการบางส/วน
ของบประมาณสนับสนุนด1วย 

มติท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล3ว (การประชุมสภาครั้งแรก เม่ือวันท่ี 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 

ประธานสภา. อบต.เขวาไร� แจ1งตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได1บันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล1วรวมท้ัง
จัดพิมพ� ให1คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได1ตรวจสอบแล1ว และได1ทําสําเนาแจ1งสมาชิกทุกท/าน
รวมท้ังปLดประกาศเพ่ือให1สมาชิกท1องถ่ินได1มีโอกาสตรวจดูได1ก/อนเวลาประชุมไม/น1อยกว/าหนึ่งวัน เพ่ือให1
สมาชิกรับรองรายงานการประชุม  การแก1ไข1ถ1อยคํา ในรายงานการประชุมให1กระทําโดยมติของท่ีประชุม
สภาท1องถ่ิน มีท/านใดจะแก1ไข1ถ1อยคําใดหรือไม/ ปรากฏว/าไม/มี 

มติท่ีประชุม   รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู3ถาม (ไม�มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร�างข3อบัญญัติ 

นายประสิทธิ์ ดรหม่ัน ประธานสภา อบต. เขวาไร�  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให1ท่ีประชุมทราบ 
นางสาวสุกัลยา สิงบุรมย� ปลัดอบต. เลขานุการสภาฯ ขอนําเรียนให1ท/านสมาชิกสภาฯทราบดังนี้ ตาม
ระเบียบว/าด1วยข1อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด๘ (ข1อ๑๐๓) คณะกรรมการประชุมสภา
ท1องถ่ินมี ๒ ประเภทตามระเบียบฯ ว�าด3วยข3อบังคับการประชุม พ.ศ. ๒๕๔๗ ข3อ ๑๐๓ กําหนดไว1ว/า 
 คณะกรรมการสภาท1องถ่ิน มี 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด1วยสมาชิกสภาท1องถ่ิน มีจํานวนไม/น1อยกว/าสามคนแต/ไม/เกิน
เจ็ดคน 
          (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด1วยสมาชิกสภาท1องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม/ได1เปJนสมาชิกสภา
ท1องถ่ิน มีจํานวนไม/น1อยกว/าสามคนแต/ไม/เกินเจ็ดคน 
          และตาม ข3อ ๑๐๔ กําหนดว/า “ คณะกรรมการสภาท3องถ่ิน มีหน1าท่ีกระทําการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู/ในกิจการของสภาท1องถ่ิน แล1วรายงานต/อสภาท1องถ่ิน “ซ่ึงตามระเบียบฯข1อ ๑๐๓ 
ตามประเภทคณะกรรมการสามัญจะดําเนินการในข1อ ๔.๑ และข1อ ๔.๒ และคณะกรรมการสภาท1องถ่ินพ1น
จากหน1าท่ีตาม(ข1อ ๑๐๖)  
             (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต/อประธานสภาท1องถ่ิน 

(๒) ตาย  (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท1องถ่ินของผู1นั้นสิ้นสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท1องถ่ินข้ึนใหม/  หรืองานท่ีได1รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(๕) สภาท1องถ่ินมีมติให1พ1นจากหน1าท่ี 

                  ข1อ(๑๐๗)ภายใต1ข1อบังคับ (ข1อ๑๐๓) “วิธีเลือกคณะกรรมการท1องถ่ิน ให1สมาชิกสภาท1องถ่ิน
หรือผู1บริหารท1องถ่ิน เสนอชื่อสมาชิกสภาท1องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม/ได1เปJนสมาชิกสภาท1องถ่ินแล1วแต/กรณี ใน
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กรณีท่ีสมาชิกสภาท1องถ่ินเปJนผู1เสนอต1องมีสมาชิกสภาท1องถ่ินรับรองไม/น1อยกว/า 2 คน ส/วนกรณีท่ี
ผู1บริหารท1องถ่ินเปJนผู1เสนอไม/ต1องมีผู1รับรอง” การเสนอชื่อให1เสนอได1โดยไม/จํากัดจํานวน เว1นแต/ท่ีประชุมมี
มติเปJนอย/างอ่ืน  จึงขอแจ1งระเบียบฯให1ท่ีประชุมรับทราบคะ 
นายประสิทธิ์ ดรหม่ัน ประธานสภา อบต. เขวาไร�  กล/าวตามระเบียบวาระ ท่ี ๔ มีคณะกรรมท่ีจะ
พิจารณาคัดเลือกจํานวน ๔ คณะประกอบด1วย 
              ๔.๑    คณะกรรมการแปรญัตติร/างข1อบัญญัติ   
              ๔.๒    คณะกรรมการจริยธรรมของข1าราชการการเมืองฝ^ายสภาท1องถ่ิน 
              ๔.๓    คระกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส/วนตําบล 
              ๔.๔    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน 
  นายประสิทธิ์ ดรหม่ัน ประธานสภา อบต. เขวาไร� เชิญปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบการคัดเลือก
คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว/าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส/วนท1องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ให1ท่ีประชุมทราบ                     
ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ชี้แจง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว/าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส/วนท1องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข1อ ๘ กําหนดให1สภาท1องถ่ินคัดเลือก จํานวน  ๓ คน โดยให1วาระ
อยู/ในตําแหน/งคราวละ ๒ ปK และอาจได1รับการคัดเลือกอีกได1  ซ่ึงมีอํานาจหน1าท่ี ดังนี้ 
กําหนดแนวทางการพัฒนาท1องถ่ิน  ร/วมจัดทําร/างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก1ไข
ปAญหาเก่ียวกับการจัดทําร/างแผนพัฒนา โดยให1นําแผนชุมชนมาแก1ไขปAญหาตามความต1องการของชุมชน 
พิจารณาร/างแผนพัฒนาและร/างแผนการดําเนินงาน กรณี อบต.ให1คณะกรรมการพัฒนา อบต.มีหน1าท่ี
ประสานกับประชาคมหมู/บ1าน ในการรวบรวมวิเคราะห�ปAญหา ความต1องการของประชาคมท1องถ่ินและ
จัดทําเปJนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนา และในการคัดเลือกคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน ตามระเบียบฯ(ข1อ ๒๘) กําหนดให1สภาท1องถ่ินคัดเลือกสมาชิก
สภาฯจํานวน ๓ คน และอาจได1รับคัดเลือกอีก มีอํานาจหน1าท่ีตาม(ข1อ๒๙) ดังนี้ กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็นซ่ึงได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต/อผู1บริหารท1องถ่ินเพ่ือให1ผู1บริหารท1องถ่ิน
เสนอต/อสภาท1องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให1ประชาชนในท1องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย/างน1อยปKละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปK จึงนําเรียน
ระเบียบฯให1ทราบตามเอกสารท่ีมอบให1ทุกท/านคะ 
 ประธานสภา อบต. เขวาไร� กล/าวทุกท/านคงเข1าใจระเบียบฯแนวทางท้ัง ๔ เรื่องจะดําเนินการคัดเลือกตาม
ระเบียบฯ ท่ีเก่ียวข1องเรียงตามข1อท่ีกําหนดตามระเบียบวาระ ข1อ ๔.๑ ถึง ข1อ ๔.๔ ตามลําดับเชิญทุกท/าน
เสนอผู1ท่ีเห็นสมควร เปJน คณะกรรมการแปรญัตติ ตามข3อ ๔.๑ 
นายสมบูรณ� ศิริพันธ ส. อบต.ม.๑  อยากให1คณะกรรมการทุกคณะกระจายทุกหมู/บ1านไม/ให1ซํ้ากันจะได1
ร/วมกันปฏิบัติหน1าท่ีได1สมบูรณ�ครบถ1วนทุกหมู/บ1าน 
นายทวี ดรละคร ส. อบต.ม.๒๐  เสนอ นายสมบูรณ� ศิริพันธ ส. อบต.ม.๑  
           นางทองมี สีวอคํา ส. อบต. ม.๑  นายไสว ไชยนาค ส. อบต. ม.๔ รับรอง 
นายถาวร คุณแสง  ส. อบต. ม.๑๖ เสนอ นายนิคม บุญศรี ส. อบต.ม.๑๑ 
           นายคําพันธ� แสนนุภาพ ส. อบต. ม.๑๑ นายสังวาร ดรกัณหา ส. อบต. ม.๑๓ รบัรอง 
นายดุสิต ดรหงษา ส. อบต. ม.๒ เสนอ นายพิทักษ� ศรีไชยแสง ส. อบต.๑๒ 
           นางทองมี สีวอคํา ส. อบต. ม.๑  นางนิจดา มืดอินทร�  ส. อบต. ม.๒ รับรอง 
นายสมบูรณ� ศิริพันธ ส. อบต.ม.๑  เสนอ นางนวลจันทร� สีคะสอน ส. อบต. ม.๑๔ 
           นางบุญมี ถาวรชัยเจริญ  ส. อบต. ม.๑๓  นางสมบูรณ� ชาภักดี  ส. อบต. ม.๗รบัรอง 
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นายนิคม บุญศรี ส. อบต.ม.๑๑  เสนอ นายศักชัย มณีสาร ส. อบต. ม.๖ 
           นายอําคา น1อยหว1า  ส. อบต. ม.๕  นายเสถียร ศิริหลวง  ส. อบต. ม.๘ รับรอง 
นายสมบูรณ� ศิริพันธ ส. อบต.ม.๑  เสนอ นายสิงห�ทอง ดรหม่ัน ส. อบต. ม.๑๘ 
           นายสังวาร ดรกัณหา  ส. อบต. ม.๑๓  นายสานุชติ อําลอย  ส. อบต. ม.๑๐ รับรอง 
นายคําพันธ� แสนนุภาพ ส. อบต.ม.๑๑  เสนอ นายถาวร คุณแสง ส. อบต. ม.๑๖ 
           นายประสิทธ� เหล/าเจริญ   ส. อบต. ม.๑๙  นายศักชัย มณีสาร  ส. อบต. ม.๖ รบัรอง 
 
ประธานสภา อบต. เขวาไร�  กล/าวมีการเสนอและผู1รับรองครบจํานวนตามท่ีระเบียบกําหนดจึงประกาศให1
ทุกท/านทราบว/าคณะกรรมการแปรญัตติร/างข1อบัญญัติประกอบด1วย ๗ ท/านดังนี้ 
           ๑.นายสมบูรณ�  ศิริพันธ        ส อบต.ม.๑ 
           ๒. นายนิคม  บุญศรี            ส อบต. ม.๑๑ 
           ๓. นายพิทักษ� ศรีไชยแสง     ส. อบต. ม.๑๒ 
           ๔. นางนวลจันทร� สคีะสอน   ส.อบต. ม.๑๔ 
           ๕. นายศักชัย  มณีสาร         ส.อบต. ม.๖ 
           ๖. นายสิงห�ทอง ดรหม่ัน       ส.อบต. ม.๑๘ 
           ๗. นายถาวร คุณแสง           ส.อบต. ๑๖ 
ประธานสภา อบต. เขวาไร�  กล/าวต/อไปจะดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมข1าราชการการเมือง
ฝ^ายสภาท1องถ่ิน เชิญสมาชิกทุกท/าน 
นายถาวร คุณแสง ส. อบต. ม.๑๖ เสนอ นายอําคา น3อยหว3า ส อบต.ม.๕ 
          นายสายหยุด  ดรกัณหา  ส. อบต. ม.๙ นายทวี ดรละคร ส.อบต. ม.๒๐ รับรอง 
นายดุสิต  ดรหงษา ส.อบต. ม.๒  เสนอ  นางนิจดา มืดอินทร� ส อบต.ม.๒ 
          นายพิทักษ� ศรีไชยแสง  ส. อบต. ม.๑๒  นางทองมี สีวอคํา  ส.อบต. ม.๑ รับรอง 
นางสมบูรณ� ชาภักดี ส. อบต. ม.๗  เสนอ  นายเสถียร ศิริหลวง ส อบต.ม.๘ 
         นายสายหยุด ดรกัณหา  ส. อบต. ม.๙  นายศักชัย มณีสาร  ส.อบต. ม.๖ รับรอง 
นางบุญมี ถาวรชัยเจริญ ส. อบต. ม.๑๓  เสนอ  นางสายหยุด ดรกัณหา  ส อบต.ม.๙ 
         นายเสถียร ศิริหลวง  ส. อบต. ม.๘   นายดํารงค� ดรพล   ส.อบต. ม.๑๒ รับรอง 
นางทองมี สีวอคํา ส. อบต. ม.๑ เสนอ นางวิลัยลักษณ� นามมุงคุณ  ส อบต.ม.๑๗ 
        นายสานุชิต อําลอย   ส. อบต. ม.๑๐  นางนวลจันทร� สีคะสอน  ส.อบต. ม.๑๔ รับรอง 
 

ประธานสภา อบต. เขวาไร�  กล/าวมีการเสนอและผู1รับรองครบจํานวนตามท่ีระเบียบกําหนดจึงประกาศให1
ทุกท/านทราบว/าคณะกรรมการจริยธรรมของข1าราชการการเมืองฝ^ายสภาท1องถ่ิน ประกอบด1วย ๕ ท/านดังนี้ 
          ๑. นายอําคา     น1อยหว1า                      ส.อบต.ม๕ 
          ๒. นางนิจดา  มืดอินทร�                        ส.อบต. ม.๒ 
          ๓. นายเสถียร  ศิริหลวง                        ส.อบต. ม.๘ 
          ๔  นางสายหยุด   ดรกัณหา                   ส.อบต.ม.๙ 
          ๕. นางวิลัยลักษณ�  นามมุงคุณ                ส.อบต. ม.๑๗ 
 
ประธานสภา อบต. เขวาไร�  กล/าวต/อไปจะดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส/วน
ตําบล เชิญสมาชิกฯทุกท/าน 
นายสมบูรณ� ศิริพันธ ส. อบต.ม.๑  เสนอ นายดุสิต ดรหงษา ส อบต. ม.๒ 



 8

           นายวีระศักด์ิ ดรพล  ส. อบต. ม.๓  นายพิทักษ� ศรีไชยแสง  ส. อบต. ม.๑๒รับรอง 
นายสานุชิต อําลอย ส. อบต.ม.๑๐  เสนอ นายอาทิตย� นามมุงคุณ ส. อบต. ม.๑๔ 
           นางนวลจันทร� สีคะสอน  ส. อบต. ม.๑๔  นางสมบูรณ� ชาภักดี  ส. อบต. ม.๗รบัรอง 
นายศักชัย มณีสาร ส. อบต.ม.๖  เสนอ นายประสิทธิ์  เหล�าเจริญ ส. อบต. ม.๑๙ 
           นายเสถียร ศิริหลวง  ส. อบต. ม.๘  นายถาวร คุณแสง  ส. อบต. ม.๑๖ รับรอง 
 
ประธานสภา อบต. เขวาไร�  กล/าวมีการเสนอและผู1รับรองครบจํานวนตามท่ีระเบียบกําหนดจึงประกาศให1
ทุกท/านทราบว/าคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส/วนตําบล ประกอบด1วย ๓ ท/านดังนี้ 
           ๑.  นายดุสิต ดรหงษา          ส. อบต. ม.๒ 
           ๒.  นายอาทิตย� นามมุงคุณ    ส. อบต. ม.๑๔ 
           ๓.  นายประสิทธิ์  เหล/าเจริญ  ส. อบต. ม.๑๙ 
 
ประธานสภา อบต. เขวาไร�  กล/าวต/อไปจะดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท1องถ่ิน เชิญสมาชิกฯทุกท/านเสนอผู1เหมาะสม 
นายสุภาพ ผาบพุทธา นายก อบต.  เสนอ นางสังวร  ดรพรมยุ�ง ส. อบต. ม.5 
นายศักชัย มณีสาร ส. อบต.ม.๖      เสนอ นายประสิทธิ์ ดรหม่ัน ส. อบต. ม.๑๘ 
           นายดุสิต  ดรหงษา  ส. อบต. ม.๒  นางสมบูรณ� ชาภักดี  ส. อบต. ม.๗ รับรอง 
นายสมบูรณ�  ศิริพันธ ส. อบต.ม.1    เสนอ นางทองมี สีวอคํา ส. อบต. ม.๑ 
           นายเสถียร ศิริหลวง  ส. อบต. ม.๘  นายไสว ไชยนาค  ส. อบต. ม.๔ รับรอง 
 
ประธานสภา อบต. เขวาไร�  กล/าวมีการเสนอและผู1รับรองครบจํานวนตามท่ีระเบียบกําหนดจึงประกาศให1
ทุกท/านทราบว/าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน ประกอบด1วย ๓ ท/านดังนี้ 
           ๑.  นางสังวร  ดรพรมยุ/ง  ส. อบต. ม.5 
           ๒.  นายประสิทธิ์ ดรหม่ัน   ส. อบต. ม.๑๘ 
           ๓.  นางทองมี สีวอคํา        ส. อบต. ม.๑ 
ประธานสภา อบต. เขวาไร�  กล/าวการประชุมสภาฯได1พิจารณาวาระ ท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข1อ ๔.๑ 
ถึง ๔.๔ แล1วต/อไปจะพิจารณาในข1อ 
          ๔.๕ การกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการประชุมสภาท3องถ่ิน 
 นายประสิทธิ์ ดรหม่ัน ประธานสภา อบต. เขวาไร� เชิญปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบฯท่ีเก่ียวข1องให1สมาชิกฯ
ทราบ                     

ปลัด อบต.เลขานุการสภาฯ ชี้แจง  โดยท่ีเปJนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการสําหรับให1ประชาชน
ผู1เข1าฟAงการประชุมสภาฯ อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว/าด1วยข1อบังคับการประชุมสภา
ท1องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ข3อ๒๔) ให1ประธานสภาท1องถ่ินประชาสัมพันธ�กําหนดวันนัดประชุม เวลา สถานท่ี
ประชุม และเรื่องท่ีจะนําเข1าสู/ ท่ีประชุมสภาท1องถ่ิน เพ่ือให1ประชาชนทราบและเข1าร/วมประชุมด1วย 
หลักเกณฑ�และวิธีการสําหรับประชาชนเข1าฟAง ให1เปJนไปตามระเบียบการประชุมสภาท1องถ่ินกําหนด โดย
ความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ ตามท่ีได1นําเรียนได1กําหนดแนวทางหลักเกณฑ�
ต/างๆตามระเบียบฯ จํานวน ๑๕ ข1อ ตามเอกสารท่ีมอบให1กับทุกท/านได1ศึกษาก/อนแล1ว ขอให1สมาชิกทุก
ท/านพิจารณาแก1ไขหรือตรวจสอบความถูกต1อง เสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให1สภาฯพิจารณาเห็นชอบประกาศใช1
เปJนหลักเกณฑ�และวิธีการเข1ารับฟAงการประชุมสภาฯต/อไป 
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ประธานสภา อบต.เขวาไร�   กล/าวทุกท/านคงเข1าใจและได1ศึกษาตรวจสอบตามเอกสารท่ีได1รับ มีท/านใดจะ
อภิปรายหรือเพ่ิมเติมในประเด็นใด หรือไม/เชิญทุกท/าน ผลปรากฏว/าไม/มีแสดงว/าหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด
ครบถ1วน จึงถามมติท่ีประชุมเห็นชอบกับหลักเกณฑ�ฯท่ีกําหนดในข1อ ๔.๕ หรือไม/ 

มติท่ีประชุม             เห็นชอบ  ๓๖  เสียง  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

              ๔.๖ พิจารณาเห็นชอบในการจัดตั้งวัดโนนภาษี หมู�ท่ี ๑๕ ตําบลเขวาไร� 

ประธานสภา อบต. เชิญนายก อบต.ช้ีแจง 

นายสุภาพ ผาบพุทธา นายก อบต. ชี้แจงด1วยองค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ได1รับหนังสือจากอําเภอ
โกสุมพิสัย เรื่องขอออกโฉนดวัดโนนภาษี จํานวน ๖ ไร/ ซ่ึงอําเภอโกสุมพิสัยได1รับหนังสือเรื่องดังกล/าวจากวัด
โนนภาษี แจ1งว/าประสงค�จะออกโฉนดสําหรับท่ีวัด แต/เนื่องจากท่ีดินท่ีต้ังวัดทับซ1อนกับท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน� เพ่ือปฏิบัติให1เปJนไปตามระเบียบฯของกรมท่ีดินขอให1นําเข1าพิจารณาในสภา อบต. ว/าจะมีมติ
เห็นชอบให1จัดต้ังวัด ตามระเบียบฯและข1อเท็จจริงตามเอกสารท่ีมอบให1ทุกท/านแล1ว และเม่ือดําเนินการแล1ว
ผลเปJนประการใด ให1รายงานอําเภอทราบเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนระเบียบฯต/อไป ซ่ึง อบต.ได1รับหนังสือ
ต้ังแต/วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต/ไม/ได1อยู/ในสมัยประชุมสภาฯ ดังนั้นจึงนําเสนอสภาฯพิจารณาตาม
อํานาจหน1าท่ีและข1อเท็จจริง จึงขอให1ทุกท/านพิจารณาร/วมกัน 

นายสมบูรณ�  ศิริพันธ ส. อบต.ม.๑ ขอแสดงความคิดเห็นและเรื่องราวเก่ียวกับการจัดต้ังวัด เปJนเรื่อง
ละเอียดอ/อนมาก ชุมชนไม/ได1มีปAญหาอะไรแต/เจ1าอาวาสทําไม/ถูกต1อง ไม/ดําเนินการตามข้ันตอนโดยขอให1
ชุมชนมอบให1ท/าน เพราะเปJนวัดของชุมชนหนองสระพรังท้ังสองหมู/บ1านไม/ใช/ไปแจ1งนายอําเภอ ต1องบอก
ชุมชน ชุมชนไม/มีปAญหาแต/การออกโฉนดและการต้ังวัดเปJนเรื่องละเอียดอ/อน ขอให1ท/านเข1าหาชุมชนก/อน 
ให1ชุมชนพิจารณา ก/อนเข1าสู/สภาฯ เปJนการข1ามข้ันตอน เสนอขอให1ค1างพิจารณาในวาระนี้ออกไปก/อน 

ประธานสภา อบต. ถามท่ีประชุมมีท/านใดจะอภิปรายหรือพิจารณาประเด็นใดอีกหรือไม/ ผลปรากฏว/าไม/มี 
ประธานสภาฯถามมติท่ีประชุม เห็นชอบค1างพิจารณาตามท่ี ส. อบต.ม.๑ เสนอหรือไม/ 

มติท่ีประชุม             เห็นชอบ  ๓๖  เสียง  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

                  ๕.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป&(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
ประจําป& ๒๕๕๕ 

ประธานสภา อบต.  เชิญนายก อบต.เขวาไร� 

นายก อบต.เขวาไร�  กล/าวด1วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว/าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส/วน
ท1องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘(ข1อ ๒๘) ให1นายก อบต.แต/งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน 
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบฯและเสนอผลการติดตามและประเมินผลต/อผู1บริหารท1องถ่ิน เพ่ือให1ผู1บริหาร
เสนอต/อสภาฯ และคณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ินเพ่ือทราบ และประกาศให1ประชาชนทราบอย/างน1อยปKละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปK ตามระเบียบฯแนวทางท่ีกําหนด ดังนั้นจึงรายผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯให1ทุกท/านได1ทราบดังนี้ องค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ได1จัดทําแผนพัฒนาสามปK พ.ศ.
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๒๕๕๕ ไว1จํานวน ๑๕๖ โครงการ ได1ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนฯครบถ1วนตามยุทธศาสตร� จํานวน 
๑๖๐ โครงการ สามารถดําเนินการได1จริงท้ังสิ้น ๑๓๒ โครงการ โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาปKละ ๒ ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารท่ีมอบให1แล1ว) รายละเอียดสรุปได1ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการใน
แผนป& ๒๕๕๕ 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการได3จริง 

ด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 

ด1านการเสริมสร1างคุณภาพชีวิตและความเข1มแข็งชุมชนในชุมชน 

ด1านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการท/องเทียว 

ด1านการพัฒนาการเกษตร 

ด1านการพัฒนาองค�กร 

ด1านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม 

๒๘ 

๔๓ 

๓๗ 

๑๓ 

๒๐ 

๑๕ 

๓๗ 

๒๕ 

๓๓ 

๙ 

๑๘ 

๑๐ 

รวมท้ังส้ิน ๑๕๖ ๑๓๒ 

สรุปผลความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� ในภาพรวมประจําป& 
๒๕๕๕ จากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสุ/มตัวอย/าง ๒๐ หมู/บ1าน และประชาชน ผู1มาใช1บริการ สรุปได1
ดังนี้ 

             พอใจมาก  คิดเปMนร3อยละ ๔๘.๕๑ 

             พอใจ        คิดเปMนร3อยละ ๔๕.๓๖ 

 ไม�พอใจ      คิดเปMนร3อยละ ๖.๑๓ 

ข3อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 

             จากผลกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปK พ.ศ.๒๕๕๕ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปK อบต.เขวาไร/  มีข1อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปK พ.ศ.
๒๕๕๕ ต/อผู1บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ิน และสภาท1องถ่ิน เพ่ือนําไปใช1ในการปรับปรุงแก1ไข และ
พัฒนาท1องถ่ินให1มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต/อไปดังนี้ 

๑. การดําเนินการตามแผนควรดําเนินการในเวลาท่ีเหมาะสม เช/น โครงการใดท่ีให1ประชาชนมี
ส/วนร/วมมากๆควรดําเนินการในช/วงหลังฤดูการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร ชาวบ1านจะมี
เวลาว/างและสามารถเข1าร/วมกิจกรรมได1มาก 

๒. ในแต/ละโครงการท่ีกําหนดไว1ในแผนฯควรให1สอดคล1องกับนโยบายท่ีฝ^ายบริหารแถลงต/อ
สภาฯ และเปJนโครงการท่ีจะเกิดประโยชน�ต/อประชาชนให1มากท่ีสุด 
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๓. โครงการท่ีจัดทําทุกโครงการ ให1ดําเนินการได1ตามเวลากําหนดและให1สอดคล1องกับ
สภาพชุมชน 

๔. ขอให1จัดทําโครงการต/างๆด1วยความระมัดระวัง เพราะการเมืองไทยของเรามีความวุ/นวาย 
อาจมีฝ^ายตรงข1ามมองหาความผิดพลาดของเราอยู/อาจทําให1การบริหารจัดการองค�กรของ
เราสะดุดได1 

ประธานสภา อบต.เขวาไร�   กล/าวตามท่ีผู1บริหารรายงานผลติดตามประเมินผลแผนฯทุกท/านคงเข1าใจ 
อยากสอบถามประเด็นใดหรือไม/ ปรากฏว/าไม/มี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ            

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานประจําป& งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประธานสภา อบต.  เชิญนายก อบต.เขวาไร� 

นายก อบต.เขวาไร�  กล/าวด1วยรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค
สาม บัญญัติให1องค�กรปกครองส/วนท1องถ่ินต1องรายงานผลดําเนินงานต/อประชาชน ในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณ การใช1จ/ายและผลการดําเนินการ ในรอบปKและการปฏิบัติให1เปJนตามเจตนารมณ�ของ
รัฐธรรมนูญ และตามท่ีผู1บริหารได1แถลงนโยบายต/อสภาฯท้ัง ๗ ด1าน ดังนั้นจึงรายงานการจัดทํางบประมาณ
ประจําปK งบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้ 

รายรับประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จําแนกได3ดังนี้ 

๑. รายได1จากภาษีอากร                                             จํานวน  ๑๘๘.๘๕๖.๒๓        บาท 

๒. รายได1จากค/าธรรมเนียมค/าปรับและใบอนุญาต            จํานวน ๗๗,๙๗๑.๕๙            บาท 

๓. รายได1จากทรัพย�สิน                                             จํานวน  ๙๗,๕๖๕.๗๓           บาท 

๔. รายได1เบ็ดเตล็ด                                                  จํานวน ๗๑๐,๓๑๔.๘๐           บาท 

๕. รายได1จากภาษีท่ีได1รับการจัดสรร                            จํานวน ๑๖,๘๐๖,๘๑๒.๐๗     บาท 

๖. รายได1จากเงินอุดหนุนท่ัวไป                                    จํานวน ๑๗,๒๑๙,๓๖๙.๐๐      บาท 

                                                       รวมรายรับท้ังส้ิน    จํานวน ๓๕,๑๐๐,๘๘๙.๔๒    บาท 

รายจ�ายประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มีดังนี้ 

     ๑. รายจ/ายงบกลาง                                                       จํานวน  ๑,๖๐๖,๖๙๒.๔๒      บาท 

     ๒. เงินเดือนฝ^ายการเมือง                                                จํานวน  ๓,๘๔๑,๖๖๑.๐๐      บาท 

     ๓. เงินเดือนฝ^ายประจํา                                                  จํานวน  ๓,๘๔๙,๐๐๒.๐๐     บาท 
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     ๔. ค/าตอบแทน                                                         จํานวน   ๑,๔๖๔,๑๐๕.๐๐     บาท 

     ๕. ค/าใช1สอย                                                             จํานวน  ๕,๐๐๑๑๐๗.๐๒      บาท 

     ๖.ค/าวัสดุ                                                                  จํานวน ๒,๙๘๘,๙๕๘.๓๖     บาท 

     ๗.ค/าสาธารณูปโภค                                                     จํานวน   ๖๘๔,๑๔๗.๕๑       บาท 

     ๘. ค/าครุภัณฑ�                                                            จํานวน   ๑๕๙,๑๖๐.๐๐       บาท 

     ๙. ค/าท่ีดินและสิ่งก/อสร1าง                                              จํานวน ๓,๕๗๕,๕๖๑.๕๖     บาท 

     ๑๐. เงินอุดหนุน                                                          จํานวน  ๓,๒๖๘,๔๒๓.๕๖    บาท 

                           รวมรายจ�ายท้ังส้ิน                                 จํานวน  ๒๖,๔๔๘,๘๑๘.๘๒ บาท 

สรุปรายรับ-รายจ�ายประจําป& งบประมาณ ๒๕๕๕ 

                          รายรับท้ังส้ิน                                         จํานวน  ๓๕,๑๐๐,๘๘๙.๔๒ บาท 

                           รายจ�ายท้ังส้ิน                                      จํานวน  ๒๖,๔๔๘,๘๑๘.๘๒ บาท 

                           สรุปรายได3คงเหลือ จํานวน ๘,๖๕๒,๐๗๐.๖๐ บาท 

                ด1วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว/าด1วยการรับเงิน การเบิกจ/ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส/วนท1องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก1ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
สรุปรายละเอียดตามเอกสารท่ีมอบให1ทุกท/านแล1ว ดังนี้ 

                สรุปเงินสะสม ณ.วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕                  จํานวน ๙,๔๕๖,๒๘๘.๑๘    บาท 

               สรุปเงินทุนสํารองสะสม ณ.วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕       จํานวน ๖,๑๐๐,๖๒๑.๐๐   บาท 

 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในป&งบประมาณ ๒๕๕๕ แยกออกตามยุทธศาสตร� ๖ ยุทธศาสตร� 

จํานวน ๑๖๐ โครงการดําเนินการได1จริง ๑๓๒ โครงการ  โครงการท่ีไม/ได1ดําเนินโครงการ ๒๘ โครงการลาย
ละเอียดตามเอกสารท่ีมอบให1ทุกท/าน ผลการดําเนินงานประจําปKงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เปJนไปด1วยความ
เรียบร1อยตามระเบียบฯท่ีกําหนด ขอขอบคุณทุกท/านในความร/วมมือ อบต.เขวาไร/ได1บริหารราชการด1วย
ความคุ1มค/า และเกิดประโยชน�ต/อพ่ีน1องประชาชน อย/างเต็มความสามารถ ถ1าหากมีข1อสงสัยหรือประสงค�จะ
แสดงความคิดเห็นหรือข1อเสนอแนะประเด็นใดเชิญทุกท/าน 

 ประธานสภา อบต.เขวาไร�   ถามสมาชิกฯทุกท/านจะอภิปรายสอบถามประเด็นใดตามท่ีนายก อบต.               
รายงานและเอกสารท่ีมอบให1หรือไม/  ปรากฏว/าไม/มี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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  ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� ประจําป&งบประมาณ 
๒๕๕๕ 

ประธานสภา อบต.  เชิญนายก อบต.เขวาไร� 

นายก อบต.เขวาไร�   กล/าวเรียนท/านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ทุก
ท/าน กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ประจําปK งบประมาณ 
๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให1แก/องค�กรปกครองส/วนท1องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ ได1กําหนดอํานาจหน1าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ ให1แก/องค�กรปกครองส/วนท1องถ่ิน เพ่ือ
ประโยชน�ของประชาชนในท1องถ่ินตนเอง และให1อิสระในการดําเนินงานตอบสนองความต1องการของ
ประชาชนในท1องถ่ินภายใต1ระบบการบริการบ1านเมืองท่ีดี เพ่ือให1การบริหารงานของส/วนราชการบรรลุ
เปTาหมายขององค�กร และได1แต/งต้ังคณะกรรมการจํานวน ๗ ท/านรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจ1งท/านแล1วทํา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จํานวน ๔ ด1าน คือ 

                  ๑.    ด1านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

                  ๒.    ด1านคุณภาพการให1บริการ 

                  ๓.    ด1านความคุ1มค/าของภารกิจ 

                  ๔.     ด1านความพึงพอใจของประชาชน 

        ดําเนินการประเมินสองครั้งระหว/าวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ คะแนน
เต็ม ๑๕๐ คะแนน ผลการประเมินได1 ๑๕๐ คะแนน คิดเปJนร1อยละ ๑๐๐ สรุปผลการปฏิบัติราชการของ
องค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ ประจําปK ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๒ อยู/ในระดับดีมาก ซ่ึงมีการพัฒนาดีข้ึนเรื่อยๆ จึง
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตามเอกสารท่ีมอบให1ทุกท/านตรวจสอบศึกษาแล1ว 

ประธานสภา อบต.เขวาไร�   ถามสมาชิกฯทุกท/าน มีประเด็นใดท่ีจะสอบถาม ให1รายงานเรื่องใดเพ่ิมเติมอีก
หรือไม/ ผลปรากฏว/าไม/มี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖      เรื่องอ่ืนๆ 

  
 ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� กล�าวการดําเนินการประชุม ได3มาถึงระเบียบวาระท่ี ๖
เรื่องอ่ืนๆ เชิญสมาชิกทุกท/านมีประเด็นใด หรือเรื่องใดท่ีจะเสนอ ให1ทราบหรือหารือเรื่องใดหรือไม/ 
สรุปประเด็นในการสอบถามรวมถึงข3อเสนอและแนวทางในการดําเนนิการดังนี ้
     นโยบายในการจัดฉลองเทศกาลวันปKใหม/ในปKนี้ไม/มีการดําเนินการ เนื่องจากนโยบายผู1ว/าราชการจังหวัด
ไม/ให1มีการด่ืมแอลกอฮอล�ในสถานท่ีราชการ ให1เฉลิมฉลอง พบปะกันในช/วงการจัดทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกและผู1นําองค�กร ให1ผู1บริหารและสมาชิก อบต.ได1ปฏิบัติหน1าท่ีกันก/อน
เนื่องจากได1รับตําแหน/งใหม/ท่ังสองฝ^ายท้ังฝ^ายบริหารและฝ^ายนิติบัญญัติ คงจะดําเนินการหลังการแข/งขัน
กีฬาเขวาไร/เกมส�เสร็จเรียบร1อย เปJนงานประเพณี ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๖ จะประชุม
คณะกรรมการด1านกีฬาอีกครั้งหนึ่ง จะได1กําหนดวันท่ีชัดเจน และสภาฯได1พิจารณาให1โรงเรียนบ1านเหล/าพ/อ
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หา เปJนสถานท่ีในการจัดการแข/งขันกีฬาเขวาไร/เกมส� สําหรับสถานท่ีจัดทัศนศึกษาดูงานจะนําปรึกษาทุก
ท/านอีกครั้งหนึ่ง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�  กล/าวตามท่ีสภาฯของเราได1
พิจารณาข1อราชการตามระเบียบวาระท่ีกําหนดครบถ1วน และมีข1อเสนอแนะเรื่องต/างๆเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินต/อไปตามแผนงานต/างๆ ทุกท/านคงเข1าใจ และสภาฯได1กําหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยแรกของปK พ.ศ.
๒๕๕๖  กําหนดไว1ระหว/างวันท่ี ๗ –๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ จะมีหนังสือแจ1งและระเบียบวาระท่ีบรรจุเข1าไว1
ในสมัยประชุมสภาฯจึงแจ1งให1ทุกท/านทราบ และการดําเนินการประชุมสภาฯในวันนี้ครบถ1วนสมบูรณ�ตาม
ระเบียบท่ีกําหนด เปJนไปด1วยความพร1อมเพรียงเรียบร1อย ขอขอบพระคุณทุกท/าน กล/าวปLดประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ในวันนี้ 
 

ปLดประชุม เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

(ลงชื่อ)                                                ผู1จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                                (นางสาวสุกัลยา  สิงห�บุรมย�) 
                    เลขานุการสภาองค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ 

 
คณะกรรมการสามัญฯ ได1ตรวจรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ สมัย

สามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี         เดือน   มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๖  แล1ว และรับรองว/าถูกต1องตาม
การดําเนินการประชุม ดังกล/าว 

 

   (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

         (นายคํานวณ  สีลาโคตร) 
                 สมาชิกสภาองค�การบริหารส/วนตําบลหมู/ท่ี ๑๕    
  
              (ลงชื่อ)                          คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

                    (นายศักชัย  มณีสาร) 
       สมาชิกสภาองค�การบริหารส/วนตําบลหมู/ท่ี ๖ 

    

               ( ลงชื่อ)                                คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

                    (นางทองมี  สีวอคํา) 
        สมาชิกสภาองค�การบริหารส/วนตําบลหมู/ท่ี ๑ 

   

 สภาองค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ ได1รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส/วนตําบล 
เขวาไร/สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี๑  แล1ว เม่ือวันท่ี          เดือน กุมภาพันธ�    พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

  (ลงชื่อ)                        ผู1ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาฯ                        

                                                       
                                       (นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน) 
                                                        ประธานสภาองค�การบริหารส/วนตําบลเขวาไร/ 
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