
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๓ มถิุนายน พ.ศ. 256๒  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่     

 
ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับที ่ 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 - 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 - ลา -  
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 น.ส.พรรณิดา  แก้วนา ส.อบต. หมู่ ๑๗ น.ส.พรรณิดา  แก้วนา  
๓๓ นางสิงห์ทอง  ดรหมั่น ส.อบต. หมู่ ๑๘ - ลา -  
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 ๓๕ คน  ลา ๓ คน 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบุญทัน  มาลี ผอ. ร.ร.บ้านโคกกลาง นายบุญทัน  มาลี  
๒ นายสุรศักดิ์  ตุลาเนตร ครู  แทน  ผอ. ร .ร .บ้ าน

เหล่าพ่อหา 
นายสุรศักดิ์  ตุลาเนตร  

๓ น.ส.รุ่งนภา  มีทอง ผอ.กองการศึกษาฯ น.ส.รุ่งนภา  มีทอง  
๔ นางรัชนี  พรรคมาตย์ ผอ.รพ.สต.หนองสระพัง นางรัชนี  พรรคมาตย์  
๕ นายเสรี  ดรพรมยุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๒ นายเสรี  ดรพรมยุ่ง  
๖ นายวิชัย  จรรยายงค์ รอง ผอ.รร.บ้านวังโพน นายวิชัย  จรรยายงค์  
๗ นายเอกภักดิ์  เข็มพิลา ครู  แท น  ผอ .ร .ร .บ้ าน

หนองสระพัง 
นายเอกภักดิ์  เข็มพิลา  

๘ จ.อ.เสถียร  มะธิปะโน ผอ.รพ.สต.โนนพยอม จ.อ.เสถียร  มะธิปะโน  
๙ นางสุปราณี  ด้วงค าจันทร์ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร นางสุปราณี  ด้วงค าจันทร์  

๑๐ น.ส.มาลัยทิพย์  มะลาด นักวิเคราะหฯ์ น.ส.มาลัยทิพย์  มะลาด  
๑๑ นายไสว  วงษ์ค าภา วิศวกรโยธา นายไสว  วงษ์ค าภา  
๑๒ นายสุมิตร  มาศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง นายสุมิตร  มาศรี  
๑๓ นายธนกฤต  ศรีภักดี หัวหน้าส านักปลัด นายธนกฤต  ศรีภักดี  
๑๔ นางกลนกร  หาญพิชานันท์ ผอ.กองคลัง นางกลนกร  หาญพิชานันท์  
15 นางดรุณี  ริตตา รองปลัด อบต. นางดรุณี  ริตตา  
16 นายปัญญา  สุดตะนา นั ก วิ ช าก ารต รวจสอบ

ภายใน 
นายปัญญา  สุดตะนา  

17 น.ส.ทัศนีย์  สุจิตตกุล นิติกร น.ส.ทัศนีย์  สุจิตตกุล  
18 นายศักดา  ปานะโปย ครู แทน ผอ.ร.ร.เขวาไร่

ศึกษา 
นายศักดา  ปานะโปย  

19 นายถาวร  มณีสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 นายถาวร  มณีสาร  
20 น.ส.พรรณนภา  ยุรฉัตร นักพัฒนาชุมชน น.ส.พรรณนภา  ยุรฉัตร  

 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
21 น.ส.สมร  สีสุนนท์ นักทรัพยากรบุคคล น.ส.สมร  สีสุนนท์  
22 น.ส.ประภาพร  สีทองสุก นักวิชาการพัสดุ น.ส.ประภาพร  สีทองสุก  
23 น.ส.สกุลรัตน์  สวุรรณโสม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
น.ส.สกุลรัตน์  สวุรรณโสม  

24 น.ส.ฉวีวรรณ ศิริสม หัวหน้า ศพด.วังกุง น.ส.ฉวีวรรณ  ศิริสม  
25 น.ส.ละมัย  แสนหานะ หัวหน้า ศพด.อบต.เขวาไร่ น.ส.ละมัย  แสนหานะ  
26 นางไพรวรรณ  ดรพรมยุ่ง หัวหน้า ศพด.วัดสระทอง นางไพรวรรณ  ดรพรมยุ่ง  
27 นางดรุณี  เรืองเดช หัวหน้า ศพด.หนองสิม นางดรุณี  เรืองเดช  
28 จ.อ.พรไสว  แพงแสง เจ้าพนักงานธุรการ จ.อ.พรไสว  แพงแสง  
29 ส.อ.วีระวัฒน์  วงศ์ละคร นักป้องกันฯ ส.อ.วีระวัฒน์  วงศ์ละคร  
30 นางบุษกร  สมประสงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี นางบุษกร  สมประสงค์  

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ – 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  ขอแนะน า รองปลัด อบต. นางดรุณี  ริตตา  ย้ายมาด ารงต าแหน่งรองปลัด 
(ประธานสภา อบต.)  รักษาการปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เขวาไร่  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

- เรื่องท่ีผู้บริหารแจ้งที่ประชุมทราบ 
นางดรุณี  ริตตา   ในช่วงที่ผ่านมาได้มีเรื่องร้องเรียน ๒ เรื่อง ก็คือ ถนนสายบ้านโคกกลาง - บ้าน 
(รองปลัด อบต.) ดอนจ าปา ช ารุดเสียหาย และเรื่องการก่อสร้างศาลาการเปรียญซึ่งยังไม่มีการท า

ประชาคม 
 

- เรื่องผู้เข้าประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญทัน  มาลี   ขอขอบคุณทาง อบต. ที่ให้งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนทุกปี 
(ผอ.ร.ร.บ้านโคกกลาง) 
 

นายสุรศักดิ์  ตุลาเนตร   ขอขอบคุณ อบต.ที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนทุกปีเช่นกัน 
 

นายวิชัย จรรยายงค์  ในส่วนของโรงเรียนบ้านวังโพน ก็มีเรื่องขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
(รอง ผอ.ร.ร.บ้านวังโพน)         ๑. ขอแจ้งผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งในปีนี้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพดีข้ึน 

 ๒. ในช่วงนี้เป็นช่วงของการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนบ้านวังโพน 
 ๓. ขอขอบคุณทาง อบต.ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเช่นทุกป ี
 ๔. ขอฝากในเรื่องการส่งนมโรงเรียน ขอให้ส่งตรงตามเวลาที่เคยปฏิบัติ 

 

นายเอกภักดิ์  เข็มพิลา   ขอแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในปีนี้ นักเรียนในโรงเรียนมีผลการเรียน 
(แทน ผอ.ร.ร.บ้านหนองสระพัง) ที่ดีขึ้น และก็ขอขอบคุณอบต.ที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณให้กับทาง

โรงเรียนทุกปี 
 

นายเสรี  ดรพรมยุ่ง   ขอฝากเรื่องให้กับทางผู้บริหาร อบต.เขวาไร่ เกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟถนน 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒)  ให้ส่องสว่างใช้งานได้ปกติ โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งก็มีความจ าเป็นที่ 

จะต้องใช้ไฟในการส่องสว่างเพ่ือความสะดวกสบายในการใช้ถนนภายในหมู่บ้าน 
 

นางรัชนี  พรรคมาตย์   ขอประชาสัมพันธ์ให้กับท่ีประชุมได้รับทราบว่า จะมีการออกมาให้บริการนวด 
(ผอ.รพ.สต.หนองสระพัง)  ข้อเข่าโดยแพทย์แผนไทยในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้ หากผู้ใดสนใจก็สามารถ 

เข้ามาใช้บริการได้ ส่วนทาง รพ.สต.หนองสระพังนั้นก็ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เรื่องเกลือไอโอดีนเป็นการส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนบริโภคเกลือไอโอดีนเพ่ือ
สุขภาพ 
 
 
 
 



- ๓ – 
 

จ.อ.เสถียร  มะธิปะโน   ในช่วงที่ผ่านมา รพ.สต.โนนพยอมได้มีเจ้าหน้าที่โอนย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ 
(ผอ.รพ.สต.โนนพยอม)  หน่วยงานอ่ืน ๒ ราย และได้มีเจ้าหน้าที่ย้ายเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน ๑ ราย    

จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ และในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน จึงขอฝาก
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้น าและทุกๆท่านให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะระบาด
หนักในช่วงนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รายงานการประชุมสภา อบต.เขวาไร่ สมัยประชุม สมัยสามัญที่ ๑/256๒ ครั้งที่ 
1  ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 256๒ 
มติที่ประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   ญัตติที่เสนอที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑  การพิจารณาเห็นชอบ เพ่ิมเติม, เปลี่ยนแปลงพัฒนาต าบลห้าปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภา อบต.)  
 

นางดรุณี  ริตตา    เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-256๕) เพ่ือเป็นไปตาม 
(ปฎิบัติหน้าที่นายกฯ)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.25๖๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้โดยให้ด าเนินการขั้นตอน ซึ่ง
ขณะนี้ได้ผ่านการเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคม
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาในวันนี้ เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
 

นายธนกฤต  ศรีภักดี   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี สมาชิกทุกท่านคงจะได้เห็นในเอกสารที่จัดเตรียมไว้ 
(หัวหน้าส านักปลัด)  ให้แล้ว รายละเอียดก็เป็นไปตามล าดับของโครงการที่บรรจุลงในแผน สมาชิกท่าน 

ใดได้ตรวจดูและพบการขาดตกบกพร่องในเรื่องใดก็ขอให้ได้เสนอแก้ไขเพ่ือจะได้ 
รับรองแผนในขั้นตอนต่อไป 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอสอบถามว่า จุดที่เราได้ก าหนดไว้ในเอกสาร สมมติก าหนดจากท่ีบ้านนาย ก  
(ประธานสภา อบต.)  ไปถึงที่บ้าน นาย ข จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็น ออกไปทางที่บ้านนาย ข ได้

หรือไม่ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเวลาได้เงินมาจากหน่วยงานอ่ืน แล้วไปด าเนินการ 
จุดก าหนดในแผนก็จะเปลี่ยนไป และต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ขอหารือในที่
ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ – 
 
 

นางดรุณี  ริตตา    ส าหรับจุดพิกัด ก็ให้ระบุไปในแผนเลย ส่วนเงินงบประมาณเมื่อได้รับการ 
(ปฎิบัติหน้าที่นายกฯ)  จัดสรรมา ไม่ว่าจะของ อบต. หรือหน่วยงานอ่ืน แต่หากยังอยู่ในถนนเส้นนี้ ไม่ว่า

จะเป็นอบต. หรือหน่วยงานอ่ืนท าไปก่อน หรือท าไปแต่ยังไม่สิ้นสุดถนน ก็ยังเป็น
ถนนเส้นที่อยู่ในแผน เพียงแค่ ณ วันที่ช่างออกไปประมาณการ อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของระยะทางหรือจุดพิกัด 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   แล้วกรณีเช่นนี้ ต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหรือไม ่
(ประธานสภา อบต.) 
 

นางดรุณี  ริตตา    การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจะไปอยู่ในช่วงการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ  
(ปฎิบัติหน้าที่นายกฯ)  ระยะถนนตามที่ระบุในแผนเปรียบเหมือนตุ๊กตาที่ตั้งไว้ แต่ระยะถนนที่จะท าจริง

จะอยู่ในข้อบัญญัติ ดังนั้น หากผู้น าจะน างบอ่ืนมาด าเนินการ จะต้องมาดูใน
ข้อบัญญัติ ว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ได้ด าเนินการ   หรือยัง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงจะอยู่ในห้วงของการจัดท าข้อบัญญัติ ไม่ใช้ในห้วงของแผน 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอสอบถามเพ่ิมเติม สมมติมีกรณีได้งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนมาด าเนินการ 
(ประธานสภา อบต.)  แล้วได้ด าเนินการในถนนทั้งสาย จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหรือไม่ 
 

นางดรุณี  ริตตา    ในกรณีที่ปรากฏว่าถนนเส้นนี้ได้มีหน่วยงานอื่นเข้ามาด าเนินการแล้ว อบต. 
(ปฎิบัติหน้าที่นายกฯ)   ก็ไม่ต้องน าถนนเส้นนี้มาจัดท าในข้อบัญญัติ หรือท าไปแล้วแต่ไม่สิ้นสุด ก็สามารถ

น าช่วงระยะทางที่เหลือเข้ามาบรรจุในแผนแต่ถนนเราต้องก าหนดระยะทางเผื่อไว้
ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ก็สามารถน าแผนตัวนี้ไป
ของบประมาณได ้
 

นายธนกฤต  ศรีภักดี   ขออนุญาตท่านประธานสภาน าเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าแผน  

(หัวหน้าส านักปลัด)  อย่างที่รองปลัดได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่า เป็นการก าหนดจุดดังตัวอย่าง ปลายทางเรา
ไม่ต้องระบุเป็นบ้านคนใดคนหนึ่งก็ได้ เช่น อาจจะระบุว่าจากบ้านนาย ก ไปทาง
บ้านบ้านโคกกลาง ในแผนจะเป็นแบบนี้ แล้วจึงไประบุในข้อบัญญัติให้ชัดเจนอีก
ครั้ง 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขหรือไม ่  
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายอ าคา  น้อยหว้า   ขอเพ่ิมโครงการถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตรลงในแผนฯ 

(ส.อบต. หมู่ที่ ๕) 
 

นางสมบูรณ์  ชาภักดี   ขอแก้ไขโครงการถนนคอนกรีต เปลี่ยนจากจุดที่ ๒ เป็นจุดที่ ๑ 

(ส.อบต. หมู่ที่ ๗) 
 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   มีสมาชิกท่านใดท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภา อบต.) 
 
 
 
 
 



- ๕ – 
 
 

นายดุสิต  ดรหงษา   โครงการของบ้านหนองเขื่อน หมู่ ๒ ตามรายละเอียดของแผน โครงการที่ ๑ คือ 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๒) โครงการไฟฟ้า มีความเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า คือการเงิน การขออนุญาต แล้วการ

ใช้งบประมาณจาก อบต.มีระยะเวลานานหรือไม่ จนกว่าจะได้ด าเนินการ ต่อมา
โครงการที่ ๒ คือ โครงการระบบประปา ทุกวันนี้ประปาหมู่บ้านก็ใช้ได้ปกติ 
ซ่อมแซมบ้าง โครงการที่ ๓ โครงการ คสล. กระผมขอชี้แจงเท่านี้ 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอีกก็ขอมติ  
(ประธานสภา อบต.)  ท่านสมาชิกท่านใด เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

กรุณายกมือ 
- เห็นชอบ  ๓๖ คน 
-ไม่เห็นชอบ    - คน 

    มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 
 

 ๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านประตูและหน้าต่าง พร้อม
อุปกรณ์ ห้องประชุม อบต.เขวาไร่ 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภาฯ 
(ประธานสภา อบต.)     
 

นางดรุณี  ริตตา.   ในข้อบัญญัติเราได้ตั้งไว้แล้วในเรื่องการปรับปรุงห้องประชุม  

(ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต)  ซึ่งไม่ได้ระบุเนื้องานว่าจะท าอะไร ในครั้งนี้จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 

การติดตั้งผ้าม่าน เนื่องจากห้องประชุมมีแดดส่องเข้ามา เกิดความร้อน จึง 

จ าเป็นต้องติดตั้งผ้าม่านเพ่ือบังแสงแดด 
 

นายธนกฤต  ศรีภักดี   เนื่องจากโครงการเดิมอยู่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในแผนก่อนจะจัดท า
(หัวหน้าส านักปลัด)   ข้อบัญญัติได้ระบุรายการซ่อมแซม ได้แก่ หลังคา ติดตั้งผ้าม่าน ติดตั้งล าโพง 

ติดผนัง งานด้านอื่นๆเสร็จแล้ว จะเหลือเพียงการติดผ้าม่าน เพ่ือป้องกันแสงแดด 

และยั งช่ วยป้ องกัน เสี ยงรบกวนภายนอก และตามหนั งสื อสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทยได้ระบุให้ผ้าม่านจัดอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ จึงต้องเปลี่ยนแปลงให้
โอนไปอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ 
 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอีกก็ขอมติ  
(ประธานสภา อบต.)  ท่านสมาชิกท่านใด เห็นชอบกรุณายกมือ 

- เห็นชอบ  ๓๖ คน 
-ไม่เห็นชอบ    - คน 

    มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
 
 



- ๖ – 
 

๔.๓ เรื่อง ขอรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง แปลง “หนองสะอาด
บ ารุง” 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภา อบต.)  
 

นายธนกฤต  ศรีภักดี  กระผมขออนุญาตเป็นผู้น าเรียนต่อท่ีประชุม เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องเดิมท่ี 

(หัวหน้าส านักปลัด) สืบเนื่องจากการประชุมสภาครั้งที่แล้ว ทางชุมชนโนนสะอาดได้ยื่นขอรังวัดออก 
นสล. มายัง อบต. ซึ่ง อบต.เขวาไร่ก็ได้ด าเนินการยื่นขอรังวัดกับส านักงานที่ดิน
แล้ว ซึ่งส านักงานที่ดินก็ได้ขอให้ตรวจสอบและขอการรับรองเพ่ือออกเอกสาร
ต่อไป ในคราวนั้นได้น าเข้าสู่วาระการประชุม แต่สภามีมติว่า ต้องผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้านก่อน จึงได้แจ้งไปทางผู้น าชุมชนในการตรวจสอบจ านวนพ้ืนที่ใน
การรังวัด ซึ่งวันนี้ทางชุมชนก็ได้ท าประชาคมเรียบร้อยแล้ว และเห็นควรตาม
รายละเอียดตามที่ได้แจ้งในเอกสารประชาคม และขอมติที่ประชุมสภา 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ครั้งที่แล้วเอกสารไม่ครอบคลุมชัดเจน จึงได้แจ้งให้ทางผู้น าชุมชนโนนสะอาด 

(ประธานสภา อบต.)  จัดท าประชาคมพร้อมเอกสาร เพ่ือหารือกันว่าพ้ืนที่ที่ได้จากการรังวัด มีผู้ใด
คัดค้านหรือไม่ หรือมีผู้บุกรุกหรือไม่ ครั้งนี้จึงเป็นการพิจารณาครั้งที่สอง ขอให้
ท่านสมาชิกตรวจดูเอกสารให้ชัดเจน ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ก่อนที่จะ
รับรอง  

 

นางจิระวัส  ดรพรมยุ่ง   เรียนท่านประธาน ทางชุมชนโนนสะอาดได้ท าการประชาคม รายละเอียด 

(ส.อบต.หมู่ที่ ๓) ปรากฏตามเอกสาร ซึ่งผลการรังวัดได้น้อยลง ๕-๓-๖๕ ไร่ ชุมชนโนนสะอาดไม่มี
ผู้ใดคัดค้าน เห็นชอบตามผลการรังวัดของส านักงานที่ดิน และวันนี้จึงขอมติที่
ประชุม 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  ความจริงแล้วมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากเนื้อที่เดิมเป็นการอ้างอิงจาก 

(ประธานสภา อบต.) ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งเมื่อรังวัดจริงจากการใช้กล้องส ารวจอาจจะมีพ้ืนที่น้อยลง 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
        

๔.๔ เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ปี ๒๕๖๒ ข้อบัญญัติว่าด้วย
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภา อบต.)  
 

นางดรุณี  ริตตา    ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ)  ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ อปท.ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น

เกี่ ยวกับการคัดแยก ซึ่ ง  อบต .เขวาไร่ยั งไม่ มี ข้ อบัญ ญั ติ เกี่ ยวกับ เรื่ องนี้               
จึงเห็นสมควรในการจัดท าร่างข้อบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย    
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และมาตรา 34/3 (2)  แห่ง 

 



- ๗ – 
 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 ซึ่งใจความส าคัญของร่างข้อบัญญัตินี้จะอยู่ในข้อ ๔ ซึ่งก าหนดให้
เจ้าของและผู้ครอบครองอาคารคัดแยกขยะมูลฝอยในแต่ละประเภท อันได้แก่     
มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ     
เป็นอันตราย ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้มีจะโทษปรับ ๕๐๐ บาท  

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในข้อ 45  เมื่อข้อบัญญัติประกาศใช้แล้วก็อยาก
ให้ท่านผู้น า และชาวบ้านทุกคนปฏิบัติตาม  

(ประธานสภา อบต.)  ช่วยกันดูแลพ้ืนที่ให้สะอาด เพราะต าบลเขวาไร่ เป็นต าบลที่ไม่มีรถเก็บขยะ ก็
อยากฝากให้ผู้น าชุมชนช่วยกันดูแล สร้างจิตส านึกให้กับชุมชน และขอมติที่ประชุม 
- เห็นชอบ  ๓๖ คน 
- ไม่เห็นชอบ    - คน 

    มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก  
คอนกรีต ถนนสาย มค.๒๐๓๔ ช่วงระยะทางจากบ้านโนนตุ่น – บ้านโคกกลาง 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภา อบต.)  
 

นางดรุณี  ริตตา    สืบเนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนถนนช ารุดเสียหาย ซึ่งปรากฏในสื่อออนไลน์ 
(ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ที่ผ่านมา เป็นถนนสาย มค.๒๐๓๔ ช่วงบ้านโนนตุ่น – 

บ้านโคกกลาง ระยะทาง๒ กิโลเมตร ทางอบต.ก็ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบร่วมกับอ าเภอ
โกสุมพิสัยแล้ว เรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปไกล ทางคณะผู้บริหารจึงมี
ความเห็นว่า สถานะการคลังของเรามีศักยภาพพอ จึงจะขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม โดยได้ให้กองช่างด าเนินการเขียนแบบแปลนและประมาณราคาในเบื้องต้น
แล้ว เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมผิวลาดยาง งบประมาณ
ตลอดระยะทาง ๒ กิโลเมตร พร้อมป้ายโครงการ ทั้งสิ้น ๒,๓๖๑,๐๐๐ บาท             
และขอเรียนเชิญ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงเงินสะสมและสถานะทางการเงินของ อบต.
เขวาไร่ว่าเมื่อด าเนินการแล้วจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

 

นางกลนกร  หาญพิชานันท์  เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
(ผอ.กองคลัง)   การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยในข้อ ๘๙ ได้ระบุถึงการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจะสามารถกระท าได้โดย
อ านาจของสภาท้องถิ่น และให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ เช่น 
ด้านการบริการชุมชน หรือกิจการที่บ าบัดความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
ทั้งนี้โครงการก็ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน ในเงื่อนไขของ
การจ่ายขาดเงินสะสม ได้ให้การเงินส ารองไว้จ่ายในด้านของบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือน ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนสมาชิก และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
รายละเอียดตามเอกสาร ข้อมูล ณ วันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เงินสะสมมีทั้งสิ้น 
๒๔,๒๕๗,๘๖๑.๔๔ บาท กนัไว้กรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ดังนี้ 



- ๘ – 
 

        ๑. กันไว้ร้อยละ ๑๐ หมายความว่า ตามระเบียบให้กันไว้ร้อยละ ๑๐ ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งตั้งไว้ ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๑๐ เท่ากับต้องกันเงินไว้ ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๒. ในข้อที่ ๒ – ๕ ตามเอกสาร มีการกันไว้ ๔ เดือน ซึ่งระเบียบให้กันไว้ไม่
น้อยกว่า ๓ เดือน ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนฝ่ายการเมือง เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ  
        ๓. ในข้อที่ ๖ ลูกหนี้เงินยืมสะสม หมายความว่า การจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้
พิการที่รัฐบาลยังจัดสรรไม่ครบ       เป็นไปตามหลักการบันทึกบัญชี จึงปรากฏ
ยอดตรงนี้ในรายงาน 
        ๔. ในข้อที่ ๗ ลูกหนี้อ่ืนๆ หมายความว่า ลูกหนี้ทุนเรียนที่ได้มีการกู้ยืมเงิน
จาก อบต. ซึ่งเมื่อมีการช าระยอดหนี้รายการนี้ก็จะลดลงโดยอัตโนมัติ 
        ๕. ข้อที่ ๘ เบี้ยยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ กันไว้ ๔ เดือน 
รวมยอดเงินที่กันไว้ทั้งสิ้น กรณีฉุกเฉิน จ านวน ๑๐,๖๒๙,๖๔๕ บาท คงเหลือเงิน
สะสมที่สามารถจ่ายได้ ๗,๗๒๘,๒๒๒.๔๔ บาท เงินทุนส ารองเป็นเงินประเภทหนึ่ง
ที่อบต.เขวาไร่รักษาไว้ตามระเบียบ จ านวน ๑๗,๖๘๘,๗๗๒.๙๑ บาท ซึ่งเงินยอดนี้
จะสามารถจ่ายได้ในกรณีที่ยอดเงินสะสมหมดสถานะการเงินการคลังแล้ว จึงจะขอ
อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการจ่ายเงินดังกล่าว ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอขอบคุณท่าน ผอ.กองคลังส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม  
(ประธานสภา อบต.)   จึงขออนุญาตเรียนถามท่านนายกและท่านผอ.กองคลัง ว่าเราได้รับค าสั่งหรือ 

หนังสือสั่งการจากหน่วยงานใดหรือไม่ในการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือให้สมาชิกได้ 
พิจารณาอนุมัต ิ
 

นางดรุณี  ริตตา    ทาง อบต.เขวาไร่ได้รับการประสานงานจากอ าเภอโกสุมพิสัยเกี่ยวกับ 
(ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ)  เรื่องร้องเรียนถนนช ารุดเสียหายดังกล่าว ซึ่งได้ปรากฏในสื่อออนไลน์อย่าง

กว้างขวางอบต.เขวาไร่ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรน าเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
สภาเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมที่จะเรียนถามผู้บริหาร
(ประธานสภา อบต.)  หรือไม ่
 

นายสมบูรณ์  ศิริพันธ   เรียนประธานสภา ขออนุญาตหารือกระผมเคยน าเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑ )  เข้าหารือกับทางผู้บริหารแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากยังไม่มีเหตุจ าเป็น 

ในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสมนั้นกระผมเห็นด้วยในสิ่งที่จะพัฒนาและน าความ
เจริญมาสู่พ่ีน้องดังนั้น จึงอยากฝากไปยังผู้บริหารได้พิจารณาถึงถนนอีกสายที่เกิด
ความช ารุดเสียหายบ่อยเช่นกัน คือสาย หนองสระพัง – วังกุง โดยเฉพาะในฤดูฝน 
ท าให้ถนนเกิดการทรุดตัว 

 
 
 
 



- ๙ – 
 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   รับทราบ และขอฝากทางผู้บริหารด้วย แต่ขอฝากถึงพ่ีน้องประชาชนทุกคน 
(ประธานสภา อบต.)  เกี่ยวกับการร้องเรียน สิ่งใดที่สามารถเจรจาหารือกันได้ก็อยากให้ร่วมกันหารือ

น่าจะดีกว่าการน าไปลงสื่อออนไลน์ เพราะมันเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว และตามที่
ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑ ได้เสนอแนะ ซึ่งมีถนนช ารุดอยู่หลายจุดเช่นกันทางผู้บริหารมี
แนวคิดอย่างไร 

 

นางดรุณี  ริตตา    ส าหรับถนนบ้านโคกกลาง มีส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของ อบต.เขวาไร่  
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.) ระยะทาง ๒ กิโลเมตร โดยได้รับการถ่ายโอนมาเรียบร้อย แต่เนื่องจากงบประมาณ

ที่จ ากัดจึงไม่สามารถซ่อมแซมถนนได้ทุกสายในปีเดียวกัน ในครั้งนี้จึงขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเฉพาะถนนสายที่จ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากการปรากฏในข่าวสื่อ
ออนไลน์ได้ท าให้ภาพลักษณ์ของต าบลเขวาไร่เป็นที่รู้จักในเชิงลบ ในปีต่อๆไปก็จะ
พิจารณาซ่อมแซมในส่วนของถนนสายอ่ืนๆต่อไป 

 

นายสานุชิต  อ าลอย   ถนนของทุกหมู่บ้านมีความส าคัญเช่นเดียวกับบ้านโคกกลางแต่ส่วนของบ้าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐)  โคกกลางมีปัญหามาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ซึ่งกระผมเห็นด้วยที่

ถนนสายอ่ืนก็ต้องได้รับการซ่อมแซมเช่นกัน โดยการทยอยด าเนินการตามที่
ผู้บริหารได้ให้แนวทาง และขอฝากไปทางผู้บริหารในการดูแลถนน   ทุกสายต่อไป 
รวมถึงท่อระบายน้ าตันที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ท่ี ๑๐การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นข้อควรระมัดระวังใน 
(ประธานสภา อบต.)  การเบิกจ่าย แต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้ว ก็อยากให้ช่วยกันแก้ไขหวังว่าท่านสมาชิกจะ

มีความเข้าใจตามที่ได้มีการอภิปรายกันไปเมื่อสักครู่นี้มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ
อีกหรือไม ่

 

นายถาวร  คุณแสง   ตามท่ีท่านสมาชิกหมู่ท่ี ๑๐ ขอมา กระผมขอสนับสนุน เพราะเป็นเรื่อง 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖)  เดือดร้อนจ าเป็น 
 

นายนิคม  บุญศรี   กระผมขอเพ่ิมเติมเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งก็คงเหลือพอสมควร คงจะไม่มี 
(ส.อบต.หมู่ ๑๑)   ปัญหา แต่กระผมขอเสนอปัญหาของถนนสายหนองสระพัง – วังกุง ในช่วง

สะพานบ้านวังโพน ซึ่งขณะนี้คอสะพานเกิดความช ารุด ก าลังจะขาด ตอนนี้
แก้ปัญหาโดยใช้ลวดหนามกันไว้ก่อน ทางน้ าก็เปลี่ยน เมื่อไม่มีที่ลงจึงไปลงที่
บริเวณคอสะพาน อยากฝากให้ทางผู้บริหารและช่างเข้าไปตรวจสอบด้วย 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   กรณีนี้เห็นควรให้ท่านสมาชิกรายงานปัญหาความเดือดร้อนเข้ามายังฝ่ายบริหาร
(ประธานสภา อบต.)  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไป มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอแนะอีกหรือไม่ 
 

นางสมบูรณ์  ชาภักดี   ขอสนับสนุนให้ตรวจสอบถนนสายหนองสระพัง – วังกุง เพิ่มเติมจาก 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๗)    ท่านนิคม บุญศรี เนื่องจากทาง อบจ.ได้มีการด าเนินการซ่อมแซมบ้างแล้ว แต่ก็ยัง 

เกิดความช ารุด รถยนต์ยังคงสัญจรล าบาก 
 

 
 
 



- ๑๐ – 
 
นางดรุณี  ริตตา    ทาง อบต.ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับถนนสายหนองสระพัง – วังกุงมาแล้ว  
(ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.)  แต่ไม่ได้มีการยื่นเอกสารเสนอญัตติ จึงไม่ได้น าเข้าสู่วาระการประชุมสภาในครั้งนี้  

แต่ท่านสามารถรวบรวมเรื่องยื่นเสนอญัตติเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือขอเปิด
ประชุมวิสามัญเพ่ือขอซ่อมแซมถนนสายนี้ได้ โดยเป็นอ านาจพิจารณาอนุมัติของ
สภาแห่งนี้ 

 

นายสมบูรณ์ ศิริพันธ   ถ้าเป็นส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ก็ขอสนับสนุนให้ด าเนินการ แต่ 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)  ขอสอบถามถึงสายหนองสระพัง – วังกุง ที่เป็นของ อบจ. การที่เราจะเข้าไป

ซ่อมแซม จะต้องขออนุญาตก่อนหรือไม่ 
 

นางดรุณี  ริตตา    ในข้อมูลเบื้องต้นของถนนเส้นนี้ เนื่องจากตัวข้าพเจ้าเพิ่งย้ายมาด ารงต าแหน่ง  
(ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.)  จึงไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัดขออนุญาตให้วิศวกรโยธาเป็นผู้ชี้แจง 
 

นายไสว  วงษ์ค าภา   ขอน าเรียนถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบทโดยมีหนังสือส่งมอบ
(วิศวกรโยธา)   โครงการ จะมีทั้งหมด ๕ เส้นทาง ได้แก่ 

        ๑. สายบ้านโคกกลาง – บ้านโนนตุ่น มีระยะทาง ๕ กิโลเมตร เริ่มจากสี่แยก
บ้านดอนจ าปา มาถึงบริเวณ      ที่ซ่อมถนนคอนกรีตตรงวัดป่าบ้านโคกกลาง ๓ 
กิโลเมตรแรก เป็นของ อบจ. และจากบริเวณวัดป่า ถึง บริเวณเมรุทางโค้งบ้านโนน
ตุ่นเป็นของ อบต. ระยะทาง ๒ กิโลเมตร  
        ๒. ถนนลาดยางจากบ้านโนนสะอาด เข้าไปยัง บ้านเหล่าพ่อหา ระยะทาง 
๑.๔๕ กิโลเมตร 
        ๓. ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านโนนราษี 
        ๔. สายหนองสระพัง – วังกุง ระยะทาง ๑๔.๕ กิโลเมตร  
        ๕. สายวังกุง – วังหว้า ระยะทาง ๒.๑ กิโลเมตร ซึ่งตรงนี้จะไม่ได้อยู่ในบัญชี
ถ่ายโอน แต่ได้อ้างอิงจากบัญชีสายทางของ อบจ. จึงจะปรากฏว่ามีเส้นทางที่เป็น
ของ อบต. ที่มองว่ามีการทับซ้อนกันระหว่างสายทางของอบต.และอบจ.นั้น ใน
บัญชีของ อบจ.จะมีสายทาง หนองสระพัง –    หินแห่ ระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร 
แต่ไม่มีเลขทะเบียนทาง ตรงนี้เป็นของ อบจ.ซึ่งซ้อนทับกับหนองสระพัง – วังกุง      
ส่วนของ อบจ.จะอยู่ห่างออกไปอีก โดยการอ้างอิงตามบัญชีถ่ายโอนเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๖ จะเป็นไปตามรายละเอียดข้างต้น ส่วนการซ่อมแซมถนนบ้านโคกกลาง 
ระยะทาง ๒ กิโลเมตร แต่ซ่อมจริงประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร แบ่งเป็น ๓ ช่วง ช่วงใด
ที่ยังใช้งานได้อยู่ก็ชลอไว้ก่อน โดยการซ่อมใช้วิธีเดียวกันกับการซ่อมถนนใหญ่ เนื้อ
งานก็มีประมาณนี ้

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและท่านวิศวกรโยธา  ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน อ่ืนมี
(ประธานสภา อบต.)  ข้อเสนอแนะ  จึงขอมติที่ประชุม   

- เห็นชอบ  ๓๖ คน 
- ไม่เห็นชอบ    - คน 

    มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
 



- ๑๑ – 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
       ๕.๑ แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงต่อสภา 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นางดรุณี  ริตตา    ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
(ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.)  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ 
 

นายสุมิตร  มาศรี   ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการในข้อบัญญัติ
(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๔ โครงการ ดังนี้ 

๑. ค าชี้แจงเดิม โครงการงานก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 7  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 460  เมตร หนา 0.20  เมตร บดอัดแน่น        หรือมีพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,300 ตร.ม.  พร้อมยกร่องพูนดินเสริมชั้นรองพ้ืนทาง หนาเฉลี่ย 0.30  
เมตร บดอัดแน่น พร้อม ป้ายโครงการจ านวน 1  ป้าย สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากไร่
นายมนตรี  กุลมร ออกไปทางที่นานายค าสิงห์  ศรีภักดี  ต าบลเขวาไร่  อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นโครงการงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนน
พยอมหมู่ที่ 7  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 7 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 375  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,925 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากไร่นาย
มนตรี  กุลมร  ออกไปทางที่นานายค าสิงห์  ศรีภักดี  ต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคามงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.โครงการงานก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนราษี หมู่ที่ 20  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนราษี หมู่ที่ 20 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 
702  เมตร หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร บดอัดแน่น หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
2,808 ตร.ม.  พร้อม ป้ายโครงการจ านวน 1  ป้าย สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากที่
นางหนูแดง  ดรละคร  ออกไปทางลานธรรม-หนองไร่  ต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคามงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นโครงการงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนราษี
หมู่ที่ 20เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนราษี หมู่ที่ 20 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 590  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 2,360 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากที่นาง
หนูแดง ดรละคร  ออกไปทางลานธรรม-หนองไร่  ต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคามงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 



- ๑๒ – 
 
๓.โครงการงานก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 2จุดที่ 1 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 437 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร บดอัดแน่น       หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า  1,311 ตร.ม.  พร้อม ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจาก
ที่นายเวชยันต์  ดรโท ออกไปทางที่นางประคองสิน  ดรพรมยุ่ง  ต าบลเขวาไร่  
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามงบประมาณ 14๐,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นโครงการงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
เขื่อนหมู่ที่ 2จุดที่ 1เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร ยาว 365 เมตร หนาเฉลี่ย0.15  เมตร หรือมี
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  1,095 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจาก
ที่นายเวชยันต์  ดรโท ออกไปทางที่นางประคองสิน  ดรพรมยุ่ง  ต าบลเขวาไร่  
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามงบประมาณ 14๐,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการงานก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 2จุดที่ 2 เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  
เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร บดอัดแน่น หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,500 ตร.ม.พร้อม ป้ายโครงการจ านวน 1  ป้าย สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากที่
นายสิน  ค าศักดิ์ ออกไปทางที่นายสังวร  วาชัยยง  ต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคามงบประมาณ        16๐,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นโครงการงานก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนอง
เขื่อน หมู่ที่ 2จุดที่ 2เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 
2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตรยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือ
มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  1,260 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่ม
จากที่นายสิน  ค าศักดิ์ ออกไปทางที่นายสังวร วาชัยยง  ต าบลเขวาไร่  อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามงบประมาณ 16๐,๐๐๐ บาท 
 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)  - เห็นชอบ  ๓๖ คน 

- ไม่เห็นชอบ    - คน 
    มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

๕.๒ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงต่อสภา 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นางดรุณี  ริตตา    งบเงินอุดหนุนที่ อบต.อุดหนุนให้กับโรงเรียน จะต้องเป็นการอุดหนุน 
(ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.) โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา ไม่ใช่ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพราะ

โรงเรียนแต่ละแห่งยังอยู่ในสังกัด สพฐ. ยังไม่ได้โอนภารกิจมาให้เราดูแล เราจึง
อุดหนุนได้เฉพาะโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ซึ่งดิฉันและ ผอ.กองการศึกษาได้
เข้าไปตกลงท าความเข้าใจกับผู้อ านวยการแต่ละโรงเรียน และให้เปลี่ยนแปลง 



- ๑๓ – 
 

โครงการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่อบต.จะสามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้ ดังนั้น 
จึงขอชี้แจงรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
โครงการที่ ๑ 
อุดหนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนระดับอนุบาล
ให้กับโรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาดแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เป็น 
อุดหนุนโครงการ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
สร้างคุณธรรมและเจตคติที่ดีของนักเรียนงบประมาณ 30,000 บาท 
โครงการที่ ๒ 
อุดหนุนโครงการปรับปรุงห้องน้ าให้กับโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจง เป็น อุดหนุนโครงการ ภูมิปัญญาไทยสู่อาชีพพอเพียงการท าถั่วตัดและ
กล้วยฉาบเพื่อสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการผลิต รู้จักวิธีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากถ่ัวลิสงงบประมาณ 30,000 บาท 
โครงการที่ ๓ 
อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อ
หา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เป็น อุดหนุนโครงการ อบรมกิจกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะ ปีการศึกษา 2562 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน มีความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะงบประมาณ 30,000 บาท 
โครงการที่ ๔ 
อุดหนุนโครงการสร้างถนนคอนกรีตให้กับโรงเรียนบ้านวังโพน แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจง เป็น อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาทักษะ อาชีพ เพ่ือสร้างทางเลือกและ
สร้างโอกาสให้มีงานท างบประมาณ 30,000 บาท 
โครงการที่ 5 
อุดหนุนโครงการปรับปรุงลานปฏิบัติธรรมให้กับโรงเรียนบ้านวังกุง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เป็น อุดหนุนโครงการ เกษตรอย่างพอเพียง เคียงคู่
การศึกษาเยาวชน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณ 30,000 บาท 
โครงการที่ 6 
อุดหนุนโครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาให้กับโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เป็น อุดหนุนโครงการ แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาน าพา
ชีวิต เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชางบประมาณ 30,000 บาท 

 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)    มติที่ประชุม  

- เห็นชอบ  ๓๖ คน 
- ไม่เห็นชอบ    - คน 

    มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 



- ๑๔ – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะซักถามหรือไม่ 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายพิทักษ์  ศรีไชยแสง   วันนี้ได้มีการกล่าวถึงการโอนงบประมาณติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมเพ่ือบัง 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒)  แสงแดดแล้ว จึงอยากฝากอีกเรื่องคือ ห้องน้ า อยากให้มีการดูแลและซ่อมแซม  

ให้มีความสะอาดและพร้อมใช้งาน 
 

นายทวี  ดรละคร   ในการประชุมวันนี้เราก็ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว กระผมขอเสนอปิดการ 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐)   ประชุม มีสมาชิกรับรอง ๓ ท่าน 
 

นายประสิทธิ์  ดรหมั่น   ถ้าไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ต้องขอขอบคุณทุกท่านในการประชุม ก็ 
(ประธานสภา อบต.)  ได้ด าเนินการประชุมครบทุกวาระตามที่ก าหนด ก็ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 

ดลบันดาลให้ทุกท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขความเจริญต่อไป 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ 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 
 


