
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 
ครั้งท่ี ๑ 

วันจันทร  ท่ี  ๒๖  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

 
ผูมาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายประดิษ  ศรีสมภาร สมาชิก อบต.เข่ือน ประดิษ  ศรีสมภาร 
๒ นายสำลี  สีมารักษ สมาชิก อบต.เข่ือน สำลี  สีมารักษ 
3 นายประกิจ  สุวรรณภักดี สมาชิก อบต.เข่ือน ประกิจ  สุวรรณภักดี 
4 นางสาวเยาวลักษณ สอนไตรแกว สมาชิก อบต.เข่ือน เยาวลักษณ สอนไตรแกว 
5 นายเพ่ิม  รปูสูง รองประธานสภาฯ เพ่ิม  รูปสูง 
6 นายพงษศิลป  สุโพโฮง ประธานสภาฯ พงษศิลป  สุโพโฮง 
7 นายวราวุฒิ  สีดาโชต ิ สมาชิก อบต.เข่ือน วราวุฒิ  สีดาโชต ิ
8 นายสมจิตร  ดีวงศ สมาชิก อบต.เข่ือน สมจิตร  ดีวงศ 
9 นายพิชัย  ศรีไตรเฮือง สมาชิก อบต.เข่ือน พิชัย  ศรีไตรเฮือง 

10 นายชำนาญ  แสนตันชัย สมาชิก อบต.เข่ือน ชำนาญ  แสนตันชัย 
๑๑ นางหนูจันทร  อองกลิ่น สมาชิก อบต.เข่ือน หนูจันทร  อองกลิ่น 

ผูไมมาประชุม 
-ไมมี- 
ผูลาประชุม 
-ไมมี- 
ผูเขารวมประชุม 
ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายสำเรียง  จันทิ รองประธานประชาคม หมูท่ี ๓ สำเรียง  จันทิ 
๒ นายสมาน  วุฒิศิลป ประธานประชาคม หมูท่ี ๖ สมาน  วุฒิศิลป 
3 นายสงัด  สิมลา ประธานประชาคม หมูท่ี ๙ สงัด  สิมลา 
4 นางเพียรทอง  สนธิระ ผูใหญบาน หมูท่ี ๘ เพียรทอง  สนธิระ 
5 นายมงคุณ  กันยาสุด นายก อบต.เข่ือน มงคุณ  กันยาสุด 
6 นายสินสมุทร  จิตบุตร รองนายก อบต.เข่ือน สินสมุทร  จิตบุตร 
7 นายอนันท  สิมลา ผูใหญบาน หมูท่ี ๕ อนันท  สิมลา 
8 นายเสรี  แสนวนัแสง รองนายก อบต.เข่ือน เสรี  แสนวันแสง 
9 นายสานิตย  ดวงลิด ี ผูใหญบาน หมูท่ี ๖ สานิตย  ดวงลิด ี

10 นายอภิสิทธิ์  นาชติ ประธานประชาคม หมูท่ี ๑๐ อภิสิทธิ์  นาชิต 
11 นายอนันต  แซตัง เลขานุการนายกฯ อนันต  แซตัง 
๑๒ นายไสว  ไพรพฤษ ผูใหญบาน หมูท่ี ๙ ไสว  ไพรพฤษ 
๑๓ นายณัฐพงษ  อวนจ ี ผูใหญบาน หมูท่ี ๑ ณัฐพงษ  อวนจ ี

 

 
๑๔.นางสุคนธ… 

 
 



-๒- 
 
ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
๑๔ นางสุคนธ  เพชรกอน ประธานประชาคม หมูท่ี ๒ สุคนธ  เพชรกอน 
๑๕ นายถาวร  จันทะเขียน ประธานประชาคม หมูท่ี ๑ ถาวร  จันทะเขียน 
๑๖ นางรำไพ  จันทรดวง ประธานประชาคม หมูท่ี ๕ รำไพ  จันทรดวง 
๑๗ นางพรอม  บุระคำ ผูใหญบาน หมูท่ี ๒ พรอม  บรุะคำ 
๑๘ นายสันธาร  ศิริขวา นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ สันธาร  ศิรขิวา 
๑๙ ส.ต.ท.เชิดชัย  พิกุลทอง ปลัด อบต.เข่ือน/เลขานุการสภาฯ เชิดชยั  พิกุลทอง 
๒๐ นายมนตรี  พลบำรุง กำนันตำบลเข่ือน มนตรี  พลบำรุง 

 

   เม่ือถึงกำหนดเวลานัดประชุม ส.ต.ท.เชิดชัย  พิกุลทอง เลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตำบลเข่ือน ไดตรวจสอบการลงชื่อเขาประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนท่ีอยูในหองประชุม 
มีสมาชิกมาประชุม จำนวน ๑๑ คน ครบองคประชุม จึงไดแจงตอประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนดำเนินการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ   เรื่องท่ี ๑ ประกาศอำเภอโกสุมพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซ่ึงประกาศ
ฉบับนี้ไดสงใหกับสมาชิกฯทุกทานลวงหนาแลว การประชุมในวันนี้จึงเปนการประชุม
ท่ีชอบตามกฎหมาย   
เรื่องท่ี ๒ ในนามของสภา อบต.เข่ือน ขอขอบคุณทานกำนัน ทานผูใหญบาน ทานผูชวย
ผูใหญบาน ทานสมาชิก อบต. ทานประธานประชาคมหมูบาน ท่ีไดชวยเหลือ สนับสนุน 
และมีสวนรวมในการจัดแขงขันกีฬาเข่ือนเกมส ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ จนดำเนินการดวย
ความเรียบรอยดวยดี ตลอดท้ัง ๔ วัน รวมท้ังการเขารวมในขบวนบุญคูณลาน เม่ือวันท่ี 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เรื่องท่ี ๓ อบต.เข่ือน ขอขอบคุณตาสุภาพ รัตนแสง หมูบานโกลเดน และบริษัท พี อาร 
กอสราง โดยคุณคณพงศ ดีท้ังพันธุ ท่ีชวยประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซ้ือเสาไฟฟาเกา จำนวน ๖ ตน พรอมขนสงติดตั้งในจุดขามคลองชลประทาน บานเข่ือน 
หมูท่ี ๓ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชนใชสัญจรไปพ้ืนท่ีนาทำการเกษตรได
โดยสะดวก ไมตองออมไกลเหมือนเดิม 
เรื่องท่ี ๔ โรคโควิดเขามาอีกแลว ชวงนี้ชวงหนาหนาว ก็ฝากทานผูนำประชาสัมพันธให
ประชาชนในเขตตำบลเข่ือน หากมีการติดเชื้อโควิดแลวก็ลำบาก ติดงาย การเสียชีวิตก็งายข้ึน 
ตามท่ีผมฟงขาว  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒… 

 

 



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
ประธานสภาฯ สำหรับรายงานการประชุมท่ีเสนอใหท่ีประชุมไดพิจารณาในการประชุมวันนี้ เปนรายงาน

การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซ่ึงไดผานการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว ขอเชิญทานพิชัย ศรีไตรเฮือง ได
แถลงการตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ตอท่ีประชุมสภาฯดวยครับ 

นายพิชัย ศรีไตรเฮือง ผมนายพิชัย ศรีไตรเฮือง สมาชิก อบต.หมูท่ี ๘ ซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประจำสภา อบต.เข่ือน ไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือตรวจรายงานการประชุมซ่ึง
เลขานุการสภาฯ ไดบันทึกเม่ือครั้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ เม่ือ
วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผลการตรวจปรากฏวามีการแกไขตกเติมหลายแหง ซ่ึงได
แจงใหเลขานุการสภาฯ ไดดำเนินการแกไข ซ่ึงไดสงใหสมาชิกฯไดตรวจสอบกอนการ
ประชุมไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนการประชุมแลว หากสมาชิกฯจะแกไขหนาไหน ก็แจงได 

ประธานสภาฯ ทานพิชัยฯ ก็ไดชี้แจงการตรวจรายงานการประชุมแลว และทานสมาชิกฯคงไดตรวจสอบมา
จากบานแลว สมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชมุหรือไมครับ เชิญครับ 

นายประดิษ ศรีสมภาร ผมนายประดิษ ศรีสมภาร สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๓ ขอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
 หนาท่ี ๑  แกไขจาก นายสำเรียง  จันที  เปน  นายสำเรียง  จันทิ และแกไขชื่อนายอภิชาต 

จากผา ในชองลายมือชื่อ เปน นายอภิชาติ  จากผา เติมสระ อิ เขาไปดวย 
 หนาท่ี ๒ เพ่ิมตำแหนงนายหนูเปยง จันทสุระ เปน ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๑๑ และ 
 แกไขชื่อของ ส.ต.ท.เชิดชัยฯ จาก ชิดชัย เปน เชิดชัย 
ประธานสภาฯ ขอใหท่ีประชุมมีมติการแกไขรายงานการประชุมตามท่ีนายประดิษ ศรีสมภาร เสนอใหแกไข  
ท่ีประชุม มีมติใหแกไขตามท่ีนายประดิษ  ศรีสมภาร เสนอ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมอีกหรือไมครับ 
ท่ีประชุม ไมมีสมาชิก อบต.ยกมือขอแกไขรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีทานใดเสนอแกไขรายงานการประชุม ผมก็ขอใหท่ีประชุมลงมติเก่ียวกับรายงาน

การประชุมนี้ครับ ทานใดไมรับรองรายงานการประชุม เชิญยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม ไมมีสมาชิกฯ ลงมติ 
ประธานสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุมฯ เชิญยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม ลงมตริับรองรายงานการประชุม ดวยการยกมือ ๑๐ คน 
ประธานสภาฯ ท่ีประชุมสภาฯ ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดวยมติรับรอง ๑๐ คน 
งดออกเสียง ๑ คน ขอใหเลขานุการสภาฯ ดำเนินการปดประกาศรายงานการประชุมท่ี
สภาฯมีมติรับรองแลวในครั้งนี้ในท่ีเปดเผย  ณ ท่ีทำการ อบต.เข่ือน เพ่ือใหประชาชนทราบ 
ตามขอ ๓๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 
ประธานสภาฯ  ไมมีสมาชิกฯ ยื่นกระทูถาม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
ประธานสภาฯ  ไมมีเรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนตั้งข้ึนและพิจารณาเสร็จแลว 

เสนอตอท่ีประชุมสภาฯในครั้งนี้ จึงขอผานไปยังระเบยีบวาระท่ี ๕ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕… 



-๔- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 
๕.๑ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ี ๕.๑ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ป ๒๕๖๕ ขอเชิญปลัดฯ ไดชี้แจงครับ 

ปลัด อบต.เข่ือน อบต.เข่ือน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยในป พ.ศ.๒๕๖๕ ได
นำโครงการ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ.๒๕๖๕ ไปบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงบัดนี้ไดสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามคำสั่ง 
อบต.เข่ือน ท่ี ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ จึงไดมีการประชุมในวันท่ี ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ป ๒๕๖๕ ตาม
เอกสารท่ีไดแนบมาพรอมกับระเบียบวาระการประชุม โดยถือ ตามขอ ๒๙ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ไดกำหนดให มีการดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ินมีหนาท่ีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน และ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชน ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ถือวาเปนกระบวนการสำคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน เพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถนำไปใชให
เกิดการพัฒนา ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
แทจริง ผลจากการดำเนินงานเปนไป ตามเปาหมายหรือไม และทำใหทราบถึงปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน เพ่ือจะไดนำขอมูล ดังกลาวไปปรับปรุง แกไข 
และพัฒนาตอไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ขอ ๒๙(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯทานใดสงสัยจะสอบถามเรื่องอะไรเก่ียวกับรายงานผลการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๕ ไหมครับ เชิญยกมือสอบถามไดครับ 

 

 

นายประดิษ… 
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นายประดิษ ศรีสมภาร ผมนายประดิษ ศรีสมภาร สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๓ มีขอสงสัยและอยากจะสอบถาม

โครงการของหมูท่ี ๓ ในขอบัญญัติฯป ๒๕๖๕ มีโครงการวางทอระบายน้ำ 200,00๐ บาท 

หินคลุก 90,000 บาท และโครงการขยายเขตไฟฟา ๖๙,๐๐๐ บาท ผมสงสัยโครงการ

ขยายเขตไฟฟายังไมดำเนินการ ซ่ึงตามธรรมดาทุกปก็จะลงงานไปแลว ขอสอบถามครับ 

ปลัด อบต.เข่ือน กรณีขยายเขตไฟฟาในขอบัญญัติฯ ป ๒๕๖๕ มีท้ังหมด ๔ โครงการ รวมหมูท่ี ๓ ดวย

ขณะนี้กำลังประสานไฟฟาใหมาสำรวจ ปนี้จะชากวาทุกป แตจะตองรอประมาณการ

คาใชจายจากการไฟฟามากอน อบต.เข่ือนถึงจะอุดหนุนเงินและเบิกจายเงินได 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯทานใดจะสอบถามอีกหรอืไมครับ 

นายสำลี สีมารักษ ผมนายสำลี สีมารักษ สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๗ อยากจะสอบถามวางบประมาณพัฒนา

ของหมูบาน ในปงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๕ มีหรือยัง จะดำเนินการตอนไหน เพราะลวงเลยมา

นานแลว โดยเฉพาะโครงการลานออกกำลังกาย หมูท่ี ๗ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท   

ก็ยงัไมดำเนินการ แลวงบประมาณป ๒๕๖๖ ก็จะมาอีก การดำเนินการก็อาจสบัสนกันได  

ประธานสภาฯ ทานนายกฯไดมอบหมายใหปลัดฯชี้แจงแทน เชิญทานปลดัฯไดชี้แจงครับ 

ปลัด อบต.เข่ือน โครงการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานของหมูบาน ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มี ๑๕ 

โครงการ ท่ีไดมีการกันเงินโดยสภาฯ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ซ่ึงโครงการทุกโครงการ 

ท่ีกันเงินไว มีเงินงบประมาณ แตท่ียังไมดำเนินการอันเนื่องจากชางผูควบคุมงานมีคนเดียว 

คือ ผอ.กองชาง ชางสิทธิชัยฯก็ยายไปแลว และไดชางคนใหมมาแทน ก็คงเร็วข้ึนกวาเดิม 

แตบางโครงการก็ลงนามในสัญญาไปแลว เชน โครงการของหมูท่ี ๙ โครงการอ่ืนก็คงมีการ

ทยอยดำเนินการเรื่อยๆ ครับ 

ประธานสภาฯ ทานปลัดฯไดตอบขอสอบถามครบทุกทานท่ีถามแลวนะครับ ตอไปเปนการลงมติในญัตติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๕ ทานใดไมเห็นชอบ   

เชิญยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ 
ประธานสภาฯ  ทานใดเห็นชอบ      เชิญยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม  มีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือลงมติเห็นชอบ ๑๐ คน 
ประธานสภาฯ มติท่ีประชุมสภาฯ ไดเห็นชอบกับญัตติรายงานผลรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๕ ดวยมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 
๑ เสียง ก็ขอใหทานนายกฯไดประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันตามระเบียบฯดวย 

 
 
 
 
 

 
 

๑) โครงการวางทอ… 
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          ๑) โครงการวางทอระบายน้ำภายในหมูบาน บานเข่ือน หมูท่ี ๖ 
ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯชี้แจงการญัตติการโอนงบประมาณในรายการนี้ครับ 
นายกฯ   ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯชี้แจงแทน 
ประธานสภาฯ  ทานนายกฯ ไดมอบหมายใหปลัดฯ ชี้แจงแทน เชิญทานปลัดฯชี้แจงครับ 
ปลดัฯ ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ ยังไมปรากฏโครงการของบานเข่ือน 

หมูท่ี ๖ อันเนื่องจากเปนปญหาความจำเปนเดือดรอน แตไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ป พ.ศ.๒๕๖๖ แตบัดนี้ไดมีการนำโครงการของหมูท่ี ๖ ท่ีผานการประชุมประชาคมหมูบาน
และท่ีไดบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ในป ๒๕๖๖ อันเปนการแกไขปญหาของประชาชนใน
พ้ืนท่ีหมูบาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา รายการ โครงการปรับปรุงรั้วท่ีทำการ อบต.เข่ือน งบประมาณอนุมัติตาม
ขอบัญญัติฯ ๓๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินท่ีโอนลดครั้งนี้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามโครงการวางทอระบายน้ำ บานเข่ือน หมูท่ี ๖ งบประมาณหลังโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยมีคำชี้แจงใหม ดังนี ้

  “โครงการวางทอระบายนำ้ บานเข่ือน หมูท่ี ๖ ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจาย
เปนคาระบายน้ำจากบานนายดาวเรือง ถึงท่ีนานายประเชิญ พวงมะลัย บานเข่ือน หมูท่ี ๖ ท้ังนี้ 
รายละเอียดตามแบบรูปและรายละเอียดท่ี อบต.เข่ือนกำหนด เปนไปตามพระราชบัญญัต ิ
สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.
2562 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.25๖๖- 25๗๐ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.
๒๕๖๕ หนา ๓๓ ลำดับท่ี ๖๔” 

ประธานสภาฯ  ทานปลัดฯก็ไดชี้แจงแลว สมาชิกฯมีประเด็นจะสอบถามในญัตตินี้ไหมครับ ถามีเชิญครับ 
ท่ีประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดจะสอบถามในญัตตินี้อีกแลว ผมจึงขอใหท่ีประชุมไดลงมติญัตติโอน

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการวางทอระบายน้ำบานเข่ือน หมูท่ี ๖ 
สมาชิกฯทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณ ยกมือข้ึนครับ  

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกฯทานใดอนุมัติใหโอนงบประมาณ ยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม  สมาชิกฯ ยกมือ ๑๐ คน 
ประธานสภาฯ ญัตติโอนงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการวางทอระบายน้ำ บานเข่ือน 

หมูท่ี ๖ ท่ีประชุมก็ไดมีมติอนุมัติ ๑๐ เสียง ไมอนุมัติ ไมมี  งดออกเสียง ๑ เสียง สรุปวาท่ี
ประชุมมีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายการนี้ 

 
 
 

 

๒) โครงการกอสราง… 
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          ๒) โครงการกอสรางรองระบายน้ำภายในหมูบาน บานเข่ือน หมูท่ี ๖ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯ ชี้แจงการญัตติการโอนงบประมาณในรายการนี้ดวยครับ 

นายกฯ   ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯชี้แจงแทน 

ประธานสภาฯ  ทานนายกฯ ไดมอบหมายใหปลดัฯ ชี้แจงแทน เชิญทานปลัดฯชี้แจงครับ 

ปลัด อบต.เข่ือน ดวย อบต.เข่ือน ไดรับหนังสือจากผูใหญบาน หมูท่ี ๖ และสมาชิก อบต.หมูท่ี ๖ แจงวา

ประชาชนสองขางทางสาธารณประโยชนจากบานนางหนูวงศ แสงอาทิตย ถึง ซอยตนยาง

ใหญ มีความเดือดรอนเก่ียวกับปญหาน้ำทวมเขามาภายในบานเรือนในชวงฤดูใน ซ่ึงน้ำจะ

เออไหลลน และซึมเขาสูภายในบานหลายหลังคาเรือน กอใหเกิดความเดือดรอนเปนประจำ 

ซ่ึงนายกฯ และปลัดฯ ไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแลวในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และไดนำ

เรื่องดังกลาวนี้เขาสูท่ีประชุมคณะผูบริหารและหัวหนวยงาน ในวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายการ : โครงการปรับปรุงรั้วท่ีทำการ อบต.เข่ือน งบประมาณอนุมัติตามขอบัญญัติ 

๓๕๐ ,๐๐๐ บาท จำนวนเงินท่ีโอนลดครั้งนี้  ๕๐ ,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิมตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายการ  โครงการกอสรางรองระบายน้ำ บานเข่ือน หมูท่ี ๖ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

โดยมีคำชี้แจงงบประมาณในรายการใหมดังนี้ 

 “โครงการกอสรางรองระบายน้ำ บานเข่ือน หมูท่ี ๖ ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จายเปนคากอสรางรองระบายน้ำภายในหมูบาน บานเข่ือน หมูท่ี ๖ จากบานนางหนูวงศ 
แสงอาทิตย ถึงซอยตนยางใหญ  รายละเอียดตามแบบรูปและรายละเอียดท่ี อบต.เข่ือน
กำหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ.2560 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.25๖๖-  
25๗๐ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ หนา ๓๔ ลำดับท่ี ๖๕ 

ประธานสภาฯ  ทานปลัดฯก็ไดชี้แจงแลว สมาชิกฯมีประเด็นจะสอบถามในญัตตินี้ไหมครับ ถามีเชิญครับ 

นายสำลี สีมารักษ ผมนายสำลี สีมารักษ สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๗ ผมอยากใหเจาของพ้ืนท่ี คือ หมูท่ี ๖ 
ไดแสดงความเห็น เปนการฝกความกลาแสดงออก ซ่ึงสภาฯไดมีการทำแบบนี้มานานแลว  

ประธานสภาฯ ผมก็อยากใหเปนอยางนั้น ง้ันก็เชิญทานหนูจันทร อองกลิ่น ไดเสนอปญหาท่ีทำใหมีการ
เสนอโครงการนี้ครับ 

นางหนูจันทร อองกลิ่น ดิฉันนางหนูจันทร อองกลิ่น โครงการบานแมหนูวงศฯ จะมีความจำเปนมากกวาการวางทอ
นายดาวเรืองฯ เพราะชาวบานมีความเดือดรอน ทำใหเกิดความไมสะอาดเรียบรอย 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมี 

 

 

ประธานสภาฯ… 



-๘- 

 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดจะสอบถามในญัตตินี้อีกแลว ผมจึงขอใหท่ีประชุมไดลงมติญัตติโอน

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการทอระบายน้ำบานเข่ือน หมูท่ี ๖ 

สมาชิกฯทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณ ยกมือข้ึนครับ  

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกฯทานใดอนุมัติใหโอนงบประมาณ ยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม  สมาชิกฯ ยกมือ ๑๐ คน 

ประธานสภาฯ ญัตติโอนงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการกอสรางรองระบายน้ำ 

บานเข่ือน หมูท่ี ๖ ท่ีประชุมก็ไดมีมติอนุมัติ ๑๐ เสียง ไมอนุมัติ ไมมี  งดออกเสียง ๑ เสียง  

สรุปวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายการนี้ 

          ๓) โครงการกอสรางรองระบายน้ำภายในหมูบาน บานเข่ือนใต หมูท่ี ๑๐ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯ ชี้แจงการญัตติการโอนงบประมาณในรายการนี้ดวยครับ 

นายกฯ   ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯชี้แจงแทน 

ประธานสภาฯ  ทานนายกฯ ไดมอบหมายใหปลัดฯ ชี้แจงแทน เชิญทานปลัดฯชี้แจงครับ 

ปลัด อบต.เข่ือน เหตุผลท่ีมีการโอนงบประมาณรายการนี้เนื่องจากเพ่ือใหบานเข่ือนใต หมูท่ี ๑๐ ไดนำ

โครงการท่ีผานการประชุมประชาคมหมูบานและบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ในป ๒๕๖๖ แลว 

เพ่ือจะไดบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ.๒๕๖๖ อันเปนการแกไข

ปญหาน้ำทวมขังในพ้ืนท่ีหมูบาน ประกอบกับบานเข่ือนใต หมูท่ี ๑๐ ประสบปญหาน้ำ

ทวมขังจากหนาสนามกีฬาและบริเวณหลังวัดจันทอุทัยเปนประจำ จึงตองการทำรอง

ระบายน้ำออกจากจุดท่ีน้ำทวมขัง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ โดยโอนลดจาก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายการ : โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กงบประมาณอนุมัติตามขอบัญญัติ ๓๐๓,๓๒๐ บาท จำนวนเงินท่ีโอนลดครั้งนี้  

๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๕๓,๓๒๐ บาท โอนเพ่ิมตั้งจายเปนรายการใหม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในรายการโครงการกอสรางรองระบายน้ำ บานเข่ือนใต 

หมูท่ี ๑๐ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีคำชี้แจงงบประมาณในรายการใหมดังนี้ 

 “โครงการกอสรางรองระบายน้ำ บานเข่ือนใต หมูท่ี ๑๐ ตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางรองระบายน้ำภายในหมูบาน บานเข่ือนใต หมูท่ี ๑๐ รายละเอียด
ตามแบบรูปและรายละเอียดท่ี อบต.เข่ือนกำหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.25๖๖ - 25๗๐ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ หนา ๔๓ 
ลำดับท่ี ๘๔” 
 

 

ประธานสภาฯ… 



-๙- 

 

ประธานสภาฯ  ทานปลัดฯก็ไดชี้แจงแลว สมาชิกฯมีประเด็นจะสอบถามในญัตตินี้ไหมครับ ถามีเชิญครับ 
นายวราวุฒิ สีดาโชติ ผมนายวราวุฒิ สีดาโชติ สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๐ การสัญจรในชวงหนาฝน เด็กนักเรียนสัญจร   

ก็ลำบาก เสนทางหลังวัดไปตลาดนัด  เวลาฝนตกระบายไมทัน น้ำสูงถึงหัวเขา จึงตองขอ
มตอินุมัติจากท่ีประชุมสนับสนุนเพ่ือแกไขปญหานี้ 

ประธานสภาฯ มีทานสมาชิกฯทานอ่ืนมีจะสอบถามอีกไหมครับ 
ท่ีประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดจะสอบถามในญัตตินี้อีกแลว ผมจึงขอใหท่ีประชุมไดลงมติญัตติโอน

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการกอสรางรองระบายน้ำบานเข่ือนใต   
หมูท่ี ๑๐ สมาชกิฯทานใด ไมอนุมัติใหโอนงบประมาณ ยกมือข้ึนครับ  

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกฯทานใดอนุมัติใหโอนงบประมาณ ยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม  สมาชิกฯ ยกมือ ๑๐ คน 
ประธานสภาฯ ญัตติโอนงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการกอสรางรองระบายน้ำ 

บานเข่ือนใต หมูท่ี ๑๐ ท่ีประชุมก็ไดมีมตอินุมัติ ๑๐ เสียง ไมอนุมัติ ไมมี  งดออกเสียง ๑ 
 เสียง สรุปวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายการนี้ 
๕.๓ การขอความเห็นตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน กรณี การขอรังวัดออก
หนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง แปลง “โคกเกาคอ” แปลงท่ี ๑,๒,๓,๔,๖ และ ๗ ของ
องคการบริหารสวนตำบลเข่ือน  

ประธานสภาฯ  เชิญทานปลัดฯชี้แจงครับ 

ปลัด อบต.เข่ือน ตามท่ี อบต.เข่ือน ไดประสานกับสำนักงานท่ีดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย มา
รังวัดท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประเภทพลเมืองใชรวมกัน “โคกเกาคอ” ใน
พ้ืนท่ีเดียวกับหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง แปลง เลขท่ี มค ๑๘๒๑ จำนวน ๗ แปลงใหญ 
ซ่ึงไดดำเนินการรังวัดเรียบรอยแลว โดยไดรับความรวมมือและอำนวยความสะดวกจาก
กำนัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต.และเจาหนาท่ีของ อบต.เข่ือน นั้น บัดนี้ ผลจากการรังวัด 
ปรากฎวาแปลงท่ี ๑,๒,๓,๔,๖ และ ๗ ไดเนื้อท่ีนอยไปจากหลักฐานเดิม และตามรายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ตามคำสั่งอำเภอโกสุม
พิสัย ท่ี ๒๙๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สรุปวาท่ีไดเนื้อท่ีนอยไปจากเดิม 
อันเนื่องจากวิธีการรังวัดท่ีแตกตางกัน เพราะเดิมใชวิธีการรังวัดแบบศูนยลอย แตการ
รังวัดในป ๒๕๖๕ สำนักงานท่ีดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย มีการใชเทคโนโลยี
ในการรังวัดระบบโครงขายดาวเทียม RTK ในการจับพิกัดจึงทำใหไดผลไมตรงกัน ไมไดเอ้ือ
ประโยชนกับผูหนึ่งผูใด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภา
ตำบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินชวยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญ
สำหรับท่ีหลวง พ.ศ.๒๕๔๓ ใหนายอำเภอโกสุมพิสัยไดสงผลการตรวจสอบขอเท็จจรงิและ
ขอความเห็นตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน จึงไดเสนอสภาองคการบริหารสวน
ตำบลเข่ือน ในการประชุมครั้งนี้ เพ่ือใหความเห็นและมีมติวาจะเห็นดวยกับขอสรุปของ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ตามคำสั่งอำเภอโกสุมพิสัย ท่ี ๒๙๖/๒๕๖๕ หรือไม 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

แปลงท่ี… 
 



-๑๐- 
 

แปลง
ท่ี 

เนื้อท่ีตามหลักฐานเดิม  
(ไร) 

เนื้อท่ีวัดใหม  
(ไร) 

นอยกวาเดิม  
(ไร) 

การรงัวัด 
ขัดของคัดคาน 

๑ ๒๔๘-๒-๗๔ ๒๔๗-๑-๑๒.๗ ๑-๑-๖๑.๓ เต็มท้ังแปลง 
๒ ๑๔๒-๐-๑๗ ๑๔๑-๑-๑๓.๓ ๐-๓-๐๓.๗ บางสวน 
๓ ๓๘-๒-๒๓ ๓๘-๒-๓๔.๙ ๐-๐-๓๗.๑ เต็มท้ังแปลง 
๔ ๕๕-๑-๑๗ ๕๔-๒-๗๑.๕ ๐-๒-๔๕.๕ เต็มท้ังแปลง 
๖ ๖๕-๒-๒๓ ๖๕-๑-๓๑.๑ ๐-๐-๙๑.๙ เต็มท้ังแปลง 
๗ ๘๘-๒-๑๔ ๘๗-๓-๖๕.๒ ๐-๒-๔๘.๘ เต็มท้ังแปลง 

หลักฐานเดิม คือ ทะเบียนท่ีดินรกรางวางเปลา ซ่ึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการมอบหมายใหสภาตำบลหรือองคปกครองสวนทองถ่ินชวยเหลือในการดำเนินการ
ออกหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๘ ซ่ึงบญัญัติไววา 

“ขอ ๘ ในกรณีท่ีปรากฏวา การรังวัดเพ่ือออกหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวงแปลง
ใดไดเนื้อท่ีนอยไปจากเดิม โดยไมปรากฏวามีผูบุกรุก ใหออกหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง
ตามผลการรังวัดดังกลาวไปกอน เสร็จแลวใหนายอำเภอสอบสวนขอเท็จจริงวา ท่ีดิน
สาธารณประโยชนแปลงนั้นนอยไปเพราะเหตุใด มีจำนวนเนื้อท่ีเทาใด โดยขอความเห็นตอ
สภาตำบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประกอบการพิจารณา หากสภาตำบลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืนภายในสามสิบวัน ใหดำเนินการ
ตอไป” 

จึงขอนำเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิก อบต.เข่ือนไดรับทราบถึงความ
เปนมาของการตองเสนอเพ่ือขอความเห็นตอสภา อบต.เข่ือนในการประชุมครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกฯมีประเด็นจะสอบถามในญัตตินี้ไหมครับ ถามีเชิญครับ 
นายเพ่ิม รูปสูง ผมนายเพ่ิม รูปสูง สมาชิก อบต.หมูท่ี ๕ เปนปญหามานาน วัดแตละครั้งก็มีพ้ืนท่ีไมเทากัน

เลยสักครั้ง ครั้งแรกท่ีผมเปนเลขานายกฯ เม่ือป ๒๕๔๘ ก็เคยมีการรังวัด เพราะมีคน
รองเรียนคัดคาน ๑,๕๐๐ ตอมาอีกใสมัยท่ี ๒ เหลือแค ๙๐๐ ไร เท่ียวนี้ไมรูวาเหลือเนื้อท่ี
ปาเทาไหร การรังวัดเอาอะไรเปนมาตรฐาน เอาไปเอามาโคกเกาคอก็มีเนื้อท่ีนอยลง 

นายสำลี สีมารักษ ผมนายสำลี สีมารักษ สมาชิก อบต.หมูท่ี ๓ กอนท่ีจะออกรังวัดตองเปนมติท่ีมีการพูดคุยกัน
และใหเกิดความเปนธรรมกับผูอยูในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

นายอนันต แซตัง ผมนายอนันต แซตัง เลขานุการนายกฯ อยากถามวาพิกัดท้ัง ๖ แปลงอยูท่ีไหน ถึงจะเห็น
ภาพรวมกัน ไมอยากขอมติท่ีไมชัดเจน 

ปลัด อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ การไดมีการเสนอญัตตินี้ก็สืบเนื่องมาจากมีการรังวัดโคกเกาคอไปแลว 
แตไดเนื้อท่ีนอยกวาใน ๕ แปลง นายอำเภอฯจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
ประกอบปลัดอาวุโสเปนประธาน และมีคนตำบลเข่ือนเขารวมเปนกรรมการดวย คือ ทาน
กำนัน ผูใหญบาน หมูท่ี ๘ และนายพิชัย ศรีไตรเฮือง สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี ๘ ซ่ึงมีการ
ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ท่ีประชุมมีมติวาการท่ีรังวัดแลวไดเนื้อท่ีนอย
กวาเดิม เนื่องจากวิธีการรังวัดท่ีแตกตางกัน ไมไดเอ้ือประโยชนใหกับผูใด สวนพิกัดท่ีตั้ง
แปลงอยูท่ีไหนนั้น ผมจะอานรายชื่อผูคัดคานใหทราบครับ 

 
 
 

ประธานสภาฯ… 
 



-๑๑- 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯทานใดจะแสดงความเห็นอีกไหมครับ 
นายเพ่ิม รูปสูง ผมนายเพ่ิม รูปสูง ผมยังมีขอกังขาในการรังวัด ผมเคยเสนอท่ีประชุมวาใหรังวัดท่ีนาของ

ประชาชนกอน วัดแลวปกหลักเขตระหวางท่ีสาธารณประโยชนกับท่ีนา ๕ ไรก็วัดแค ๕ ไร 
ท่ีเหลือเปนท่ีสาธารณประโยชนท่ีหลวงจะแบงปนกันไมได จาก ๑,๕๐๐ ไร มา ๙๐๐ ไร 
ปจจุบันเหลือ ๖๐๐ ไร ตอนนี้ไมรูเหลือก่ีไร  

นายสงัด สิมลา เรียนประธานสภาฯ ผมนายสงัด สิมลา ประธานประชาคม หมูท่ี ๙ แตกอนผมเคยมีท่ีดิน
อยูโคกเกาคอ ๔๐ ไร แตถอยออกมา คนท่ีไมมีเอกสารจะไมสามารถออกเอกสารสิทธิได 
สวนคนท่ีมีเอกสารใหออกเฉพาะเนื้อท่ีท่ีปรากฎตามเอกสารเทานั้น 

ประธานสภาฯ  เชิญนางสุภาพร ศรีอุบล ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๐ 
นางสุภาพร ศรีอุบล เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสุภาพร ศรีอุบล ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๐ โคกเกาคอท่ีมีการ

รังวัดแปลงท่ี ๖ จะเปนนาฮอม นาตาล ิแปลงท่ี ๗ นาหนองควายนอย หมูท่ี ๑๐ ใหดำเนินการ
ทางศาล วันนี้ไดพากันไปอำเภอฯ เพราะหาทนายเพ่ือฟองศาล  

ปลัด อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ ผม ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง ปลัด อบต.เข่ือน ขอเรียนวาผมมาอยู อบต.เข่ือน 
ตั้งแตป ๒๕๕๔ ก็พอจะรูขอมูลและเอกสารตางๆ เก่ียวกับโคกเกาคอดี พ้ืนท่ีโคกเกาคอ
แบงเปน ๓ สวนใหญ คือ ๑.แปลงเล็ก ไดมีการออก น.ส.ล.แลว มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๘๐ ไร 
แปลงท่ี ๒ แปลงใหญท่ีออก น.ส.ล.แลวเนื้อท่ีประมาณ ๙๐๐ กวาไร และแปลงท่ี ๓ เปน
แปลงท่ียังมีปญหาการคัดคานกันอยูในขณะนี้ มีเนื้อท่ีประมาณ ๖๐๐ กวาไร และเม่ือวันท่ี 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผมไดไปประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิท่ีอำเภอฯ จึง
ไดทราบวาโคกเกาคอไดมีการจดแจงและข้ึนทะเบียนเปนท่ีสาธารณประโยชนตั้งแตป 
๒๔๗๔ ดังนั้น คนท่ีอางวาไดเอกสารสิทธิมาภายหลังจะตองพิสูจนวาเอกสารท่ีไดมานั้น
ชอบหรือไม ซ่ึงจะตองใหคณะกรรมการแกไขปญหาท่ีดินจังหวัด (กบร.) ไดพิจารณา หาก
คณะกรรมการนี้ใหเพิกถอนและผูวาฯ มีคำสั่งเพิกถอน ผูคัดคานตองไปใชสิทธิทางศาล 

นายอนันต แซตัง เรียนประธานสภาฯ ผมนายอนันต แซตัง เลขานุการนายกฯ หากสภาฯ ใหรังวัดก็ขอให
ถามมติท่ีประชุม สวนการดำเนินการตอไป ก็เปนเรื่องของสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

ประธานสภาฯ  มีทานใดจะแสดงความเห็นอีกไหมครับ 
ท่ีประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดจะสอบถามในญัตตินี้อีกแลว ผมจึงขอใหท่ีประชุมไดลงมติญัตตินี้ 
   สมาชิกฯทานใดไมเห็นดวย ยกมือข้ึนครับ  
ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ ทานใดเห็นดวย ยกมือข้ึนครับ   
ท่ีประชุม  สมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ ๑๐ คน 
ประธานสภาฯ ท่ีประชุมมีมติเห็นดวย ๑๐ เสียง ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง สรุปวาท่ีประชุมมี

มตเิห็นดวยกับคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ ของอำเภอโกสุมพิสัย  
 
 
 
 

 

๕.๔ ญัตติการเขารวม… 

 



-๑๒- 

 

๕.๔ ญัตติการเขารวมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนดวยการนำไปใชเปนเช้ือเพลิง
ผลิตกระแสไฟฟา ขนาดกำลังการผลิตไมเกิน ๑๐ เมกกะวัตต กลุมพ้ืนท่ีอำเภอเชียงยืน 
อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอช่ืนชม 

ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงครับ 
นายกฯ   ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯ ชี้แจงแทนครับ 
ประธานสภาฯ  เชิญทานปลัดฯ ชี้แจงญัตตินี้แทนทานนายกฯ ครับ 
ปลัด อบต.เข่ือน เรียนทานประธานสภาฯ ตามท่ีนายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหลัก

รวมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเรงดำเนินการแกปญหา ขยะมูลฝอย   “ท้ังระบบ” ใหเกิดผลเปน
รูปธรรมท่ีชัดเจนโดยเร็ว  เปนการจัดตั้งศูนยกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยขอให
พิจารณาการขนาดและท่ีตั้งใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละพ้ืนท่ีเปนสำคัญ อีก
ท้ังใหดำเนินการใหถูกตองตามตามข้ันตอนของกฎหมายตามระเบียบหลักเกณฑและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกันอยางเครงครัด  การรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการขยะมูลฝอย 
(Clusters) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินการใหเปน
รูปธรรม และไดจัดประชุมมอบนโยบาย ซักซอมความเขาใจใหแกผูวาราชการทองถ่ินจังหวัด 
ในฐานะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด และผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เจาภาพกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) เพ่ือผลักดันใหมีการรวมกลุม
พ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน บังเกิดผลปฏิบัติ
เปนรูปธรรมมีความคุมคา มีประสิทธิภาพ เลือกใชวิธีการและกำจัดขยะท่ีเหมาะสม เกิดการ
ยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูล
ฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง 324 กลุม เกิดผลในการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม และตอเนื่องใหเกิดการจัดตั้ง “ศูนยกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร” 
เพ่ือใหการบริหารจัดการมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการยอมรับของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

การจัดตั้ง “ศูนยกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร” ขององคกรการปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย แจงใหจังหวัดพิจารณารวมกลุมพ้ืนท่ีในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) จังหวัดมหาสารคามแบงกลุมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยเปน 5 กลุม ประกอบดวย 

กลุมท่ี 1 มีเทศบาลเมืองมหาสารคามเปนเจาภาพหลัก เครือขายประกอบดวย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี อ.เมือง อ.กันทรวิชัย และ อ.แกดำ 

กลุมท่ี 2 มีเทศบาลตำบลเชียงยืนเปนเจาภาพหลัก เครือขายประกอบดวย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี อ.เชียงยืน อ.โกสุมพิสัย และ อ.ชื่นชม 

กลุมท่ี 3 มีเทศบาลตำบลบรบือเปนเจาภาพหลัก เครือขายประกอบดวย องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี อ.บรบือ อ.นาเชือก และ อ.กุดรัง 

 
 
 
 

กลุมท่ี ๔… 
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กลุมท่ี 4 มีเทศบาลตำบลวาปปทุมเปนเจาภาพหลัก เครือขายประกอบดวย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี อ.วาปปทุม และ อ.นาดูน 

กลุมท่ี 5 มีเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยเปนเจาภาพหลัก เครือขายประกอบดวย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี อ.พยัคฆภูมิพิสัย และ อ.ยางสีสุราช 
           จังหวัดมหาสารคามจึงไดจัดประชุมโดยเชิญองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปน
เจาภาพหลักเขารวมกับประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยข้ึน   เพ่ือขับเคลื่อน
การดำเนินการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการขยะฝอย และท่ีประชุมมีมติใหองคกรปกครอง
การทองถ่ินท่ีเปนเจาภาพหลักจัดประชุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี  เปนเครือขายเพ่ือ
รวมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะภายในกลุม (Clusters) ของตนเอง และจัดทำ
บันทึกขอตกลงรวมกัน และรายงานผลการประชุมใหจังหวัดทราบ ซ่ึงอำเภอโกสุมพิสัย มี
นายก อบต.ดอนกลาง เปนตัวแทนรวมประชุม ซ่ึงมีขอกำหนดคราวๆ ในตอนนั้น คือเครือขาย
ภายในกลุมจะมีการนำขยะไปท้ิงท่ีพ้ืนท่ีของเจาภาพหลัก คือ เทศบาลตำบลเชียงยืน ซ่ึงตกลง
กันวาคิดคาจัดการตันละ 800 บาท แต อบต.เข่ือน อยูหางจากพ้ืนท่ีอำเภอเชียงยืน  เม่ือ
คำนวณคาใชจายในการจัดท้ิงขยะแลว จึงใหเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน ลด
คาใชจายลงอีก ซ่ึงเทศบาลตำบลโพนทองตกลงลดราคาลงเหลือ ตันละ ๔00 บาท  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯจะสอบถามไหมครับ 
นายเพ่ิม รูปสูง เรียนประธานสภาฯ ผมนายเพ่ิม รูปสูง อยากจะสอบถามท่ีบริษัทจะมาตั้งโรงงานไฟฟา

กำจัดขยะ มีการคัดแยกขยะดวยหรือไม ขอสอบถามรายละเอียด เพ่ือจะไดไปบอกประชาชน 
หากเขารวมโครงการจะไดประโยชนอะไรบาง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ทานใดจะสอบถามอีกหรือไมครับ 

นายสำลี สีมารักษ เรียนประธานสภาฯ ผมนายสำลี สีมารักษ เรื่องการกำจัดขยะในญัตตินี้เปนการรวบรวม

ขอมูล กอนท่ีบริษัทเอกชนจะมาดำเนินการ  รถกำจัดขยะของ อบต.เข่ือนก็ชำรุดบอย 

และตองบรรทุกขยะไปท้ิงท่ีอำเภอยางตลาดก็ไกล หากสถานท่ีกำจัดขยะมาอยูใกลๆ 

คาใชจายก็ตองลดลง ก็เปนเรื่องดี แตตองใหความชัดเจนกับสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทานปลัดฯ ไดตอบคำถามของสมาชิกฯครับ 

ปลัด อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ ขอตอบคำถามของทานเพ่ิม รูปสูง ในสวนของ MOU นี้ ยังไมไดกลาว

ในรายละเอียดเรื่องการคัดแยกขยะไว เปนเพียงขอตกลงกวางๆ วา อบต.เข่ือน ประสงค

เขารวมโครงการ สวนท่ีทานสำลีฯ ไดสอบถาม ก็ยังอยูในข้ันตอนการรวบรวมเอกสารจาก 

อปท.ตางๆ เพ่ือนำเสนอไปยังหนวยงานท่ีมีอำนาจในการอนุมัติอนุญาต 

ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯครับ 

นายกฯ เรียนประธานสภาฯ เรื่องขยะหากเราทำ MOU ตอไปอาจมีรถขยะมาให อบต.ท่ีเขารวม 

ผมไดไปประชุมท่ีตำบลโพนงาม อปท.ในอำเภอโกสุมพิสัยเขารวมท้ัง 17 อบต.และ ๑ 

เทศบาล สวนการคัดแยกขยะก็คงจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงเปนรายละเอียดใน

การดำเนินงาน 

 

 

ประธานสภาฯ… 

 



-๑๔- 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ทานใดจะสอบถามในญัตตินี้อีกหรือไมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดจะสอบถามในญัตตินี้อีกแลว ผมจึงขอใหท่ีประชุมไดลงมติญัตตินี้  

   สมาชิกฯ ทานใดไมเห็นชอบใหรวมโครงการ   

ท่ีประชุม  ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ ทานใดเห็นดวย ยกมือข้ึนครับ   

ท่ีประชุม  สมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ ๑๐ คน 

ประธานสภาฯ ท่ีประชุมมีมตเิห็นดวย ๑๐ เสียง ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง สรุปวาท่ีประชุมมี 

มตเิห็นชอบใหเขารวมโครงการกำจัดขยะมูลฝอย 

   ๕.๕ ญัตตกิารขออนุมัติเชาท่ีดินวัดจันทอุทัย 
ประธานสภาฯ  ตอไปเปนญัตติขออนุมัติเชาท่ีดินวัดจันทอุทัย เชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงครับ 

นายกฯ   ผมขอมอบหมายใหทานปลัดฯ ไดชี้แจง 

ประธานสภาฯ  เชิญทานปลัดฯไดชี้แจงในญัตตินี้ 

ปลัดฯ เนื่องจาก อบต.เข่ือน ไดกอสรางอาคารโรงผลิตน้ำประปา หอถังสูง และอาคารประกอบอ่ืนๆ 

ในเขตพ้ืนท่ีวัดจันทอุทัย (ตลาดหนองสระพัง) อันเปนพ้ืนท่ีวัด ซ่ึงเปนนิติบุคคล ตาม 

พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน มีฐานะเปนนิติบุคคล

ตามกฎหมาย จึงตองมีการทำสัญญาเชาเพ่ือใหถูกตองตามกฎหมาย และเนื่องจากการเชา

มีระยะเวลาเกิน ๑ ป จึงตองอนุมัติใหเชาจากสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน โดยถือ

ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563 

ขอ 37 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๙๓(๑)  พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ. 2505  มาตรา 33 และกฎกระทรวงการ

ดูแลรักษาและการจัดการศาสนาสมบัติของวัด พ.ศ. 2564 ขอ 4 และขอ 5 

ประธานสภาฯ  ทานปลัดฯก็ไดตอบคำถาม มีสมาชิกฯทานใดหรือผูเขารวมประชุมจะสอบถามอีกหรือไมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดจะสอบถามในญัตตินี้อีกแลว ผมจึงขอใหท่ีประชุมไดลงมติญัตตินี้  

นายมนตรี พลบำรุง เรียนประธานสภาฯ เรื่องการเชาท่ีธรณีสงฆ แตดั้งเดิมมาก็มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ

เชามาโดยตลอด การท่ี อบต.เข่ือนจะเชาก็ตองทำตามระเบียบฯของวัด เพ่ือเปนหลักฐาน

อางอิงของคณะสงฆ สิ้นปมารองเจาอาวาสจะรายงานกรมการศาสนา ขอใหทานสมาชิกฯ

ทุกทานไดเห็นชอบในการเชาเพ่ือใชในการกิจการประปาของ อบต.เข่ือน สวนเงินคาเชา

จำนวนเทาใดก็ตามท่ีตกลงกัน 

 

 

 

 

นายถาวร จันทะเขียน… 



 

-๑๕- 

 

นายถาวร จันทะเขียน เรียนประธานสภาฯ แตเดิมมีการเชาโดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ ตอมาก็มีการกอสราง

ประปาในพ้ืนท่ีของธรณีสงฆนี้ ตอนนั้นก็เปนเพียงการขอใชเพ่ือประโยชนสวนรวม แตกอน

ไมมีระเบียบฯเครงครัดมากเหมือนในปจจุบนัท่ีมีเจาหนาท่ีมาตรวจสอบสิ่งตางๆ ในวัด ท้ัง

ท่ีดินและการกอสราง จึงขอใหทำเรื่องเชาใหถูกตอง 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะแสดงความเห็นในญัตตินี้อีกหรือไมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ เม่ือไมมีทานใดสอบถามหรือแสดงความเห็นอีกแลว ผมจึงขอใหท่ีประชุมไดลงมติ สมาชิกฯ

ทานใด ไมอนุมัติใหเชาท่ีดิน  ยกมือข้ึนครับ  

ท่ีประชุม ไมมีสมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯทานใด อนุมัติใหเชาท่ีดิน ยกมือข้ึนครับ    

ท่ีประชุม สมาชิก อบต.เข่ือน ยกมือ ๑๐ คน 

ประธานสภาฯ ท่ีประชุมมีมติเห็นดวย ๑๐ เสียง ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง สรุปวาท่ีประชุมมี

มตอินุมัติใหเชาท่ีดินวัดจันทอุทัย ข้ันตอนตอไปก็ใหทานนายกฯไดดำเนินการพัสดุฯเพ่ือทำ 

สัญญาเชาตามระเบียบพัสดุฯ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ เชิญทานสมาชิก อบต.ทานนายกฯ รองนายกฯ ทานกำนัน 

ผูใหญบาน ทานประธานประชาคมหมูบานมีเรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมขอเชิญครับ 
นายสานิตย ดวงลิดี เรียนทานประธานสภาฯ ผมก็ไดรับขาวคือการปลูกตนไม ตรงขามกับเขียงเนื้ออดีตผูชวย  

วีระชัยฯ ผมสอบถามเขาวาเขาใชน้ำตรงไหน เขาบอกวาใชน้ำปะปาของอบต.เข่ือน แตผม
อยากจะฝากทานประธานฯใหไปตรวจสอบวาผานมิเตอรหรือไม เขามาบอกกลาว อบต.
หรือยัง เรื่องนี้ผม ก็อยากให อบต. ตรวจสอบ  

ประธานสภาฯ  เชิญทานผูใหญ สุภาพร ศรอุีบล ครับ 
นางสุภาพร ศรีอุบล เรียนทานประธานสภาฯ เสนอเรื่องทอระบายน้ำในระหวาง ซอยขางวัด บานแมเพ็ชร 

สมุนไพร ฝาทอมันเปด ระมัดระวังยาก จะตองหาไมหรืออะไรมาปกไว เผื่อรถวิ่งผานไปมา 
จะทำใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย อยากจะขอเปลี่ยนฝาทอใหม ถาง้ันก็ขอใหสมาชิกฯ หมูท่ี 10 
ชี้แจงเพ่ิมเติมดวย 

นายวราวุฒิ สีดาโชติ เรียนประธานสภาฯ เปนทอระบายน้ำของชุมชน แตวาเปนทอปูน แลวตรงจุดท่ีเปนปญหา
ก็คือ ทางเลี้ยวเขาซอยพอดี มีรถวิ่งเขา-ออกบอย การแกปญหาของผม คือ การนำถังขยะ
ไปตั้งก้ันทางไวบนทอปูน เพ่ือปองกันการแตกหัก แลวปกปายเตือนไว อยากจะให
แกปญหาโดยการเปลี่ยนตะแกรงเหล็กแทนฝาปูน เพ่ือความปลอดภัย สะดวก ซ่ึงมีอยู ๒ 
จุด คือ จุดท่ี 1 ตรงหนาบานผมทางเลี้ยว จุดท่ี 2 หางจากบานผมประมาณ 10-20 เมตร 
เพราะตรงนั้นมันเปนท่ีจอดรถ  

 
 
 

ประธานสภาฯ… 
 



-๑๖- 
 

ประธานสภาฯ   เชิญทาน ผูใหญบาน หมูท่ี 5 ครับ 
นายอนันท สิมลา เรียนประธานสภาฯ วันนี้มีชาวบานมาสอบถามผม วาทางองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

ไดออกประชาคมครั้งท่ีผานมาวา เรื่องน้ำทวมวาจะมีการชวยเหลือเยียวยาไหมทาง
ชาวบานฝากใหมาสอบถาม จะชวยเหลือในฤดูการไหน ขอเรียนถามทางองคการบริหาร
สวนตำบลเข่ือนวาอยางไง ไดคำตอบอยางไง ก็จะนำคำกลาวไปบอกชาวบาน ครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานผูใหญบาน หมูท่ี 5 ครับ มีอีกไหมครับ ท่ีจะสอบถาม ในระเบียบวาระอ่ืนๆ 
เชิญครับทานผูใหญบาน หมู 9 ครับ 

นายไสว ไพรพฤษ เรียนประธานสภาฯ สำหรับปญหา หมูท่ี ๔,5,9 ถนนการเกษตรหลังจากน้ำลด คือ ไดทำ
เอกสารสงเขามาทางอบต.เข่ือน วาจะมีการปรับเกรดถนนในสายหลัก จะมีแนวทาง
ชวยเหลือ หมูท่ี 4,5,9 ใหกับประชาชนอยางไร เพราะตอนนี้น้ำลดลงแลว อยากจะ
สอบถามครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานผูใหญไสวฯ หมูท่ี 9 ตอไปเชิญทานประธานถาวรฯ เชิญครับ 
นายถาวร จันทะเขียน  เรียนทานประธานสภาฯ ผมอยากฝากท่ีประชุมไว 2-3 เรื่องนะครับ เรื่องท่ี 1 อยาก

สอบถามเรื่องท่ีทานนายก ท่ีไดพูดเก่ียวกับการสรางถนน วาวันไหนจะเริ่มดำเนินงาน ถนน
เสนทางของทานชัยศิลปฯถึงฟารมหมู ผมไดรับรายงานจาก หัวหนาคลองชลประทาน วา
น้ำจะออกจากเข่ือน วันท่ี 26 วันนี้นะครับ จะถึงบานเรา นาจะไมเกิน 2-3 วัน หลังจากท่ี
ทานดำเนินการไวแลว รูสึกวายังไมมีการทำอะไรเพ่ิมเลย เก่ียวกับถนนเสนนี้นะครับ 
เพราะถนนเสนนี้เปนถนนเสนหลักเกานะครับ กอนท่ีจะลงมือทำ ท่ียังไมทำอีกเยอะท่ี
เก่ียวกับถนนเสนนี้ ไมใชวาจะไมทำอะไรเลย มันก็ไมใชนะครับ ทานปลัด ทานมีระบบน้ำ 
มีระบบการเดินของน้ำ ถนน เราจะตองดูมาตรฐานหรือระเบียบใหชัดเจน ในรูปแบบของ
ถนนแตเดี๋ยวนี้ยังไมมีการดำเนินการเลย แตทานผูบริหาร ทานนายก มีคำม่ันสัญญา ใน
วันท่ี 5 แตตอนนี้ยังไมมีการดำเนินการ จึงขอฝากใหรีบดำเนินการ หรือ อยากฝากใหทาน
ใหรายละเอียดกับพ่ีนองประชาชน ใหเขาใจดวยครับ จึงขอฝากทานผูบริหารดวยครับ 
ตอไปเรื่องท่ี2 เรื่องท่ีเสนอตอทานนายก ทานผูบริหาร คือ ถนน ท่ียังไมเปนสาธารณะ 
ทานปลัดก็บอกวาทานรับเรื่องไวแลว จะเนินการใหจึงขอฝากท่ีประชุมแหงนี้ไวดวยนะ
ครับ ฝากทางผูบริหารใหดำเนินการใหดวย ทานเลขาอนันตก็พอเขาใจ เพราะเรียนทาน
แลวในถนนเสนนี้ ก็ฝากดวย สำหรับเรื่องท่ี3 เก่ียวกับการประชุมประชาคมครั้งท่ีแลว ท่ี
ทางผูบริหารไดเขามาดำเนินการเก่ียวกับระบบน้ำประปา ท่ีวาจะมีการซ้ือแร หรืออ่ืนๆ จัด
งบประมาณลงซ้ือแรลงในน้ำ เพ่ือใหน้ำสะอาด ตรงนี้ก็ไมรูวาดำเนินงานหรือยังครับ ถาทำ
แลวก็ฝากทางผูบริหารไดใหคำชี้แนะทานสมาชิก เพ่ือใหทานสมาชิกไดใปประชาสัมพันธ
ประชาชนใหรับทราบ เพ่ือเปนผลงานของผูบริหาร ผูนำชมชุนจะไดรายละเอียดไป
ประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนใหรับทราบเก่ียวกับการบริหารจัดการผูบริหารตอไป 
เก่ียวกับเรื่องแรท่ีไดประชาคมกันแลววาดำเนินการหรือยัง ดำเนินการถึงไหนแลว ครับ 
เรื่องท่ี 4 คือเรื่องน้ำ น้ำชวงนี้มีการไหลไมสม่ำเสมอ น้ำไหลนอยมากนะครับ ผมก็รอวา
ทางทานนายก จะมีการปรับปรุงแกไขหรือไม ผมเลยประสานไปทางทานนายฯ สวนทาน
นายกฯ ก็บอกวาจะรีบเรงให ผมก็ขอบคุณมากครับ 

 
 
 

ผมก็ขอบคุณ… 
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ผมก็ขอบคุณทานประธาน ทานสมาชิก ผูบริหารอยางยิ่ง พวกผมไดเขารวมการประชุม
เก่ียวกับปญหาของพ่ีนองประชาชน เพ่ือท่ีจะนำไปปรับปรุงแกไขในสวนท่ียังไมดำเนินการ 
แตสวนไหนท่ีดำเนินแลว ก็ขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง ครับ ตอนนี้ก็มีเรื่องท่ีจะนำเสนอท่ี
ประชุมเทานี้ครับ ขอบคุณครับทานประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานถาวร จันทะเขียน ท่ีใหคำชี้แนะในการบริหารจัดการทุกเรื่อง มีสมาชิกทานใด
อีกไหมครับ ในเรื่องอ่ืนๆ เชิญทานสำลีฯ ครับ 

นายสำลี สมีารักษ เรียนประธานฯ ผมก็มีเรื่องท่ีจะนำมากลาวอยูประมาณ 3-4เรือง ซ่ึงเรื่องแรกท่ีจะนำเรียน
นั้นก็คือ การจัดเวรยามในชวงเทศกาลท่ีจะถึง เราอยูกันทุกป แลวถามานับดูประชากรของ
เราเหลืออยู 16 คน สวนมากจะเปนของอปพร.ท่ีอยูเวรยาม ในปนี้ก็อยากฝากไปยังทาน
ประธานผานไปยังผูบริหาร ถาเปนไปไดก็อยากจะใหทางผูนำเขามาดวย ในสวนของความ
ลำบาก ถาจะพูดถึงอปพร.นั้นไมใชเราไมศึกษาแลวมีการพูดคุยกับทานประธานอปพร.
วันนี้ตองพูดในท่ีประชุมใหเขาใจวาระเบียบเรื่องสวัสดิการ อปพร.เปนยังไง ซ่ึงผมมีการทำ
หนาท่ีเก่ียว อปพร.มาเปนสมาชิกตั้งแตเริ่มแรก ตามหลักของ อปพร.ป 60 นั้น ชัดเจนการ
อยูเวรยาม 4 ชั่วโมง มีคาตอบแทน 100 บาท ตอชั่วโมง ตอมามีคาตอบแทน 200 บาท    
ตอชั่วโมงข้ึนไป มีคาตอบแทน 300 บาท ประเด็นนี้ท่ีผมอยากจะคุย ผมอยากนำเสนอท่ี
ประชุมกอนหนานั้น ผมประสานไปยังจังหวัด เขาบอกวาเขาไดคาตอบแทน 300 กวา 
บาท เม่ือป 58-59 แตของเรายังอยู 200 บาท ก็อยากจะนำเรียนสวนนี้ ประเด็นท่ีพวก
เราใชคน กำลังหลักในการใชคนคงไมมีใครปฏิเสธในเรื่องนี้ เราตองเขาใจวาการอยูเวรยาม 
3 แยกนั้นอยูตั้งแตหกโมงถึงหกโมงเชาของวันถัดไป อันนี้ผมเขาใจวาเราอยากเห็น
บานเมืองเรา มีความปลอดภัย สะดวกในการใชรถ ผมในฐานะท่ีเปนประธาน อปพร.
อยากจะนำเสนอใหผูบริหารไดนำไปวิเคราะหอีกครั้งหนึ่งวา ขอวันละ 300 บาท  ตาม
พ.ร.บ.ป 60 นั้น เรื่องท่ี2 ในปนี้ก็อยากจะใหผูนำเขารวมดวยแตก็อยากจะเสนอในท่ี
ประชุมกอนในการเขาเวรยาม ทำไหมถึงอยากทำแบบนั้นเชน เขาเวร 5 คนแตมา 3 คน
สวนอีก 2 คนไมมา แลวก็ไมมีการรายงาน พอถึงชวงค่ำจะมีเจาหนาท่ีมาตรวจ เราไม
สามารถบอกไดวาคนท่ีหายไป เขาไปไหน ลาปวยไหม ตองลำบากใหทางกูชีพตอบให ก็
เปนคำตอบอยางหนึ่งท่ีอยากใหผูนำทองท่ีเขารวมไดไหม ถาเขาเวรไมไดใหบอกเหตุผลได
ไหมวาทำไหม ก็อยากใหทุกทานมีสวนรวมดวย เพราะกำลังคนไมพอ แลวถาถามเรื่อง
งบประมาณคุมไหม ผมตอบเลยวาไมคุม แตเราทำงานดวยใจทุกคน ก็อยากฝากใหทาน
ประธานผานไปยังคณะผูบริหารดวย ชวยกันวิเคราะหทำใหเกิดความชัดเจนใหดวยครับ 
เรื่องท่ี 2 อยากจะพูดเรื่องพอผูใหญบุญชวย และผูใหญ หมูท่ี 5 ไดคุยกัน ผมเปนคนลง
พ้ืนท่ีทุกวัน สิ่งไหนท่ีถามคือเรื่องถนนกับเรื่องโครงการท่ีชวยเหลือประชาชนท่ีประสบ
ปญหาภัยพิบัติ ผมอยากใหคำถามและคำตอบตองใหชัดเจนเพ่ือท่ีจะนำไปบอกกลาวพ่ีนอง
ประชาชน แตเรื่องถนน ผมอยากใหปรับดวน มันอยูบนพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติ เพราะพ้ืนท่ี
ถนนมันขรุขระ ลำบากในการใชรถพอสมควรแลวก็อยากใหแกไขอยางเรงดวนเพ่ืออำนวย
ความสะดวกแกพ่ีนองประชาชน เม่ือสักครูผมไดแจกหนังสือเรื่องหมูบานพอเพียงชนบท
ชัดเจนครับวาปนี้ตำบลเข่ือนไดรับงบประมาณ 180,000 บาท โครงการของหมูบาน 9 หลัง 
หมูบานละ 20,000 บาท แตตองข้ึนอยูกับความเปนจริง ณ ปจจุบันผมมีตัวเลขมาแลว 

 
 

จะเหลือเงินอยู… 
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จะเหลือเงินอยู 40,000 บาท ในโครงการบานพอเพียง ผมนำเรียนทุกหมูบาน ถาหมูบานไหน
ท่ีมีผูดอยโอกาสท่ีมีความจำเปน นำเสนออีกหนอยไดไหม แลวผมจะลงพ้ืนท่ีไปสำรวจ 
ติดตาม ตรวจสอบ ขอเท็จจริง แลวก็นำผลมาผานท่ีประชุมดวย ถาผมมีโอกาสก็อยากจะ
ชวยพ่ีนอง มีเงินเหลืออยู 40,000 บาท จะได บาน 2 หลัง หลังละ 20,000บาท แลวก็
เกิดคำถามมาวา ทำไมไมชวยทุกหลัง คำตอบคือ ไมได เพราะมีบาน 2 หลัง หลังละสอง
หม่ืนกวา หลังท่ี 1 ของคุณแมหนู หมูท่ี 1นั้น งบประมาณท่ีใชไป 20,0๒๙ บาท สวน 
29 บาท เจาของบานตองไดออกเอง หลังท่ี 2 ของคุณแมกวาน ดวงทาทอน หมูท่ี 6 
20,129 บาท เจาของบานตกลงทำให แลวหลังตอไป ก็ตองเปนหนาท่ีของผมท่ีจะตองดึง
งบประมาณมาชวยพ่ีนอง ก็นำเรียนมาใหทราบ สุดทายก็ตองนำเรื่องเขาท่ีประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
ผมวาจะจัดประชุมกอนปใหมก็กลวัวาจะไมทัน ก็ตองเปนหลังปใหม ท่ีจะเรียนเชิญหัวหนา
กลุมในพ้ืนท่ีทุกกลุม ความหมายชัดเจนคับ พ.ร.บ.สภาองคกรฯในกลุมมาพูดคุยกันเปน
ปญหาท่ีเราจะตองยกระดับในพ้ืนท่ีมาคุยกัน อันนี้คือประเด็นเรื่องท่ีผมทำอยู ก็อยากนำ
เรียนใหประชุม ถาหากวา คนไหนตกหลนประการใด ก็อยากจะใหพวกทานสงรายชื่อมา 
แลวผมก็จะรวบรวมแลวทำเปนตัวเลขออกมาขอบคุณมากครับผม 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานสำลี มีอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญ ทานพิชัย ครับ 
นายพิชัย ศรีไตรเฮือง   เรียนประธานฯ ผมนายพิชัย ศรีไตรเฮือง สมาชิก อบต.เข่ือนทหมูท่ี ๘ เม่ือวันท่ี 29-30 

พฤศจิกายน 2565 ทางหมูท่ี 8 ก็ไดมีโอกาสเขารวมศึกษาดูงานเรื่องกองทุนแมของ
แผนดินชวยสนับสนุนรวมกับทางอำเภอโกสุมพิสัยในนามของพัฒนาชุมชนเปนการ
ขับเคลื่อนเปนหมูบานตนกลาของกองทุนแมของแผนดิน หมูท่ี8 เปนหมูบานลำดับท่ี 31
ของอำเภอ และเปนลำดับท่ี ๔ ของตำบลเข่ือนตอจากพ่ีนอง 4,5,9 กองทุนแมของ
แผนดินนี้ ถาไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง คลาดเคลื่อนกิจกรรมโครงการนี้ประมาณเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2566 นี้ เปนโครงการแกไขปญหายาเสพติดซ่ึงตรงกับทานนายกองคการ
บริหารสวนตำบลเข่ือน แถลงนโยบายกอนเขารับตำแหนง ซ่ึงเม่ือไดรับรูผานโครงการนี้ ก็
อยากใหทางองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้และ
บุคลากรชวยสนับสนุนกิจกรรมรวมกับทางอำเภอ รวมกับผูนำทองท่ีและพ่ีนองชาวหมูท่ี 8 
เรื่องท่ี 2 สถานะรถน้ำอเนกประสงค ณ ปจจุบันนี้ ท่ีจะเขาสูฤดูหนาว ผมติดตามขาวสาร
วาเกิดอัคคีภัยท่ีอำเภอโกสุมพิสัยของเรา ประมาณ 2 ตำบล ตำบลวังยาวก็เกิดแลว ลาสุด
ก็ตำบลยางนอย อยากสอบถามวาสถานะบริการพรอมตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม เพราะวา
ไมอยากใหเกิดเหตุอยูท่ีตำบลเราหรือตำบลใกลเคียง อยากใหมีการเตรียมความพรอมทุก
พ้ืนท่ี ทานนายกฯ ทานปลัดฯ รวมกันในการตรวจสอบดวย เรื่องท่ี 3 เรื่องถนน จากหมูท่ี
10 กับหมูท่ี 8 จากสถานีวิทยุไปจนถึงสะพาน กอนถึงโคกเขาคอ ซ่ึงปจจุบันนี้ชำรุดมาก 
ก็ขอใหทานนายกฯ ใหสงทีมงานกองชางลงสำรวจดวนดวย อยากทราบวาสาเหตุเกิดจาก
อะไร ทำไมถนนถึงใชงานไมได เรื่องสุดทาย มีการติดตามสงหนังสือแจงไปการขยายเขต
น้ำประปาของพ้ืนท่ีหมูท่ี 8 มี 2 แหง แหงแรกเปนโนนปาแดงตรงขามบานกำนันไปบาน
นางเปยม ชัยจิตสรอย จุดท่ี 2 อยูท่ีหมูท่ี ๘ จากบานนางบรรทมฯ ไปท่ีนานายพูนสวัสดิ์ฯ
ขอใหติดตาม เพราะวาสงหนังสือไปแลว ขอบคุณครับ 

 
 
 

ประธานสภาฯ… 
 



-๑๙- 
 

ประธานสภาฯ  เชิญทานผูใหญ หมูท่ี 1 ครับ 
นายณัฐพงษ อวนจี เรียนประธานสภาฯ ผมก็มีปญหา 2 เรื่อง เรื่อง 1 คือทอระบายน้ำท่ีอุดตันหนาบานแมเตา 

คณะญาติจุดหนึ่ง อีกจุดหนึ่งคือขางบานพอผูใหญวิชิต สืบกินนร ตอนนี้น้ำไดลนข้ึนมาทวม
ถนนหมดแลว เรื่องท่ี 2 หมูท่ี 5กับหมูท่ี 9 ท่ีประสบภัยน้ำทวม เขาฝากมาถามวา อบต.
จะชวยอะไร ในเรื่องใดบาง จะชวยตอนไหน แตผมคิดวา อบต.ตอนนี้ชาทุกๆเรื่อง อีกเรื่อง
หนึ่งก็คือเรื่องประปา บอกวาจะยายมิเตอรออกมาไวขางนอกตั้งแตครั้งกอน แตตอนนี้ผาน
มาได 4-5 เดือนแลว ก็ยังไมไดทำอะไรเลย ฝากไวดวยครับ 

ประธานสภาฯ  มีทานใดอีกไหมครับ ในระเบียบวาระอ่ืนๆ เชิญทานกำนันครับ 
นายมนตรี พลบำรุง เรียนประธานสภาฯ ผมมี 3 เรื่องครับ ท่ีจะมาอธิบายครับ เรื่องท่ี 1 เม่ือวันกอนผมไดรับ

โทรศัพทจากทานนายก อบต.เรื่องจะขอใชน้ำบาดาลท่ีทหารมาทำการเจาะท่ีลานตลาด
หนองสระพังเพ่ือเชื่อมตอกับประปาขนาดใหญของ อบต. เรื่องนี้ทานนายกฯ ไดแจงผมวา
ทำไมผูใหญบานไมอนุญาตใหองคการบริหารสวนตำบลไปตอไฟฟา ผมอยากจะเรียนทาน
นายกฯวา กำนัน ผูใหญบานไมไดรับผิดชอบเรื่องประปา รายไดเปนสวนท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลเปนคนเก็บ การจาย การลงทุน เปนหนาท่ีของ อบต. ไมใชใหกำนัน ผูใหญบาน
แจงความประสงคใหใชไฟฟา ตามจริงมันเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลจะตอง
ขออนุญาตทางกำนัน ผูใหญบาน ถาอยากจะใชน้ำประปาเพ่ือจะเชื่อมตอกับประปาหนองเข่ือน 
เพ่ือลดความสกปรกของน้ำ แตถาทานจะตอไฟฟาใหทำหนังสือไปหาผูใหญบานอนุมัติใหใช 
ใหผูใหญบานมาแจงให อบต. ตองขอฝากทานนายกฯ ทำหนังสือใหกับผูใหญบานท้ัง 6 
หมูบาน เพ่ืออนุญาตขอใชน้ำประปาทหารท่ีมาเจาะไวแลวเพ่ือใชรวมกับประปาหนองเข่ือน 
เพ่ือท่ีจะใหลดปริมาณน้ำท่ีสกปรกลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งก็ยังดี เพราะมันจะเปนตัวชวยอีก
อยางหนึ่ง เรื่องท่ี 2 ถนนสายท่ีทานอดีตประธานสภาถาวร จันทะเขียน จากท่ีนาของ     
ผูกองชัยศิลปฯ ไปจนถึงคลองชลประทาน ซ่ึงการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบล
ใหประชุมประชาคมหมูท่ี 11 กับหมูท่ี 1 ก็เขาแผนเอาไวทุกๆป แตไมเคยดำเนินการ
จนถึงปจจุบัน นายกฯไมเคยบอกใหประชาคม แตผมไมรูวาทำไมตองประชาคมแตเรื่อง
เดิม ๆ ผมวานาจะดำเนินการไปเลยเปนหนาท่ีของทานอยูแลว แตผมอยากฝากทาง
องคการบริหารสวนตำบลอยาใหแตสมาชิก หมูท่ี11 ไปขอโฉนดท่ีดินชาวบาน อยากฝาก
ทานผูบริหารรวมกับสมาชิกฯดวย เพ่ือเปนกระบอกเสียงใหกับพ่ีนองประชาชน เพ่ือ
ผลประโยชนของพ่ีนองประชาชน ผมอยากใหฝายบริหารเขารวมดวย บางคนโฉนดท่ีนาอยู
ท่ีธนาคาร ธ.ก.ส.ก็มี แลวการไปขอคัดลอกถายเอกสารจาก ธ.ก.ส. มันก็จะมีคาใชจาย 
เรื่องท่ี 3 เรื่องถนนรอบหมูบานเข่ือน หมูท่ี 11 สมาชิก อบต.เข่ือน หมูท่ี 11 ทาน
ชำนาญ แสนตันชัย สงหนังสือวาใหองคการบริหารสวนตำบลออกไปดำเนินการเนื่องจาก
เราใชคลองไสไก เปนถนนรอบหมูบาน แลวจะมีการกัดเซาะของน้ำท่ีอายุการใชงานก็มาก
พอสมควรแลวทำใหถนนท่ีเปนคอนกรีต ต้ังแตกอนเลือกตั้งจนถึงปจจุบันยังไมมีการ
ดำเนินการ ผอ.กองชางก็ออกมาประเมินแลว แตก็ยังไมมีการดำเนินการตอ ก็ไมทราบวา
นายกฯ ชุดนี้จะไดทำหรือเปลา ขอใหทานนายกฯ ใสใจดวย ขอบคุณมากครับ 

 
 
 

 
ประธานสภาฯ… 

 



-๒๐- 
 

ประธานสภาฯ  ครับ มีสมาชิกฯทานใด มีอีกไหมครับ ท่ีอยากเสนอแนะ ระเบียบวาระอ่ืนๆ เชิญไดนะครับ 
นายสงัด สิมลา เรียนประธานสภาฯ  พอดีมีโอกาสเดินรอบหมูบาน มีรถใหญวิ่งผาน ฝุนตลบอบอวล อยาก

ใหองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนจัดการใหหนอยใหทานนำรถน้ำลงรดถนนกอน เพราะ
ฝุนปลิวเขาหมูบานเยอะมาก แลวก็มีเด็กเล็กดวย ใหรดน้ำต้ังแตเชาจนถึงเย็น กอนท่ีเด็ก
เล็กเลิกเรียน ขอใหองคการบริหารสวนตำบลบังคับรถใหญวาใหรดน้ำลงบนถนนใหดวย 
เพ่ือปองกันฝุน ก็ขอฝากเรื่องนี้ดวย 

ประธานสภาฯ  ครับ มีอีกไหมครับ เชิญทานถาวรฯ ครับ 
นายถาวร จันทะเขียน  เรียนประธานสภาฯ พอดีมาถึงเรื่องออกโอนโฉนด พอดีทานกำนันไดเรียนท่ีประชุมแลว 

ผมขอเสริมสักนิดหนึ่ง ท่ีทางผูบริหารใหผูนำไดติดตอเก่ียวกับโฉนดนั้น ท่ีจริงท่ีทานกำนัน
พูดมันก็ยังไมละเอียดเทาไร ขอฝากดวย เพราะวาบางครั้งทานผูนำไมรูวาใบโฉนดจะเอาไป
ทำอะไร ใหทานทำความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียด สำหรับเรื่องนี้ผมขอแนะนำ ชี้แนะให
ผูบริหารไปประชาคมกับพ่ีนองประชาชนเกษตรกรในเสนทางนั้นๆ ไดไหม เพ่ือความเขาใจ
อยางละเอียดวา ขณะนี้ผูบริหารเขาจะทำแบบนี้ มาเสนอแนะเพ่ือท่ีจะไดเขาใจ อยางท่ี
ทานกำนันพูดในท่ีประชุม พูดยังไงประชาชนก็ไมเขาใจ ฝากทานประธานไปยังผูบริหาร
หลายทานดวย ตองไปทำความเขาใจกับพ่ีนองในชุมชนดวย ในขณะท่ีผูบริหารจะมีการ
ดำเนินการตองบอกประชาชนดวยวาจะทำตรงนี้ มีการสรางถนนตรงนี้ จากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ 
ระเบียบเปนแบบนี้ ฝากทำความเขาใจดวย เพ่ือความรวดเร็ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ มีอีกไหมครับ ผูรวมประชุม เชิญทานเลขานายกฯ ครับ 
นายอนันต แซตัง เรียนประธานสภาฯ ผมอยากจะทำความเขาใจในคำวาถูกใจ ไมถูกตองกับถูกตอง ไมถูกใจ 

ในสวนของรางขอบัญญัติงบรายจายประจำป 2566 ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนได
มีการจัดทำรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ก็ใหพ่ีนองประชาชนแตละหมูบาน ได
เล็งเห็นความสำคัญของหมูบานตัวเองวามีความสำคัญอันดับหนึ่ง อันดับสอง วาจะทำ
อะไร ดังนั้น หมูท่ี 11 ก็เลยยกประเด็นของถนนเพ่ือการเกษตรข้ึนมา โดยมีการผาน
ประชาคมในหมูบาน โดยทานสมาชิกไดนำโครงการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายป 2566 ตรงนี้เราจะผลักความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งไมได โดยเฉพาะหมูท่ี
11 ในเม่ือทานมีความจำเปน ทานตองมีการติดตามวาติดขัดอยูตรงไหนบาง ในเม่ือทาง
ผอ.กองชาง อยากไดใบโฉนด โดยไมเอาแบบยอ ตองถายแบบเต็ม เพ่ือการสำรวจมันถึงจะ
ปกจุดไดในสวนท่ีทำถนน ดังนั้นผมคิดวางบประมาณป 2566 ท่ีเขามาในขณะนี้ ในชวง
เดือนกันยา-ตุลาคม ยังไมสมบูรณแบบ จะติดตรงท่ีเอกสารสิทธิ์ท่ีองคการบริหารสวน
ตำบลเข่ือน ตองการแคนั้น เพ่ือเปนการท่ีไมผลักภาระใหใคร ผมอยากจะใหผูนำหมูท่ี 11
ไดมีการประชุมโดยเฉพาะเจาของท่ีนาท่ีจะมีการกอสราง ซ่ึงถาอยากใหสมบูรณแบบจริง 
ก็ใหทำในชวงปลายป เพราะงบประมาณก็ในป 66 มีอยูแลว ขอฝากวาการทำงานทุกอยาง  
ไมวาจะเปนทางผูนำทองท่ี ทองถ่ิน ตรงนี้มันเปนหนาท่ีของเราทุกคน ทุกทาน ท่ีจะบริหาร
การจัดการ แลวก็ถนนอีกเสนหนึ่ง ทานถาวรฯ ไดกลาวไวแลวเบื้องตน ตรงนั้นมันเปนท่ีนา
ของเอกชน โดยยังไมมีการมอบเอกสารสิทธิ์ใหองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

 
 
 

หรือวาจะอุทิศให… 
 
 



-๒๑- 
 

หรือวาจะอุทิศใหเปนท่ีทางสาธารณะ องคการบริหารสวนตำบลเข่ือนจะจัดงบประมาณ
แบงเขตตรงนั้นเพ่ือทำถนน มันเปนระบบราชการ เปนไปไดยาก ชาหนอยไมเปนไร แตขอ
บอกวาองคการบริหารองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนไมไดนิ่งนอนใจ ขอเวลา ในการ
พัฒนา รวมกัน ก็ขอฝากผูเขารวมประชุมดวยครับ ขอบคุณ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานถาวรฯ ครับ 
นายถาวร จันทะเขียน    เรียนประธานสภาฯ สำหรับเรื่องนี้ อาจจะเขาใจกันคลาดเคลื่อน เพราะถนนเสนท่ีวาจะทำ 

เพราะมีการไปใหขาว อยากฝากการใหขาวตองใหรายละเอียดดวย อันนี้ก็ขอฝากทาน
ประธานท่ีเคารพฝากไปยังทานผูบริหาร เพ่ือใหเขาใจในทุกฝาย  

ประธานสภาฯ  เชิญทานนายกฯ ครับ 
นายก อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯท่ีจริงถนนเสนนี้ มันจะอยูในแผนไดก็ตอเม่ือผูนำรู คือท่ีผอ.ชางอยาก

ไดโฉนดท่ีเต็มใบมาปกหมุด งบประมาณป 66 ถาทุกคนพรอมก็จะคุยกับทานปลัดฯไว
กอน ท่ีผมพูดบอยๆวาตองการโฉนดท่ีเต็มใบมาใหพูดเปนครั้งท่ี2 แลวประมาณ 2 เดือน
แลว ผมบอก ส.อบต.สมจิตฯ ดวยวาใหหารายชื่อมาแลวผมจะทำหนังสือถึงท่ีดินแลวนัดมา
ตกลงกัน ไมใชวาผมไมดู ถาสมาชิกหรือผูนำทองถ่ินปฏิเสธวาไมรูวาปไหน แลวเราจะ
ประชาคมผานไดอยางไง ถูกตองไหมครับ เรื่องท่ีทานเลขาพูดนั้นละครับ ตรงไหนท่ี
เดือดรอนทางองคการบริหารสวนตำบลก็จะลงพ้ืนท่ีดูแลใหเต็มท่ีเพียงแตวาหลักฐานตอง
ครบ แตถาหลักฐานไมครบการทำงานเก่ียวกับถนนท่ีตรงกับท่ีคนอ่ืนตองมีหลักฐานครบแต
ถาไมครบผอ.กองชางจะไมทำให เรื่องนี้ก็ขอประชาสัมพันธใหผูนำทองถ่ินไดรับทราบให
ทำความเขาใจดวย ตอไปเรื่องบาดาล คือชวงระยะนี้ อบต.พิชัยบอกแลวครับวาอัคคีภัย 
มันเยอะ คือสายน้ำรถดับเพลิงไมสามารถดูดน้ำข้ึนจากหนองเข่ือนได ผมตองการอยากจะ
ใชน้ำบาดาลตรงนั้นมาใสรถไว แตผมตอสายรถน้ำใหเรียบรอยแลวครับ เพ่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉินข้ึนมาก็พรอมใชงานทันทีมีบริการ 24 ชั่วโมง เรื่องรถน้ำคงจะไมมีปญหาอะไร แต
ขอย้ำอีกเรื่องวาถาไมรูวาป66ถาอยากใหประชาคม เจาของท่ีนาทุกคน ผมพรอมท่ีจะ
ประชาคมอยูแลวนะครับ ถาประชาคมแลวผานท่ีประชุมพรอม ผมก็จะคุยกับงบประมาณ
สามารถท่ีจะตัดตรงนี้ไปทำกอนไดไหม ตรงนี้เดือดรอนมาก ไมใชวาผมไมอยากทำ สิ่งท่ีทำ
สำหรับงบประมาณขอทำตรงไหนท่ีสำคัญผมจะทำกอน ตอไปเปนเรื่องถนนของ 4 5 9 
ผมก็สั่งใหชางไปทำใหแลวสวนสายท่ีลำบากมากท่ีสุดหมู 3 7 2 6 เพราะสายถนนมัน
เยอะ ตอไปผมจะลงหินคลุกหมดทุกสาย ตอนนี้ทานประธานก็บอกวาจะทำถนนขามคลอง
ชลประทานให จะใชงบประมาณสี่หม่ืนกวาบาท แตจะเปนเงินท่ีชาวบานชวยกันนะครับ 
ทองถ่ิน ตองเขามาพัฒนาชวยกัน ไมใชวาโยนใหคนใดคนหนึ่งทำ ผมขอขอบคุณผูนำทองท่ี 
ประชาคมทุกๆหมูบานท่ีเขารวมประชุมวันนี้ฉะนั้นผูนำทองท่ี ก็จะมีประมาณนี้เรื่องนี้ ฝาก
ไวดวย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานประดิษ ศรีสมภาร ครับ 
นายประดิษ ศรีสมภาร   เรียนประธานสภาฯ ผมสอบถามเก่ียวกับรถกูชีพคันใหม ผมไดสัมผัสกับรถกูชีพเม่ือเดือนท่ีแลว

กับคันเกาตอนไปท่ีโรงพยาบาลอยางขลุกขลัก ก็เลยอยากจะเรียนถามวา ติดขัดดวยเรื่องไหน 
ถึงยังไมใชรถกูชีพคันใหม เรื่องท่ี 2 เปนการสรางสะพานขามคลองนาของตาพรม เริ่ม
ดำเนินการมาได 3 วันแลว วันนี้จะมีการเทปูน ตองขอขอบคุณครอบครัวรัตนแสง ชางบอย 
ทาน ส.จ.เหมียว ทานบุญเยี่ยม ทานนายกฯ ทีมงานท่ีไปชวยดูแล ขอบคุณมากครับ 

 
 

ประธานสภาฯ… 
 



-๒๒- 
 
ประธานสภาฯ  มีอีกไหมครับผูรวมประชุม เชิญทานผูใหญบานหมูท่ี 5 ครับ 
นายมนตรี พลบำรุง เรียนประธานสภาฯ ผมมีอีก 2 เรื่อง เรื่อง 1 เปนเรื่องท่ีทานนายกฯ ไดบอกวาใหตรวจหา

รายชื่อท่ีจะกอสรางสายคลองชลประทาน ก็คงไมมีปญหานะครับ สำหรับรายชื่อแลวเรา
จะใหองคการบริหารสวนตำบลออกหนังสือเชิญประชุม วันไหนก็ได เรื่องท่ี 2 ฝากไปถึง
สมาขิก หมูท่ี 7 เรื่องเงินออมวันละบาท ซ่ึงมีตำแหนงผูใหญบาน 1 คน สมาชิก 1 คน 
ตองรวมกันเปนกรรมการ ไดแจงผูใหญบานตั้งแตเดือนสิงหาคมมาจนถึงปจจุบัน ยังไมสง
เงินออมวันละบาทใหกับกองทุนฯเลย ถาเกิดเหตุสมาชิกทานใดทานหนึ่งประสบเหตุ ผม
กลัววาสมาชิกฯ จะไมไดรับความเปนธรรม ผมเปนหวง ผมโทรถามแลวก็เฉย ผมไมรูวา
เปนอะไร ผมอยากใหรักษามาตรฐานดวย จะสิ้นปแลวในการทำเอกสาร เขาก็ลำบากมาก 
ทำงบไมได จัดงบไมได ทานไปบอกใหดวย สำหรับ หมูท่ี 7 ฝากดวย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีอีกไหมครับ ผูเขารวมประชุม ถาไมมี ก็ขอใหทางทานปลัดฯ เปนผูชี้แจงและตอบขอ
ซักถามในประเด็นท่ีมีการสอบถาม เชิญครับ 

ปลัด อบต.เข่ือน เรียนประธานสภาฯ ผมขอชีแ้จงเริ่มจากทานอนันทฯเดี๋ยวตรวจสอบใหครับท่ีทานเสนอมา 
เก่ียวกับการชวยเหลือเยียวยาน้ำทวม ตอนนี้ไดเสนอหารือนายอำเภอ ใหทานชี้ใหเห็นวา
สิ่งท่ีจะชวยเหลือเปนเมล็ดพันธุขาวไมซับซอนตอหนวยงานอ่ืน อบต.ก็จะชวยเหลือเต็มท่ี 
สวนเรื่องการซอมแซมถนนท่ีถูกน้ำทวม ผมกับหัวหนาสวนก็จะประชุมกันเก่ียวกับการใช
เงินสะสม ซ่ึงอาจจะไดเชิญสมาชิกฯ มาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ  
ผอ.กองชางก็ไดจัดทำปริมาณงานมาใหแลว ใชงบประมาณหาแสนบาท เรื่องนี้ก็จะได
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ถาสภาอนุมัติใหใชเงินสะสมจะตองทำสัญญาและดำเนินการไดเลย 
เรื่องของถนน หมูท่ี 11 เม่ือไดรายชื่อประชาชนท่ีมีท่ีนาติดกับเสนทางโครงการ จะทำ
หนังสือสงถึงผูมีชื่อท้ังหมด ผมกับทานนายกฯจะปรับความเขาใจกับชาวนาเองวาทำไม
ตองเอาโฉนดมา สำหรับตรงนี้ผมจะลงไปกำกับดูแลเอง เพราะท่ีผานมาผมไดมอบหมายให
กองชางไปดำเนินการ อาจจะประสานกันแลวเขาใจคลาดเคลื่อน ขอรายชื่อดวยนะครับทาน
ชำนาญฯ  เดียวเอกสารตางๆ ผมทำเองครับ ระบุหมูบานใหดวย ตอมาเรื่องอยูเวรยาม 
ประมาณ 2-3 วันจะมีหนังสือไปถึง ในงบประมาณ ป 66 ไดตั้งงบประมาณคาตอบแทน
ใหคนละ 300 บาทตอผลัดแลว สวนทานพิชัยฯ การรดน้ำ เรารดอยูตลอด  ผมไดกำชับ
อยูเสมอ สวนรถกูชีพตอนนี้ผมกำลังประสานใหพยาบาลวิชาชีพมาสอนวิธีการใชอุปกรณ
ในรถ ไมวาจะเปนถังดับเพลิง ออกซิเจน สวนท่ีทานประดิษฯ สอบถาม  อบต.เข่ือนก็
พยายามแกไขปญหาใหอยูนะครับ สวนการใชบอบาดาลทหารนั้น เนื่องจากบอบาดาลแหงนี้ 
ไมใชพัสดุของ อบต.เข่ือน ปกติ อบต.เข่ือนจะตองทำเรื่องไปขอใชเอง ท่ีทหารมาเจาะบอ
บาดาลเขาใชงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เม่ือดำเนินการเสร็จก็ไดมอบบอบาดาลนี้
ใหผูนำหมูบานดูแลรักษา และเม่ือ อบต.เข่ือน ตองการใช ก็จะตองไปขอใชกับผูนำหมูบาน 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานปลัดฯ เชิญทานสำลีฯ ครับ 
นายสำลี สีมารักษ ขอบคุณนะครับทานประธานท่ีเคารพ กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทานเลขาและคณะผูบริหาร 

วันนี้คำถามไดคำตอบ มันจะนำไปสูข้ันตอนการสรางความเขาใจ จึงนำเรียนขอบคุณมายัง
ผูบริหารและทานเลขา ครับผม 

 
 
 

ประธานสภาฯ… 
 



-๒๓- 
 
ประธานสภาฯ กอนท่ีจะปดการประชุม ก็จะมีเรื่องฝากใหทุกทาน ทานนายกฯ ทานปลัดฯนะครับ เม่ือเขา

มาทำงานรับใชพ่ีนองประชาชนไดปกวาๆแลว ก็รูแลววางานเปนอยางไร ในการดำเนินงาน
แกไขปญหาพ่ีนองในตำบลเข่ือน สำหรับขาราชการท่ีโอนยายมาสังกัดท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลเข่ือน ถาบุคลากรทานใด ไมพรอมทำงาน ใหทานพิจารณาตัวเอง เพราะวาทำ
ใหพ่ีนองตำบลเข่ือนเกิดความเสียหาย งานเกิดความลาชา เรื่องนี้ผมก็ฝากนายกฯ ทานปลัดฯ 
พิจารณาดวยวาบุคคลากรท่ีโอนยายมาท่ีปฏิบัติหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน ก็ขอ
ฝากไวดวย เม่ือไมมีอะไรแลว ผมก็เสนอเรื่องเพ่ิมเติมเพียงเทานี้ ในวันนี้ก็ขอบคุณทาน
สมาชิกฯ ท่ีทำใหการประชุมครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย ญัตติท่ีสภาฯไดมีมติอนุมัติ
แลวท้ังหมดก็ขอใหทานนายกฯ ไดนำไปดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี สวนประเด็นคำถาม 
การเสนอปญหาของหลายๆ ทาน ก็ฝากทานนายกฯ นำไปพิจารณาแกไขปญหาตอไป 

ประธานสภาฯ   ไมทราบวามีสมาชิกทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม 
ท่ีประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีทำใหการ

ประชุมสภาฯในครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย  และวันนี้ก็เปนวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
อีกไมก่ีวันก็เปนวันสิ้นป ๒๕๖๕ และข้ึนปใหม ๒๕๖๖ ขออวยพรใหทานผูนำทุกทานได
ประสบแตความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เปนกำลังในการพัฒนาตำบลเข่ือนของเราให
เจริญกาวหนาตอไป สำหรับการประชุมวันนี้ก็ไดเวลาอันสมควรและหมดระเบียบวาระการ
ประชุมแลว ผมขอปดการประชุม 

 
   ปดประชุม   เวลา   ๑๒.๕๐ น. 
 
       (ลงชื่อ) ส.ต.ท. เชิดชัย  พิกุลทอง    บันทึกการประชมุ 
                                          (เชิดชัย   พิกุลทอง) 
      เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 
 
      (ลงชื่อ)     พงษศิลป  สุโพโฮง         ตรวจสอบรายงานการประชุม 

     (นายพงษศิลป  สุโพโฮง)  
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือน 

 
 
หมายเหตุ 

๑.รายงานการประชุมนี้ไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมครั้ง
ท่ี ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  

๒.รายงานการประชุมนี้สภาองคการบริหารสวนตำบลเข่ือนมีมติรับรอง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖. 
 


