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        รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
                     สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  

                  ครั้งท่ี  2 /2563 
                         วัน ที่  18  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

                          ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
                        ********************** 

ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต ุ
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นายสมัย  อุดง 
นางสาววินัย    ค าด า 
นายทองหล่วน  ไชยจ า 
นายพนัส  ศรีแก้ว 
นายสามิตร  สุทโท 
นางกุลจิรา  ก าเหนิด 
นายขจร    พรมบุตร 
นายวิรัตน์  กลิ่นไกล 
นางวันเพ็ญ  วินิจฉัย 
นายนิรัน  ลามะให 
นายตุ๊   บุญมาก 
นายอ านวย  สุขสะอาด 
นายสมคิด   ตุมา 
นางดวงกมล   ประวันนา 
นางวราภรณ์  ศรีอวน 
นายณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
นายชัยมงคล  หัสดง 
นายจรัญ   หัสดง 
นายสุวิทย์  ขอนรัง 
นางจ าปี  เหง่าทองหลาง  
นางจิราพร   ลีละศาสตร์ 

ประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
รองประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  1 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
สมาชกิสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
เลขานุการสภา อบต. เขาสามสิบ 

สมัย  อุดง 
วินัย    ค าด า 
ทองหล่วน  ไชยจ า 
พนัส  ศรีแก้ว 
สามิตร  สุทโท 
กุลจิรา  ก าเหนิด 
ขจร    พรมบุตร 
วิรัตน์  กลิ่นไกล 
       -ลา- 
นิรัน  ลามะให 
ตุ๊   บุญมาก 
อ านวย  สุขสะอาด 
สมคิด   ตุมา 
ดวงกมล   ประวันนา 
วราภรณ์  ศรีอวน 
ณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
ชัยมงคล  หัสดง 
-ลา- 
สุวิทย์  ขอนรัง 
จ าปี  เหง่าทองหลาง  
จิราพร   ลีละศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายจรัญ  ข าสุขเลศิ 
นายทองอินทร์ ชมโท 
นายสุดใจ  ประกอบผล 
นายกิตติ  บุญมาก 
นายธนโชติ วงษ์ธรรม 
นายพลอย รามภักด ี
นางณัฐชานันท์ ยศศิร ิ
นายอนุสรณ์  ฉาวเกียรต ิ
นายดุสติ  บุญธรรม 
นายจักริน แสนหนองชาต ิ
นายส าราญ  หัสดง 
นางสาวประภาภรณ์ กอเจริญ 
นางสาวปราณี เมฆเปรยีญ 
นายด ารง  มะลิวัลย ์
นายวิษณุราช  ลอยลม 
นางพิสมร เพิ่มพูล 
นางสาวพรณภา  จิวาลักษณ์  
นางสาวโสภี ไพฑรูย ์
นายเศรษฐพงศ์ โพธ์ิชัย 
นางสาวสุกานดา พายส าโรง 

 
นายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
เลขานุการนายก อบต.เขาสามสิบ 
ก านันต าบล 
ผญบ.ม.10 
ผปค.ม.2 
ผญบ.ม.9 
ผญบ.ม.1 
ผญบ.ม.12 
ผญบ. ม.6 
ผช.ผญบ.ม.7 
ผญบ.ม.13 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชน 
ผช.นักวิชาการเกษตร 

 
จรัญ  ข าสุขเลิศ 
ทองอินทร์ ชมโท 
สุดใจ  ประกอบผล 
กิตติ  บุญมาก 
ธนโชติ วงษ์ธรรม 
พลอย รามภักด ี
ณัฐชานันท์ ยศศิร ิ
อนุสรณ์  ฉาวเกยีรต ิ
ดุสิต  บุญธรรม 
จักริน แสนหนองชาต ิ
ส าราญ  หัสดง 
ประภาภรณ์ กอเจริญ 
ปราณี เมฆเปรียญ 
ด ารง  มะลิวัลย์ 
วิษณุราช  ลอยลม 
พิสมร เพิ่มพูล 
พรณภา  จิวาลักษณ์ 
โสภี ไพฑูรย ์
เศรษฐพงศ์ โพธ์ิชัย 
สุกานดา พายส าโรง 

 

 
เริ่มประชุมเวลา    10.30   น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    

-ไม่มี-    
 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครัง้ท่ี  1/2563 
    เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2563 
   ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสามสิบไดต้รวจสอบรายงานการประชุมเมื่อ
คราวประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเขาสามสิบ   สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1/2563 เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  
2563  ว่าได้เขียนรายงานการประชุมถูกต้องตรงกันกับการประชุมหรือไม่  ถ้าหากไม่ถูกต้องตรงกันมสีมาชิกท่านใดจะขอ
แก้ไขรายงานการประชุมในครั้งนี้ ก็ขอเชิญเสนอแก้ไขได ้
    

   มติที่ประชุม  .............................. 

   ถ้าหากท่านสมาชิกไม่มีข้อทักท้วงหรือมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัยที่  3  
ครั้งท่ี 1 /2563  เมื่อวันที่  13 สิงหาคม  2563  ก็ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ขอมติครับ 

ที่ประชุม  มีมติรับรอง   17    เสียง  
   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่รับรอง  ขอมติครับ    -ไม่มี- 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
    

-ไม่มี- 
       
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  

4.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
      2564  (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 
นายสมัย  อุดง   ประธานสภาฯ    ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2543 
         ข้อ 23 ให้เจ้าเหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณใน
ขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
                        เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปี
แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  สิงหาคม  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
   ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 
           ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการรายงานนั้น 

        ในล าดับต่อไปก็ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอค าแปรญัตติหรือ
ข้อพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติให้ท่ีประชุมสภาได้รับทราบและพิจารณาขอเชิญครับ 

  นายทองหล่วน ไชยจ า    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เรียนประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จากที่ผมร่วมกับคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 มีมติร่วมกันว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ไม่ผิดต่อ
ระเบียบ ต่อกฎหมาย และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีมติร่วมกัน ให้คงร่างเดิมไว้ 

         นายสมัย  อุดง   ประธานสภาฯ    ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
น าเสนอรายงานการแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2564 ว่าให้คงร่างเดิมไว้นั้นมีท่าน
สมาชิกท่านใดมีข้อทักท้วงหรือข้อสงสัยต่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2564  อีกหรือไม่  ก็ขอเชิญ
ซักถามได้ขอเชิญครับ 

ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อทักท้วงหรือข้อสงสัยใดๆแล้วก็ขอมติต่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ  ว่าจะเห็นชอบในขั้นแปรญัตติหรือไม่  ขอมติครับ 

 
 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ   17    เสียง  

   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นชอบ  ขอมติครับ    -ไม่มี- 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่มี- 
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4.2  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  
(วาระที่  3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย) 

 

            นายสมัย  อุดง   ประธานสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ
ที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาวาระนี้  
ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
              ในวาระที่  3  นี้ก็จะไม่มีการอภิปรายแล้วนะครับ  แต่จะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสามสิบว่าจะเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2564  ให้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  หรือไม่ขอมติครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ   17    เสียง  
   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นชอบ  ขอมติครับ    -ไม่มี- 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่มี- 
 

  นายสมัย  อุดง   ประธานสภาฯ    เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่าย
จ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2564  ให้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  แล้วนั้น  จะได้
น าเสนอต่อท่านนายอ าเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และคณะบริหารจะได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติได้ทันภายในวันท่ี  
1 ตุลาคม  2563  ต่อไป 

  - ที่ประชุมทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ 
 นายสมัย  อุดง   ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระอื่นมีท่านสมาชิกท่านใดหรือท่านก านัน

ผู้ใหญ่บ้านมเีรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุม ทราบก็ขอเชิญครับ 

นายธนโชติ วงษ์ธรรม ก านันต าบลเขาสามสิบ  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในโอกาสนี้กระผมขอเป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก
สภาฯ ที่ได้ให้ความเห็นชอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งการจัดสรรงบประมาณใน
ครั้งนี้เป็นการช่วยพัฒนาต าบลเขาสามสิบของเรา และกระผมยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการท างานของท่านสมาชิกทุกท่าน
เช่นกันครับ ในส่วนของการท างานร่วมกันของท้องถิ่นเรานั้น แม้จะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันบ้างแต่ก็ได้ให้ความร่วมมือกัน
ด้วยดีเสมอมา และอาจมีบางเรื่องที่กระทบต่อการท างานของสมาชิกทุกท่าน รวมทั้งท่านผู้บริหารท้องถิ่นก็ต้องขออภัยไว้ในท่ีนี้
ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

   - ที่ประชุมทราบ 

นายจรัญ  ข าสุขเลิศ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   เรียนประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ในวาระนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กระผมได้ด าเนินการต่อไป ซึ่งการจัดสรร
งบประมาณในครั้งนี้กระท าได้ยากยิ่ง ด้วยเรามีงบประมาณที่จ ากัดประกอบกับต าบลเขาสามสิบของเรามีพื้นที่กว้างขวาง เรา
จึงต้องจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อต าบลเขาสามสิบของเราให้มากที่สุด เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นถนน
หนทางต าบลเขาสามสิบของเรา กระผมได้ด าเนินการของบประมาณจากภายนอก โดยการส่งเรื่องการก่อสร้างถนนให้กับกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณา  ในส่วนของท่านก านันผู้ใหญ่บ้านนั้น ท่านก็มีส่วน
ช่วยพัฒนาหมู่บ้านของเราได้เยอะ จะเห็นได้จากแต่ละหมู่บ้านจะมีลานตาก มีโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ไว้ใช้ประจ าหมู่บ้าน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้มีความจ าเป็นต่อพ่ีน้องประชาชนท่ีจะใช้ในการจัดงานต่างๆ สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าได้ดีครับ 
ขอบคุณครับ 

   -ที่ประชุมทราบ 
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นางจิราพร  ลีละศาสตร์ เลขานุการสภาฯ อบต.เขาสามสิบ  เรียนประธานสภาฯ  ท่านก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันขอสรุปการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการ
ป้องกันภัยแล้ง เพื่อน้ าอุปโภค-บริโภค ซึ่งตอนพิจารณาทางสภาฯได้มีความกังวลว่าจะด าเนินการไม่ทันเนื่องจากก าลังจะ  
เข้าหน้าฝน จึงขอแจ้งผลการด าเนินงานให้ทราบ ดังนี้ 

1. โครงการเดินท่อส่งน้ าเพื่อผลิตน้ าประปาให้กับหมู่ที่ 2 บัดนี้โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการขุดสระหมู่ที่ 1 เพื่อรอที่จะใช้ผลิตน้ าประปาซึ่งทางอบต.เขาสามสิบได้ต่อยอดด้วย
  การขอถังน้ าประปาไปท่ีกรมฯ เรียบร้อยแล้วคาดว่าในเดือนตุลาคมนี้จะได้รับแจ้งว่าจะได้รับถังน้ าประปา
  หรือไม่ 

3. โครงการขุดลอกหลุมขนมครกหมู่ที่ 11 เพื่อผลิตน้ าประปา โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั้งหมู่ 11 และหมู่ 1 

4. โครงการขุดลอกหลุมขนมครกหมู่ที่ 6 โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  สามารถช่วยให้ประชาชนหมู่ 6 ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งได้ดี ถือว่าประสบความส าเร็จยิ่ง  

5. โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะหมู่ที่  8 เพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปาขนาดเล็ก 
  ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

6. โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะหมู่ที่ 2 โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
  แล้วเช่นกัน 

7. โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะหมู่ที่  9 โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่ 
  เรียบร้อยแล้ว  

8. โครงการขุดลอกหลุมขนมครกหมู่ที่ 3 โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  สามารถผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ทั้งหมดนี้คือโครงการที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 รวม 8 โครงการ และ
เสร็จสิ้นท้ัง 8 โครงการ ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างแท้จริง ก็ขอน าเรียนให้ทุกท่าน
ได้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ  

   -ที่ประชุมทราบ 
 

นายตุ๊ บุญมาก สมาชิก อบต.เขาสามสิบ  กราบเรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอขอบคุณในโครงการที่ผ่านมาที่สมาชิกฯทุกท่านมีมติเห็นชอบในการใช้งบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งต าบลเขาสามสิบของเรา ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ 6 
ของผมได้ดีเป็นอย่างยิ่ง กระผมขอขอบคุณท่านจรัญ ข าสุขเลิศ นายก อบต.เขาสามสิบ และท่านประธานสภาฯ พร้อมกับ
สมาชิกทุกท่านที่ร่วมมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนี้ได้ทันเวลา ขอขอบคุณครับ 

   -ที่ประชุมทราบ 
 

นายธนโชติ วงษ์ธรรม ก านันต าบลเขาสามสิบ  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอแจ้งเรื่องโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในวันพรุ่งนี้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯที่วัดถ้ าเขาฉกรรจ์ เวลา 08.00 น.แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน
เพือ่เป็นก าลังใจให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าต าบลเขาสามสิบของเราครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายสามิตร สุทโท สมาชิก อบต.เขาสามสิบ  เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขอพูดถึงเรื่องประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ซึ่งเป็นประเพณีประจ าต าบลเขาสามสิบของ เรา ในปีนี้หมู่ 3 บ้านคลองสิบ
สามได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี นี้ก็ถือว่าส าเร็จลุล่วงด้วยดี สามารถสร้างรายได้ให้กับวัดคลองสิบสามของเรา ในส่วนของ
หมู่ 4 ท่ีวัดเขาสามสิบท่ีก าลังมีการก่อสร้างนั้น ถ้าน าประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวไปจัดที่วัดจะสามารถน ารายได้เข้าวัดได้อีกทาง
หนึ่ง กระผมขอออกความเห็นครับ  

   -ที่ประชุมทราบ 
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 นายจรัญ  ข าสุขเลิศ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   เรียนประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   กระผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมในส่วนของประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ของต าบลเราที่ 
จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งในปีหน้านี้คาดว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย แต่ยังมิได้มีการก าหนดวัน
เลือกตั้งที่ชัดเจน ฉะนั้นงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 น้ี และผมขอช่ืน
ชมการจัดงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ของหมู่ 3 บ้านคลองสิบสามในปีน้ีสวยงามมากครับ และยังเป็นการน ารายได้เข้าวัด
อีกด้วย ผมขอให้ผู้น าแต่ละหมู่บ้านน าเรื่องนี้กลับไปปรึกษากับลูกบ้านของท่าน เพื่อหารือและน ามาสรุปร่วมกันในครั้งต่อไป
ครับ ขอบคุณครับ 

   -ที่ประชุมทราบ 
     

     นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   มีสมาชิกท่านใดมี
เรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมไดร้ับทราบอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่
ได้ร่วมประชุมและท าให้การประชุมในวันน้ีส าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี  ขอปิดการประชุมครับ    
 
ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

 
 
 ลงช่ือ         นางจิราพร   ลีละศาสตร ์ ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
                         (นางจิราพร   ลีละศาสตร)์      

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 
 
 
 

                        ลงช่ือ           นายสมัย  อุดง   ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                        (นายสมยั  อุดง  ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ                  


