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             รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
สมัยประชุม  สมยัสามัญ  สมัยที่  3  

ครั้งท่ี  2 /2562 
วัน ที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

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  สุขสอาด 
นายสมคิด   ตุมา 
นางดวงกมล   นนทวงค์ 
นางวราภรณ์  ศรีอวน 
นายณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
นายชัยมงคล  หัสดง 
นายจรัญ   หัสดง 
นายสุวิทย์  ขอนรัง 
นายจักริน  แสนหนองชาติ 
นางชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
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 
สมาชิกสภา  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  12 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
เลขานุการสภา อบต. เขาสามสิบ 

สมัย  อุดง 
วินัย    ค าด า 
ทองหล่วน  ไชยจ า 
พนัส  ศรีแก้ว 
สามิตร  สุทโท 
กุลจิรา  ก าเหนิด 
-ลา- 
วิรัตน์  กลิ่นไกล 
วันเพ็ญ วินิจฉัย 
นิรัน  ลามะให 
ตุ๊   บุญมาก 
อ านวย  สุขสอาด 
สมคิด   ตุมา 
ดวงกมล นนทวงค์ 
วราภรณ์  ศรีอวน 
ณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
-ลา- 
-ลา- 
สุวิทย์  ขอนรัง 
-ลา- 
ชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
จ าปี  เหง่าทองหลาง 
จิราพร   ลีละศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
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3 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายจรัญ       ข าสุขเลศิ 
นายทองอินทร์  ชมโท 
นายบุญน้อม  ฉุนกระโทก 
นายประจักร  สีดา 
นายดุสติ  บุญธรรม 
นางสาวโสภี  ไพฑูรย ์
นางสาวชุลีพร  พ้นธาต ุ

 
นายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
ผญบ.ม.3 
ผญบ.ม.2 
ผญบ.ม.1 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผช.จพง.ธุรการ 

 
จรัญ  ข าสุขเลิศ 
ทองอินทร์  ชมโท 
บุญน้อม  ฉุนกระโทก 
ประจักร  สีดา 
ดุสิต  บุญธรรม 
โสภี  ไพฑูรย ์
ชุลีพร  พ้นธาตุ 

 

 
เริ่มประชุมเวลา    10.30   น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    

-ไม่มี-    
 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครัง้ท่ี  1/2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562 
 

   นายสมัย  อุดง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ  ขอให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสามสิบฯ  
สมัยสามญั สมยัที่  3  ครั้งท่ี  1/2562  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม 2562  ว่าได้เขียนรายงานการประชุมถูกต้องตรงกันกับการ
ประชุมหรือไม่  ถ้าหากไม่ถูกต้องตรงกันมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งน้ี ก็ขอเชิญเสนอแก้ไขได้ เชิญครับ                                                                  

   ถ้าหากท่านสมาชิกไม่มีข้อทักท้วงหรือมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัยที่  3  
ครั้งท่ี  1/2562  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562  ก็ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ขอมติครับ 
  

ที่ประชุม  มีมติรับรอง   18  เสียง  
   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่รับรอง  ขอมติครับ    -ไม่ม-ี 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่ม-ี 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
    

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

       
 
   
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 

4.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
       (วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ)  
 

   นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  (ฉบับท่ี  3)  
พ.ศ.  2543   
           ข้อ  23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และแก้ไข
งบประมาณในขั้นต้น  แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
                   เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  สิงหาคม  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  ข้อ  
49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
          ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 
           ให้คณะกรรมการแปรญตัตไิปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการรายงานนั้น 

        ในล าดับต่อไปก็ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอค าแปรญัตติหรือ
ข้อพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาไดร้ับทราบและพิจารณา ขอเชิญครับ 
         

     นายทองหล่วน  ไชยจ า   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   จากท่ีผมร่วมกับ 
คณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ รวมถึงไม่มีคณะกรรมการท่านใดคัดค้าน และมีมติร่วมกันว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่ผิดต่อระเบียบต่อกฎหมายและเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปีจึงมีมติร่วมกัน ให้คงร่าง
เดิมไว้ครับ 

         นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   ตามที่ท่าน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอรายงานการแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2563 ว่าให้คงร่างเดิมไว้นั้นมีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อทักท้วงหรือข้อสงสัยต่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  อีกหรือไม่  ก็ขอเชิญซักถามได้ ขอเชิญครับ 

       
  ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อทักท้วงหรือข้อสงสัยใดๆแล้วก็ขอมติต่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาสามสิบ  ว่าจะเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในขั้นแปรญัตติหรือไม่  
ขอมติครับ 
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มตทิี่ประชุมสภาฯเห็นชอบ             18   เสียง 

   สมาชกิท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ขอมติครับ -ไม่ม-ี 
มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง   ขอมติครับ -ไม่ม-ี 

 
          นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   ก่อนที่จะประชุมในระเบียบวาระ
ต่อไป  ก็ขอพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาที และขอเชิญสมาชิกมาร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อประชุมในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในเวลา  11.30 น. ขอเชิญพักครับ 
 

4.2  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
       (วาระที่  3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย) 

 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี  2  พ.ศ.  2554  ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร 

           ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 

           ในวาระที่  3  นี้ก็จะไม่มีการอภิปรายแล้วนะครับ  แต่จะขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบว่าจะเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2563  ให้เป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  หรือไม่ ขอมติครับ 

 

            มตทิีป่ระชุมสภาฯเห็นชอบ      18  เสียง         
      สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ขอมติครับ  -ไม่มี- 

            สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    ขอมติครับ  -ไม่มี-    
 

   นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   เมื่อที่ประชุม
มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ให้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  แล้วนั้น  จะได้น าเสนอต่อท่านนายอ าเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และคณะ
บริหารจะได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติได้ทันภายในวันท่ี  1 ตุลาคม  2562  ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
 

                                   นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ในระเบียบวาระอื่นๆมี
ท่านสมาชิกท่านใดหรือท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมเีรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก็ขอเชิญครับ   
 

นายจรัญ  ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภา 
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกทุกๆท่าน ในวาระนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ท่านได้อนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ผมได้ด าเนินการต่อไป จุดถนนท่ีท่านสมาชิกอบต.หมู่ที่ 13 ได้แจ้งมานั้นผม
ได้ลงไปตรวจดูอยู่นะครับ เพียงแต่ว่างบประมาณของเรายังไม่เพียงพอในการด าเนินการในตอนนี้ แต่ผมไม่ปล่อยปะละเลย
แน่นอนครับ เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นรางน้ าเซาะดินลูกรังตลอดเวลาฝนตก ถ้าหากน าดินลูกรังมาถมอีกก็เซาะอีกท าให้สิ้นเปลือง
ไป เพราะฉะนั้นทุกๆจุดทุกที่ในหมู่บ้านของท่าน ตรงไหนเกิดปัญหาให้ท่านรีบรายงานแจ้งมาทาง อบต.เลยนะครับ เพื่อจะได้
เป็นข้อมูลให้ทางเราได้พิจารณาและด าเนินการครับ เมื่อวานนี้ผมกับปลัดได้ลงพื้นที่ส ารวจแหล่งน้ าหมู่ 1 หมู่ 11 และหมู่ 2 
ได้ไปส ารวจน้ าทั้งหมดมีกี่จุดที่ยังใช้งานได้อยู่และชาวบ้านที่เดือดร้อนจะได้ใช้งานอย่างไร เพราะฉะนั้นผมต้องขอความร่วมมือ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยลองเข้าไปปรึกษาหารือกับเจ้าของแหล่งน้ าทียังใช้ได้อยู่เป็นบ่อสาธารณะ บ่อที่อบต .ขุดให้ บ่อที่กรม
ทรัพยากรน้ าขุดให้นะครับ  เพื่อหาเป็นพ้ืนท่ีส ารองส าหรับการจัดการน้ าให้กับประชาชน ถ้าเกิดกรณีภัยแล้งขึ้นภายในต าบล 
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เขาสามสิบ เพราะรถน้ าที่เราน าไปขนน้ าแจกจ่ายให้หลายๆหมู่ไม่เพียงพอได้ทันในช่วงที่วิกฤตขาดแคลนน้ าแต่ละหมู่บ้าน พูด
ถึงบ่อน้ าบาดาล เมื่อก่อนก่อนที่เราจะมีน้ าประปาใช้กัน เราได้ใช้น้ าบาดาลกันมา พอเรามีน้ าประปาเข้ามาเราก็ไม่ได้ใช้น้ า
บาดาลกันอีกเลยท าให้ตันสูบน้ าไม่ขึ้น เพราะฉะนั้นอยากจะให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้หาวิธีท าให้บ่อบาดาลกลับมาใช้งานได้
อีก เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และอีกเรื่องเลยนะครับเรื่องงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญที่จะ
จัดขึ้นในปีหน้า ฝากสมาชิก ผู้ใหญ่ ได้ไปปรึกษาหารือกับพี่น้องชาวบ้านเรากัน เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนี้คือนาข้าวแคะ
แกนหมดแล้ว อาจจะไม่เพียงพอในการน ามาถักร้อยใช้ตกแต่งท้ังกองข้าวและขบวนรถกัน ถ้าฝนตกภายในสองสามวันนี้ หว่าน
ปุ๋ยใส่ลงไปข้าวอาจจะฟื้นแต่ไม่สวยงามเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราจะท าอย่างไรเพื่อที่จะหาข้าวมาจัดงาน หรือเราจะเลื่อนการจัด
งานไปก่อนดีไหม อยากให้ปรึกษาหารือประชุมกันในแต่ละหมู่บ้านกับชาวบ้านครับ แล้วค่อยน าเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการในการจัดงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวเพื่อหามติในท่ีประชุมกันอีกที ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

- ที่ประชุม  ทราบ 
 

   นายประจักร  สีดา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  เรียนท่านประธานสภา ก านันและผู้ใหญ่บ้าน และ
สมาชิกทุกๆท่าน ผมมีข้อเสนอเรื่องน้ านะครับ เนื่องจากเมื่อวานกองช่างได้ลงไปส ารวจบ่อบาดาล ในหมู่บ้านของผมมีบ่อ
บาดาลประมาณ 10 บ่อ อันท่ีจริงน้ าบ่อบาดาลเยอะแต่ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่มีน้ าประปา บ้านผมท าแค่ 2 จุดเพราะว่าซับเมิสไหม้ 
แต่บ่อใกล้วัดยังไม่แน่ใจครับว่าซับเมิสยังใช้งานได้อยู่หรือไม่ และผมมีข้อเสนอแนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องถนนตรงกลุ่มบะ
โดน ถนนคอนกรีตตรงทางโค้งตรงศาลากลางหมู่บ้านเกิดน้ าท่วมขัง อยากเสนอให้ท่านนายกและประธานสภาได้ลงพื้นที่เข้าไป
ส ารวจดูครับว่าเราจะท าการใส่ท่อระบายน้ าอย่างไร เพราะว่าชาวบ้านได้มาร้องเรียนเรื่องน้ าท่วมขัง เนื่องจากบ้านอีกฝั่งหนึ่ง
ได้น าดินมาถมน้ าไหลออกไม่ได้ ผมได้น ารถไถไปปาดดินให้เป็นร่อง เขาก็น าดินมาถมเหมือนเดิม ท าให้มีผลกระทบเกิดน้ าท่วม
ขัง ยังไงฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

- ที่ประชุม  ทราบ 
 

   นายบุญน้อม  ฉุนกระโทก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  เรียนท่านประธานสภา ก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
และสมาชิกทุกๆท่าน วันน้ีผมจะพูดเรื่องน้ านะครับ ตามที่ผมส ารวจในหมู่บ้านชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ าอยู่ครับ 
อยากให้ท่านพิจารณาเรื่องการสร้างโรงสูบน้ าครับ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านผมและทีมงานประปาหมู่บ้านได้ท าการย้ายหัวกะโหลก
สูบน้ าในหมู่บ้าน ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบน้ีไปอีก 2 เดือนฝนยังคงแล้ง ก็น่าจะได้รับความเดือดร้อนท้ังต าบล ดังนั้นผมขอ
ฝากท่านผู้บริหารทุกท่านได้พิจารณาเกี่ยวกับการช่วยเหลือโดยการสร้างโรงสูบน้ าดิบนะครับ และบ่อบาดาลในหมู่บ้านที่มีน้ า
เยอะก็จะมีบ่อข้างบ้านรองสุดใจ ถ้าท่านสามารถติดมิตเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยได้ก็ฝากพิจารณาด าเนินการด้วยครับ และอีกจุด
คือของผู้ช่วยบุญเหลือท่ีเป็นแท็งก์ใหญ่ หากท่านสามารถติดมิตเตอร์ได้ก็ฝากพิจารณาด าเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายจรัญ  ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภา 
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกทุกๆท่าน หมู่ 3 มีตาน้ า 2 จุดนะครับ ถึงน้ าจะยังไม่แห้งหมดแต่ส ารวจไว้เหมือนหมู่ 3 ไว้
เป็นการดีนะครับเพราะเราจะได้วางแผนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ผมอยากให้ท่านสมาชิก ผู้ใหญ่บ้านได้ท าการส ารวจตาน้ า
ของตัวเองไว้หน่อยนะครับ เดี๋ยวเรื่องโรงสูบน้ าดิบผมจะให้ช่างคิดประเมินการว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อย่างไร ยังไงขอ
ฝากทุกหมู่นะครับเรื่องส ารวจตาน้ า ขอบคุณครับ 
 

- ที่ประชุม  ทราบ 

นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ครับของผมจะมีอีกเรื่อง 
หนึ่ง คือถนนตรงสี่แยกกลางบ้านตรงร้านไก่ย่าง มันจะเป็นรางระบายน้ าและลื่น ผมอยากจะให้ท่านนายกได้พาช่างไปส ารวจดู 
เพราะว่ารถได้ตกลงไปในรางน้ าบ่อยในตอนกลางคืน ขอฝากท่านนายกช่วยพิจารณาด้วยนะครับ  
 

- ที่ประชุม  ทราบ 
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นายตุ๊  บุญมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ หมู่ที่ 6  เรียนท่าน 
ประธานสภา ก านันและผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกทุกๆท่าน วันน้ีผมจะพูดถึงเรื่องถนนคอนกรีตทุกเส้นทุกสายในต าบลครับ เช่น
ถนนสายบุญส่งฟาร์มครับ ถนนคอนกรีตนั้นใช้ไปได้ไม่เท่าไหร่หน้าถนนก็ได้ร่อนออกหมดแล้ว ผิวถนนร่อนออกเร็วกว่าที่คิดไว้ 
อยากฝากท่านประธานสภา คณะผู้บริหารใหดู้แลในเรื่องการด าเนินงาน การใช้ส่วนผสมต่างๆในการก่อสร้างให้ดีเพื่อจะได้ถนน
ที่คงทน  
 

นายจรัญ  ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภา 
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกทุกๆท่าน เรื่องถนนคอนกรีตที่ท่านสมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ได้ว่ากล่าวมานั้น ผมขอช้ีแจงว่าเป็น
ถนนท่ีทาง อบจ.ได้ดูแลและเข้ามาด าเนินการ ไม่ใช่ถนนในความดูแลของ อบต. นะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีสิทธ์ิที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง แต่เราไม่ได้นิ่งดูดายนะครับ ทางเราได้ท าหนังสือแจ้งไปยัง อบจ.แล้วว่าถนนได้เกิดความช ารุด
เสียหาย ส่วนใหญ่ถนนคอนกรีตในต าบลเรา ทาง อบจ.ได้เข้ามาด าเนินการก่อสร้างให้ ยกตัวอย่างเช่น เส้นถนนสายบุญส่ง
ฟาร์มที่ท่านกล่าวมานั้นก็เป็นงบประมาณของทาง อบจ. และถนนกลางหมู่บ้านเนินตะแบกก็เช่นกันครับ  
 

- ที่ประชุม  ทราบ 
 

นางกุลจิรา  ก าเหนิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 3  เรียนท่าน 
ประธานสภา ก านันและผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกทุกๆท่าน ดิฉันอยากจะขอฝากเรื่องถนนของหมู่ 3 นะคะ จะมีอยู่จุดหนึ่งทาง
ลงไปบ้านนาบนเส้นบ้านตาหนอย ซึ่งถนนคอนกรีตยังไม่ถึง เหลือประมาณ 5 เมตร ท่ียังเป็นลูกรังและเป็นหลุมบ่อค่ะ ขอฝาก
ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

- ที่ประชุม  ทราบ 
 

นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่อง 
ที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯและผูเ้ข้ารว่มประชุมทุกท่านท่ีได้ร่วม
ประชุมและท าให้การประชุมในวันนี้ส าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี  ขอปิดการประชุมครับ 
    

ปิดประชมุ   เวลา     12.30     น. 
 

 
          ลงช่ือ            ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
                      (นางจิราพร   ลีละศาสตร)์      

                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 

 
              ลงช่ือ             ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

                        ( นายสมัย  อุดง  ) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ          

 

 
 

 


