
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖3 

 เมื่อวันจันทรท์ี่  18  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕63 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  เลิกประชุมเวลา     ๑3.3๐       น. 
*************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุพล ศรีเคน  ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นายสง่า  ค าสมัย  ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๓. นายสายชล กลัดบุบผา ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๔. นายศิริชัย สุดดี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
๕. นางพรสิริ จันทร์หลุย ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
๖. นางจันเพ็ญ สิมาชัย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓ 
๗. นายไพรทูล ผายอุบล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
๘. นายศักดิ์ศรี เหลืองอร่าม ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
๙. นางฉวีวรรณ หลวงบุญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
๑๐. นายวรากร อินบุญยา ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
๑๑. นางเทวิกา   คนคล่อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
๑๒. นายสุด  มากจันทึก ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ 
๑๓. นางสาวศิริพร   สิริแสงจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ 
๑๔. นายบุญเลิศ ศรีอ่อน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ 
๑๕. นางสาวอารีย์   โนนสีลา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ 
๑๖. นายสมปอง   สุทธิรอด  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ 
๑๗. นายช านาญ   หวังบุญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
๑๘. นายสุริโย โกษาจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๙. นางสาวมะลิวัลย์  อุททา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๒๐. นายนัฐวุฒ ิ สุขเจริญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 11 
๒๑. นางกิมเฮียง เจริญดง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๒๒. นางบุษดี บุญมี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๒๓. นายทองอยู่   ทนงค์ส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 13 
๒๔. นายอนันต์  น้อยอุทัย ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓ 
๒๕. นายมนตรี      ทูค ามี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 14 
๒๖. นายวิลัย  อาทร  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
๒7.นายสมัย  พรมวงศ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๕ 
28.นายชัยวัฒน ์ จึงตระกูล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๕ 
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29. นายโสวัตร ์ ทาเท่ียง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๖ 
ผู้ลาการประชุม 

นายสังวาลย์  อินทะโชติ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 16  
ผู้เข้าร่วมการประชุม 

๑. นายชาญ  โต๊ะสิงห์  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นายวสุพล   ทอดสนิท ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๓. นายอารยันต์ ท่าใหญ่  ต าแหน่ง นายอ าเภอวังน  าเย็น 
๔. นายวันดี  บุญมี  ต าแหน่ง  สารวัตรก านันต าบลคลองหินปูน 
๕. นายเกียรติชัย เขตประทุม ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
๖. นายบัญญัติ หล าเจริญ ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
๗. นางลัดดา สิมุธิ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๘. นางนิตญา   ล้านสา  ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นางสาวขวัญฤทัย  เขื่อนจันทึก ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
๑๐. นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์ ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๑. นายประดิษฐ์   ยศศรี  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๒. นายปราชชญยุทธ  เดชสุภา ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูน 
๑๓. นางสาววรวรัญ เป็งดี  ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร 
๑๔. นายเสกสันต์ิ ศรีบุบผา ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายสายชล  กลัดบุบผา เลขานุการสภา อบต. -ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุม 
จ านวน  28  ท่าน จึงแจ้งประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -เนื่องด้วยนายอ าเภอวังน  าเย็นได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในวันนี   จึงขอเรียนเชิญท่านได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น
และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ที่เข้าประชุม 
นายอารยันต์  ท่าใหญ่ นายอ าเภอวังน  าเย็น  -ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กระผมในฐานะนายอ าเภอวังน  าเย็น ตาม
กฎหมายเป็นเพียงผู้ก ากับดูแล และส่งเสริมให้ท้องถิ่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่บริหารงานเพ่ือประชาชน โดยมีข้าราชการประจ าท าหน้าที่ขับเคลื่อน ขอชื่นชมการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน โดยเฉพาะสถานีอนามัยถ่ายโอน ที่ท าได้ดี แนวทางปฏิบัติงานของ
กระผม คือ กระผมเป็นคนตรงต่อเวลา ขยัน และรักประชาชน การดูแลประชาชนไม่ใช่เฉพาะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย
เท่านั น ต้องดูแลทั งด้านโครงสร้างพื นฐาน แหล่งน  า อาชีพ และการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย  ขอให้เข้าใจ
ขบวนการพัฒนา ขบวนการท างาน มุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ฝากทุกท่านได้ช่วยกัน ถ้าจะเปรียบเทียบการใช้
จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น จะมีแหล่งงบประมาณอยู่ 3 กระเป๋า  กระเป๋าที่หนึ่ง คือ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ฝากปลัด อบต. ให้ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้อยู่ในปีงบประมาณ ถ้าไม่จ าเป็นไม่ควรเบิกเหลื่อม
ปีงบประมาณ จะเป็นถือเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
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กระเป๋าที่สอง คือ เงินสะสม ควรเบิกจ่ายให้รวดเร็ว กระเป๋าที่สาม คือ เงินทุนส ารองเงินสะสม กรณีเงินสะสมไม่
เพียงพอ แต่ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขอฝากแนวทางการปฏิบัติงานไว้ 
นายเกียรติชัย  เขตประทุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 -สอบถามโครงการที่ขอซ่อมแซมไฟส่องสว่างไว้ ไม่ทราบว่า
จะใช้งบสะสมหรือซ่อมแซม ถ้าเปลี่ยนเป็นระบบโซลาเซลล์ จะด าเนินการได้หรือไม่ ได้สอบถามกองช่างแล้ว ทราบ
ว่าไม่สามารถท าได้ 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม จะเรียกส่วนที่เกี่ยวข้อง
มาสอบถามว่าสามารถซ่อมแซมเป็นระบบโซลาเซลล์ได้หรือไม่ 
นายปราชชญยุทธ  เดชสุภา  พยาบาลวิชาชีพ -แจ้งการด าเนินการป้องกันโรคติดเชื อ โควิด 19 กอง
สาธารณสุขฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนและ อสม. จึงขอขอบคุณ  ในปัจจุบันก าลังด าเนินการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก และออกพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย และในต าบลคลองหินปูน พบการเกิดโรคที่หมู่ที่ 3 
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ช่วยดูแล ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉาะภาชนะที่มีน  าขัง เช่น 
ยางรถยนต์ 
นางลัดดา  สิมุธิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ  -แจ้งท าความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยา ผู้พิการ
และเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื อโควิด 19 รายละ 1,000 บาท เป็นเพียงข่าว แต่ยังไม่มีการช่วยเหลือที่
เกิดขึ นจริง 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ  สมัยแรก  

ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ ๒๕63 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นางพรสิริ  จันทร์หลุย เลขานุการตรวจรายงานการประชุม -ชี แจงผลการตรวจรายงานการประชุม ครั งที่แล้ว 
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
ดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ ๒๕63 
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ ๒๕63 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.   –ด้วยนายก อบต.คลองหินปูน ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้แก้ไขปี 
ที่จะด าเนินการ  รายละเอียดปรากฏตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ครั งที่ 1  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2561 ข้อ 21 
วรรคแรก “การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหาร”  วรรคสอง “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย” 
ที่ประชุมสภา อบต.   -รับทราบ 
 

5.2 ขออนุมัติโอนบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติโอนบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีรายละเอียด ดังนี  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ส านักงานปลัด 
   โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   -แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเพื่อเป็นการจัดซื อดังนี  

1. เครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
2.เครื่องโทรศัพท์พื นฐาน จ านวน 5 เครื่องๆละ 1 ,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 

(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
-แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการเพื่อเป็นการจัดซื อดังนี  
1. เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS Tracket) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000  

บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
-แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเพื่อเป็นการจัดซื อดังนี  
1. ถังต้มน  าร้อน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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-แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพื่อเป็นการจัดซื อดังนี  
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จ านวน 3 เครื่องๆละ 23 ,000 บาท เป็นเงิน 

69,000  บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
   โอนลด 

-แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  116,500  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   กองคลัง 

โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   -แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือเป็นการจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

โอนลด 
-แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน          (ฝ่าย

ประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   -แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน        หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพื่อเป็นการจัดซื อดังนี  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000  บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) 

2.เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
โอนลด  
-แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน  34,300  บาท (สามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานปลัด 
โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ติดตั งกล้องวงจรปิด บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 
4 จ านวน 499,600 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 

โครงการไฟส่องสว่างรายทาง บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4 จ านวน 499,600 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท
ถ้วน) 
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หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

กองช่าง 
โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5 ซอยหน้าวัด -คลองคุ้ม       
จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

โอนลด 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน     หมวด

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ประเภทโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านดอนดินแดง หมู่ที่  5 จ านวน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อลูกรั ง หมู่ที่ 6 ซ.สวนป่าเขาพลูหีบ 
(สุเมธ) จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

โอนลด 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6 จ านวน 500,000 บาท (ห้า
แสนบาทถ้วน) 

โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองแก หมู่ที่ 9 เส้นสหกรณ์ฝั่งตะวันออก       
จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

โอนลด 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน     หมวด

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ประเภทโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านคลองแก หมู่ที่ 9 จ านวน 500 ,000 
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ 10 ซ.บ้านนา จ านวน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
โอนลด 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 10 จ านวน 500 ,000 
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาสูตรสามัคคี  หมู่ที่ 15 ซ.นาย
ประสาร (ฝายน  าล้น) จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

โอนลด 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

โครงการจัดบริการกระจายเสียง บ้านคลองตาสูตรสามัคคี หมู่ที่ 15 จ านวน 218,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) 

-แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน  าเสีย งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทโครงการรางระบายน  า บ้านคลองตาสูตรสามัคคี หมู่ที่ 15 จ านวน 282 ,000 บาท (สองแสนแปดหมื่น
สองพันบาทถ้วน) 

โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16 เส้นสหกรณ์ฝั่ง
ตะวันออก  จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

โอนลด 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน     หมวด

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16 จ านวน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญนายก อบต.ชี แจง 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -สาเหตุที่ต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากความต้องการ
ของประชาชนในหมู่บ้านมีการเปลี่ยนไป ส่วนเรื่องครุภัณฑ์ที่ขอตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ที่รบัผิดชอบชี แจง 
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นางสาวขวัญฤทัย  เขื่อนจันทึก หัวหน้าส านักปลัด อบต. -กรณีการขอโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ครุภัณฑ์ ของส านักงานปลัด อบต. เนื่องจากเครื่องโทรสาร และโทรศัพท์ช ารุดมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ส่วนการติดตั งเครื่อง GPS สืบเนื่องมาจากระเบียบกรมการขนส่งทางบก ก าหนดให้รถยนต์บรรทุก
ขนาด 10 ล้อขึ นไป ต้องติดตั งระบบ GPS  และถังต้มน  าร้อนที่ใช้ส าหรับการประชุม ของเก่าได้ช ารุดไป ปัจจุบัน
เวลามีประชุม ใช้ตัวเล็กหลายตัวอยู่ และเครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่ต้องเปลี่ยนใหม่ เพราะปัจจุบันการ
เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิคส์ไม่เสถียร อาจเป็นเพราะเราติดตั งมานานแล้ว ซ่อมแซมไม่ได้  ต้องเปลี่ยนใหม่ และ
ปัจจุบันการท างานทุกอย่าง ต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ มีการลงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
นายประดิษฐ์  ยศศรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  -ส าหรับคอมพิวเตอร์ของกองคลังที่ ขอตั งเป็น
รายการใหม่ เพราะปัจจุบันมีการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงการจัดเก็บรายได้จาก
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงต้องมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้โดยเฉพาะ 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7 -ไม่มีข้อสงสัยในครุภัณฑ์ภายในส านักงานที่ขอตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แต่อยากทราบรายละเอียดการตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ในส่วนของโครงการที่พัฒนาหมู่บ้าน อยากให้ชี แจง
รายละเอียดการโอน และขอสอบถามในส่วนของหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี 2563  จะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ หากไม่มีการจัดสรรงบประมาณ เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของผู้น า
ของหมู่บ้านนั นๆ 
นายวิลัย  อาทร ส.อบต.หมู่ที่ 14  -ในเรื่องดังกล่าว มีหมู่ที่ 14 ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้วย
เช่นกัน จึงขอทราบสาเหตุ และขอทราบยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน 
นางสาวอารีย์  โนนสีลา ส.อบต.หมู่ที่ 8 -ขอสอบถามในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  - กรณีหมู่ที่ 5 ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตั งจ่ายเป็น
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางไว้ แต่เนื่องจากความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงไป มีความ
ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตแทน หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 16 รวมถึงหมู่ที่ 15 หรือหมู่อ่ืนๆ ก็เช่นเดียวกัน  กรณีมี
หมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะพิจารณาด าเนินการให้ และฝากปลัด อบต.ช่วยดูในเรื่องของเงิน
สะสม ว่ามียอดเงินสะสมอยู่เท่าไรในตอนนี  
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7 -เหลือระยะเวลาการด าเนินการเพียง 4 เดือน จะด าเนินการทัน
หรือไม่ ฝากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้วย 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -ในเรื่องการพิจารณาจัดท างบประมาณ ต้องเป็นไปตามระเบียบ การ
พัฒนาก็เพ่ือประชาชนเป็นหลัก 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ฝากผู้บริหารช่วยดูแลเรื่องงบประมาณซ่อมแซมทรัพย์สินภายใน
หมู่บ้าน แต่ชาวบ้านอยากได้ของใหม่  
นายบัญญัติ  หล าเจริญ นายช่างโยธา -ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นของใหม่เลยไม่ได้ ต้องเป็นการซ่อมของเดิม เช่น 
โคมไฟเดิมช ารุด ประปาช ารุด 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -ได้รับแจ้งจากกองคลังว่ามียอดเงินสะสมคงเหลือ อยู่ที่ 30 ล้านบาท 
คาดว่าน่าจะพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมให้ได้ 
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นายสายชล  กลัดบุบผา ปลัด อบต. -ยอดเงินสะสมที่กองคลังแจ้งกับนายก อบต. จ านวน 30 ล้าน       
ไม่ทราบว่าเป็นยอดจริงหรือไม่ ฝากกองคลังตรวจสอบอีกครั ง สาเหตุที่เราไม่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ เพราะ
หน่วยตรวจสอบการเงินและบัญชี ยังไม่รับรองงบประมาณให้ ถ้าเราขอใช้จ่าย เท่ากับว่าการใช้งบประมาณไม่ชอบ
ด้วยระเบียบ การใช้เงินสะสมมีอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1.การขอใช้จ่ายเงินสะสม  ซึ่งต้องมี การรับรอง
งบประมาณ ประเด็นที่ 2 การจ่ายขาดเงินสะสม เช่น กรณีฉุกเฉิน นายก อบต.สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้เลย
โดยไม่ต้องรับรองงบประมาณ 
นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล  ส.อบต.หมู่ที่ 15 -ในเรื่องของการจัดท างบประมาณที่ผ่านมา จะไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณครบทั ง 16 หมู่บ้าน ต้องใช้งบประมาณจากเงินสะสม หมู่ที่  15 บางปีก็ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ การขอใช้เงินสะสมไม่มีข้อขัดข้องและสงสัยใดๆ  กรณีเสียงตามสายหมู่ที่ 15 ที่ช ารุดอยู่ 3-4 จุด ถ้า
ใช้งบประมาณซ่อมแซมก็สามารถท าได้ แต่บางครั งการลงมติของประชาคมหมู่บ้าน ก็ส่งผลกระทบ และทราบว่ามี
งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างถนนของกรมฯ ให้เสนอจัดท าโครงการต่อ ซึ่งยังไม่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ ขอให้ได้รับการพิจารณาจริงๆก่อน ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื่อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่องงบ
ประมาณ อยากให้เน้นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมากกว่า 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมสภา อบต.   -ไม่มีการอภิปรายหรือซักถาม 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปรายหรือซักถาม จึงขอมติที่
ประชุมในการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมติอนุมัติให้ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 หมวดครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว จ านวน  26  เสียง ไม่อนุมัติ  0 เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -ขอหารือในงบประมาณซ่อมแซมทรัพย์สินในหมู่บ้าน ที่ตั งไว้
หมู่ละ 40,000 บาท ซึ่งปีที่ผ่านมาตั งไว้หมู่ละ 60,000 บาท กรณีซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 7 เคยจัดซื อไฟมา
ซ่อมแซม 6 ดวง แต่ความสว่างไม่ค่อยดี ถ้า อบต.ด าเนินการต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  อยากให้แต่ละหมู่บ้านท า
หนังสือของบประมาณซ่อมแซมเข้ามา ถ้าขอซอ่มแซมถนนลูกรังให้รีบท าเข้ามา ถ้าฝนมาจะล าบาก 
นายสง่า  ค าสมัย รองประธานสภา อบต.  -การพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย ชาวบ้านแจ้งว่ายุงลายไม่ตาย
และท่ีส าคัญไม่เข้าไปฉีดพ่นในบ้านให้  
นางพรสิริ  จันทร์หลุย ส.อบต.หมู่ที่ 2  -การฉีดพ่นจะมี อสม.ลงไปด้วย ก ากับดูแลและแนะน า กรณี
หมู่ที่ 1 เป็นการด าเนินการเป็นหมู่แรก อาจยังไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ ต่อไปคิดว่าจะดีขึ น 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -หารือเรื่องการจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะบางหมู่บ้านเก็บ
เป็นถัง บางหมู่บ้านเก็บเป็นรายครัวเรือน อยากท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
นางเทวิกา  คนคล่อง ส.อบต.หมู่ที่ 6  -กรณีหมู่ที่ 6 มีการจัดเก็บทั งสองอย่าง ซอยหนึ่งเก็บเป็นถัง 
อีกซอยเก็บแบบครัวเรือน 
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นายประดิษฐ์  ยศศรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ได้แจ้งให้ผู้จัดเก็บแล้วว่าให้จัดเก็บเป็นรายครัวเรือน แต่มี
ชาวบ้านจะจ่ายเป็นถัง ถ้าไม่มีถังขยะให้ก็จะไม่จ่าย แต่ความจริงแล้วสามารถทิ งขยะได้ทุกถัง 
นายสง่า  ค าสมัย รองประธานสภา อบต.  -แนะน าให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
นางเทวิกา  คนคล่อง ส.อบต.หมู่ที่ 6  -แจ้งว่ามีการประชาสัมพันธ์โดยตลอดแล้ว  
นายประดิษฐ์  ยศศรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ผู้เก็บค่าบริการแจ้งว่า เก็บเป็นรายครัวเรือน แต่เขาจะจ่าย
ถ้ามีถังขยะ บางครั ง 1 ถัง ใช้ร่วมกัน 3 ครัวเรือน จะเฉลี่ยกันออกค่าบริการ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดของประชาชน 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -แจ้งการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ นที่หมู่ที่ 
7 กรณีโรงครัวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ประชาชนก็ต้องการให้ช่วยเหลือ ซึ่งออกไปตรวจสอบแล้ว เห็น
ว่าน่าจะช่วยเหลือตนเองได้ และกรณีที่บ้านเรือนมีสภาพช ารุดอยู่แล้ว ก่อนเกิดวาตภัย การพิจารณาช่วยเหลือจะ
ค่อนข้างล าบาก ดีที่มีหน่วยงานกองร้อย ตชด.ที่ 127 ลงมาช่วยเหลือด้วย ทาง อบต.ก็พิจารณาช่วยเหลือไปตามที่
สมควร จะช่วยทั งหลังไม่ได้ 
นายสายชล  กลัดบุบผา ปลัด อบต.  -ก า ร พิ จ า ร ณ า ช่ ว ย เห ลื อ จ ะ ใช้ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ข อ ง
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เป็นการช่วยเหลือเยียวยา ไม่ใช่การชดเชย ต้องดูตามข้อเท็จจริงและ
สมเหตุสมผล 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอ
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี  
 
ปิดประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 

 
ลงชื่อ             สายชล  กลัดบุบผา              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (          นายสายชล  กลดับุบผา            ) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 

ลงชื่อ            สุพล   ศรีเคน                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (          นายสุพล  ศรีเคน         ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


