
  

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕64 
 เมื่อวันจันทร์ที่   ๑5   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕64 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  เลิกประชุมเวลา     ๑4.3๐       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. นางพรสิริ จันทร์หลุย ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ 
๕. นางจันเพ็ญ สิมาชัย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓ 
๖. นายไพรทูล ผายอุบล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
๗. นายศักดิ์ศรี      เหลืองอร่าม ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
๘. นางฉวีวรรณ หลวงบุญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
๙. นายวรากร อินบุญยา ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
๑๐. นายสุด  มากจันทึก ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ 
๑๑. นางสาวศิริพร   สิริแสงจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ 
๑๒. นางสาวอารีย์ โนนสีลา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ 
๑๓. นายสมปอง   สุทธิรอด  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ 
๑๔. นายสุริโย โกษาจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๕. นางสาวมะลิวัลย์  อุททา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๖. นายนัฐวุฒ ิ สุขเจริญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ 
๑๗. นางกิมเฮียง เจริญดง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๑๘. นางบุษดี บุญมี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๑๙. นายทองอยู่   ทนงค์ส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓ 
๒๐. นายอนันต์ น้อยอุทัย ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓ 
๒๑. นายวิลัย  อาทร  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
๒๒. นายมนตรี ทูค ามี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
๒๓. นายสมัย พรมมวงศ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๕       
24. นายชัยวัฒน ์ จึงตระกูล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑5 
25. นายโสวัตร ์ ทาเท่ียง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๖ 
26. นายสังวาลย ์ อินทะโชติ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้ลาการประชุม 
1. นายศิริชัย สุดดี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
2. นางเทวิกา คนคล่อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
3. นายช านาญ  หวังบุญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
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ผู้เข้าร่วมการประชุม 

๑. นายชาญ  โต๊ะสิงห์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นางสงวน  ช่างเหลา ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
๓. นางสาววรวรัญช์  เป็งดี  ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร 
๔. นายวันดี  บุญมี  ต าแหน่ง สารวัตรก านันต าบลคลองหินปูน 
๕. นายบัญญัติ หล าเจริญ ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
๖. นายปราชชญยุทธ  เดชสุภา ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูน 
๗. นายประดิษฐ์   ยศศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘. นายสัญญา ต่อโชติ  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
๙. นายศรีนวล พุฒหอม  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 
๑๐. นางสาววงเดือน ผิวแดง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 
๑๑. นายบุญเลิศ จิตร์บาล  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
๑๒. นายหวาด บุญชัยมิ่ง ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
๑๓. นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๔. นายสมอาจ ปานะโปย ต าแหน่ง ท้องถิ่นอ าเภอวังน  าเย็น 
๑๕. นางนิตญา ล้านสา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๖. นายเสกสันติ์      ศรีบุบผา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๗. นายทศพร ยาวศิริ  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
นายสายชล  กลัดบุบผา เลขานุการสภา อบต.  -ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.    
เข้าร่วมประชุม จ านวน  25  ท่าน จึงแจ้งประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภา ขอเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมอาจ  ปานะโปย ท้องถิ่นอ าเภอวังน  าเย็น -มีความเป็นห่วงในเรื่องการจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่น เนื่องจาก
การจัดเก็บภาษีทั งประเทศตามระเบียบใหม่ ส่งผลให้มีรายได้ลดลง บางโครงการอาจจะมีการชะลอไว้ก่อน แต่ไม่
ถึงกับสะดุด ประกอบกับสถานการณ์โรคโควิด – 19 และเป็นห่วงเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัคซีนป้องกัน
ส าหรับผู้ที่มีอายุตั งแต่ 18 ปี ขึ นไป ไม่ครอบคลุมเด็กต่ ากว่า 18 ปี จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชน 
ป้องกันตนเอง ใช้หน้ากากอนามัยและดูแลลูกลาน วัคซีนจะเข้ามาประมาณเดือนมิถุนายน โดยใช้ในพื นที่สีแดง
ก่อน ประชาสัมพันธ์การสอบเป็นข้าราชการ ซึ่ง ก.พ.จะเปิดสอบ ส าหรับลูกหลานของท่านสมาชิกที่สนใจ จะ
เปิดรับสมัครในวันที่ 9 มีนาคม 2564  ส่วนใหญ่ผู้ที่สอบข้าราชการ ได้จะเป็นคนต่างจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอยากให้คนสระแก้วสอบติดข้าราชการบ้าง จะได้กลับมาพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ในเรื่องโรคโควิด-19 ท่าน
นายอ าเภอวังน  าเย็นมีความห่วงใยลูกหลานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝากช่วยดูแล 
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นายสัญญา  ต่อโชติ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  -แนะน าตนเองในฐานะที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
10 
นายหวาด  บุญชัยมิ่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  -ฝากเรื่องระบบประปากลุ่มปู่โอ่ง ที่ก่อสร้างตั งแต่ปี 2548 
ปัจจุบันมีรอยรั่วและท่อส่งน  าอุดตัน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีการประชุมประชาคม จะน าเรื่องนี เข้า
แผนพัฒนาขอเปลี่ยนถังและเปลี่ยนท่อส่งน  าใหม่ 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ได้ทราบว่า มีการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปา
ให้กบัหมู่ที่ 1 ขอเชิญนายก อบต.ชี แจง 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -ชี แจงให้ทราบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล จากกรมทรัพยากรน  าบาดาล งบประมาณ 6 ล้านกว่าบาท ระบบส่งน  าประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่ง
จะก่อสร้างอยู่บริเวณทิศใต้ของที่ท าการ อบต.หลังเก่า โดยมีการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ จะมีโรงผลิตน  าดื่ม
ด้วย ถ้าหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หรือหมู่ที่ 3 ต้องการใช้สามารถใช้ได้เลย คาดว่าประมาณ 2 -3 เดือนจะด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ  สมัยที่  

4 ประจ าปี 2563   เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน 2563 
นางสาวอารีย์  โนนสีลา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  -ชี แจงผลการตรวจรายงานการประชุมครั ง
ที่แล้ว ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
ดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2563  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕64 และวันเริ่มสมัยประชุม 

สามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๑ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ (๓) มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ฯลฯ 
  ข้อ ๑๑ (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า ปีนั น
จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั นมีก าหนดกี่วัน กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นนั นก าหนด 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา ๕๓ “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด” 
      ฯลฯ 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีก จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -เสนอให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 จ านวน 4 
สมัย  ดังนี  สมัยแรก เริ่มวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก าหนดไว้แล้วตั งแต่ปี 2563 สมัยที่ 2 เริ่มวันที่  4 
พฤษภาคม 2564 มีก าหนด 15 วัน สมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 3 สิงหาคม 2564 มีก าหนด 15 วัน  สมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2564 มีก าหนด 15 วัน และสมัยแรกของปี 2565 เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนด 15 
วัน  
นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 15  -เสนอว่าในสมัยที่ 2 ก าหนดให้อยู่ในเดือนเมษายน จะได้
หรือไม่ เพราะเกรงว่าจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งก่อน จึงขอสอบถามท้องถิ่นอ าเภอในเรื่องการเลือกตั ง อบต.ที่
จะเกิดขึ น 
นายสมอาจ  ปานะโปย ท้องถิ่นอ าเภอวังน  าเย็น -ตามไทม์ไลน์ การเลือกตั ง อบต. อาจจะหมดวาระประมาณ
ปลายเดือนเมษายน และประมาณพฤษภาคม – มิถุนายน จะมีการเลือกตั ง ถ้าหาก กกต.สามารถท างานไหว 
นายมนตรี  ทูค ามี ส.อบต.หมู่ที่ 14  -ทุกครั งที่เราก าหนดสมัยประชุม จะเกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนา จึงอยากให้สอบถามเจ้าหน้าที่ดู ว่าจะสามารถจัดท าแผนให้ทันภายในเดือนเมษายนหรือไม่ 
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นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -พูดถึงเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา มีอ าเภอลงมาจัดท าแผน
โดยหมู่ที่ 4 เป็นหมู่แรก ซึ่งยังสับสนของการจัดท าแผนของอ าเภอ ปกติถ้า อบต.ลงมาจัดท าแผน จะชี แจงให้
ประชาชนทราบว่า แผนพัฒนาต าบลมีการพัฒนาอยู่ 6 ด้าน ด้านใดบ้าง  แต่ทางอ าเภอให้ประชาชนเสนอความ
ต้องการขึ นมาเลย และไม่มีการเรียงล าดับความส าคัญ ถ้าเกิดแผนพัฒนาของอ าเภอกับ อบต.ไม่ตรงกัน จะยึดอะไร
เป็นหลัก และมีชาวบ้านสอบถามถึงการจัดท างบประมาณ ว่าสามารถท าให้หมดตามจ านวนงบประมาณที่ตั งไว้ได้
หรือไม่ แต่ทางอ าเภอไม่มีค าตอบให้ 
นางนิตญา  ล้านสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  -การลงจัดท าแผนของอ าเภอวังน  าเย็น หมู่บ้านแรกจะเป็นหมู่
ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ ทาง อบต.จะเข้าร่วมการจัดท าแผนกับอ าเภอ เนื่องจากมีระเบียบให้จัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน
ในลักษณะOne Plan ซึ่งไม่ได้พูดคุยกันว่าจะด าเนินการอย่างไร และอ าเภอพ่ึงเคยออกจัดท าแผนเป็นครั งแรก 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -อยากให้มีการพูดคุยกันก่อน และการจัดท าแผนก็เกี่ยวเนื่อง
กับการก าหนดสมัยประชุม หากที่ประชุมจะก าหนดในเดือนเมษายน จะด าเนินการทันหรือไม่ 
นางนิตญา  ล้านสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -จะพยายามจัดท าให้ทัน ตามระเบียบแล้วสามารถด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
นางพรสิริ  จันทร์หุลย ส.อบต.หมู่ที่ 2  -หากเป็นเดือนเมษายน เสนอให้เริ่มวันที่ 16 เมษายน 
นางนิตญา  ล้านสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -จากการพูดคุยกับกองช่าง อยากให้ผู้น าชุมชน มาให้ข้อมูล
พื นฐานในหมู่บ้านของท่านว่ามีอะไรบ้าง เช่น ถนนมีกี่เส้น เส้นไหนบ้าง ก่อนออกประชาคม เพื่อความรวดเร็วใน
การจัดท าแผนและแล้วเสร็จตามเวลา 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -เสนอใหม่ให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 จ านวน 4 
สมัย  ดังนี  สมัยแรก เริ่มวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก าหนดไว้แล้วตั งแต่ปี 2563 สมัยที่ 2 เริ่มวันที่  19 
เมษายน 2564 มีก าหนด 15 วัน สมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 3 สิงหาคม 2564 มีก าหนด 15 วัน  สมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2564 มีก าหนด 15 วัน และสมัยแรกของปี 2565 เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนด 15 
วัน  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -มีท่านใดจะเสนอการก าหนดสมัยประชุมอีกหรือไม่  
ประชุมสภา อบต.   -ไม่มีการเสนอความเห็นอีก 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -สรุปมีผู้เสนอการก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี 2564 ไว้ จ านวน 4 
สมัย ดังนี  สมัยแรก เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ก าหนดไว้แล้ว สมัยที่ 2 เริ่ม วันที่ 19 เมษายน 2564 มีก าหนด 
15 วัน  สมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 3 สิงหาคม 2564 มีก าหนด 15 วัน สมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564       
มีก าหนด 15 วัน และสมัยต่อไป ปี 2565 เริ่มวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนด 15 วัน 
จึงขอมติที่ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕64 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี
ถัดไป คือปี 2565  ตามท่ีน าเสนอนั น เห็นด้วยหรือไม่ 
มติที่ประชุมสภา อบต.  -มีมติเสียงส่วนใหญ่  ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕64  จ านวน 4 
สมัย ดังนี   
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1. สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  มีก าหนด 15 วัน  
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 19 เมษายน 2564 มีก าหนด 15 วัน  
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 3 สิงหาคม 2564 มีก าหนด 15 วัน  
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564   มีก าหนด 15 วัน 
5. และสมัยถัดไป ปี 2565 เริ่มวันที่  1  กุมภาพันธ์  2565 

 มีก าหนด 15 วัน 
5.2 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  

นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน ดังนี  

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับลาดยางเดิม หมู่ที่ 4  บ้านโนน 
สมบัติ กว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร เป็นเงิน  97,000 บาท  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง       (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา 
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั งนี  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่ มีสาธารณภัย
เกิดขึ น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ด าเนินการก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป 
   ทั งนี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว   
ขอเรียนเชิญนายก อบต.ชี แจง 
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นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -ปัจจุบันยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจ านวน 
33,103,844.90 บาท หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2564  เป็นเงิน 3,749,000 บาท กันเงินไว้เป็นเงินเดือนฯ จ านวน 3 เดือน เป็นเงิน 3,900,000 บาท และ
ค่าใช้จ่ายกรณี เกิดสาธารณภัย ร้อยละ 10 เป็นเงิน 3,310,85  บาท สามารถน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 
19,135,459.90 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมที่แจก
ให้กับทุกท่าน 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม
หรือไม ่
ที่ประชุมสภา อบต.    -ไม่มีการอภิปรายหรือซักถาม 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม จึงขอมติ
ที่ประชุมในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต.    -มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวเป็นเงิน 97,000 บาท จ านวน  23 เสียง ไม่อนุมัติ  0  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 

5.3 ขอความเห็นชอบร่าง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ 
ปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อเสนอแนะคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วุฒิสภา ตามความเหมาะสมในการให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น รวมทั งส่งเสริมให้ประชาชนมีส านึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความตื่นตัวในการรัก
ชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การ
กระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม พันธกิจที่ 3 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่ให้มีการจัดการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเมือง และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จึงอาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ข้อ  24 วรรคสาม “หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่
สภาท้องถิ่นก าหนด”  ข้อ 117 วรรคสี่ “ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้   

ทั งนี  ได้จัดท าร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหินปูน มาให้ที่ประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุมสภา อบต.  -มติเห็นชอบร่าง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ 
ปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  จ านวน  23 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง 2 
เสียง 
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5.4  ขอความเห็นชอบการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบ ารุงรักษาทางและ 
สะพานของถนนลาดยางที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน ได้ยื่นญัตติขอ
ความเห็นชอบการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบ ารุงรักษาทางและสะพานของถนนลาดยางที่อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในเขตพื นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  เนื่องจากได้รับ
หนังสือจากแขวงการทางชนบทจังหวัดสระแก้ว   ที่ คค 0703.62/571 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขอให้
น าข้อมูลสายทางอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในเขตพื นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
หินปูน จ านวน 3 สายทาง น าเข้าวาระการประชุมสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบในการด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
ขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบ ารุงรักษาทางและสะพานของถนนลาดยาง ดังนี  

1. สก.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 317 – บ้านตาหลังใน ต.คลองหินปูน,ต าบล 
ตาหลังใน อ.วังน  าเย็น จ.สระแก้ว ระยะทางตลอดสาย 9.145 กิโลเมตร (อยู่ในเขตป่าสงวนป่าเขาฉกรรจ์,ป่าโนน
สาวเอ้,ป่าปลายคลองห้วยไคร้,ป่าพระสทึง) 

2.  สก.3079 แยกทางหลวงหมายเลข 317 – บ้านบ่อลูกรัง ต.คลองหินปูน   อ.วังน  าเย็น  
จ.สระแก้ว ระยะทางตลอดสาย 9.881 กิโลเมตร (อยู่ในเขตป่าสงวนป่าเขาฉกรรจ์,ป่าโนนสาวเอ้,ป่าปลายคลอง
ห้วยไคร้,ป่าพระสทึง) 

3. สก.012 สะพานคลองตาสูตร ต.คลองหินปูน   อ.วังน  าเย็น จ.สระแก้ว พร้อมถนนเชิงลาด  
ด้านซ้ายยาว 7,100 ม. ด้านขาวยาว 2,900 ม. ระยะทางตลอดสาย 0.040 กิโลเมตร (อยู่ในเขตป่าสงวนป่าเขา
ฉกรรจ์,ป่าโนนสาวเอ้,ป่าปลายคลองห้วยไคร้,ป่าพระสทึง) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาแนบท้าย 
นายบัญญัติ  หล าเจริญ นายช่างโยธา -ด้วยได้รับหนังสือจากแขวงการทางชนบท ซึ่งสมัยก่อนอาจเป็นพื นที่
ป่าไม ้เส้นแรกจากทางแยกบ่อลูกรังไปหมู่ท่ี 6  เส้นที่ 2 จากหมู่ท่ี 1 ไปบ้านคลองฝักมีด ทะลุออกไปหมู่ที่ 6  
อีกเส้นคือ สะพาน น่าจะอยู่ในพื นท่ีหมู่ที่ 14 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -เนื่องจากแขวงการทางชนบท ต้องการที่จะซ่อมแซมหรือก่อสร้าง
เพ่ิมเติม จึงต้องน าเข้าที่ประชุมสภา อบต.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ปัจจุบันก าลังจะด าเนินการก่อสร้างสะพาน
และในอนาคตจะปรับปรุงผิวถนนและติดตั งไฟลายทาง  ส่วนพื นที่สะพานน่าจะเป็นสะพานคลองตาสูตร การ
ด าเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณของเรา แตต่้องขอความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์เท่านั น 
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมติเห็นชอบการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและ
บ ารุงรักษาทางและสะพานของถนนลาดยางที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในเขตพื นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
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5.5 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินบ ารุง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสถานีอนามัย 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน ได้ยื่นญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินบ ารุง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสถานีอนามัย ดังนี  
สถานีอนามัยคลองตาสูตร 
 ค่าครุภัณฑ์ 

1) ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-เก้าอี พลาสติก จ านวน 50 ตัว ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
-โต๊ะพับ ขนาด 180 x 60 ซม. จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 

 2) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
  -เครื่องหมุนเหวี่ยงเพ่ือตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(HCT) เป็นเงิน 70,000 บาท  
  -เครื่องฟังหัวใจทารกในครรภ์(Fetal Droptone) เป็นเงิน 25,000 บาท 
 3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  -เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยา จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท 
  -คอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะ จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 92,000 บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -ค่าถมดิน เป็นเงิน 5,000 บาท 
  -ปรับปรุงห้องทันตกรรมเพ่ือป้องกันโรคโควิด 19 (ติดพัดลมดูดอากาศ) เป็นเงิน 20,000 บาท 
  -เปลี่ยนประตูทางเข้าสถานีอนามัย เป็นเงิน 40,000 บาท 
  -ซ่อมบ ารุงอาคารสถานีอนามัยคลองตาสูตร (ทาสีอาคาร,เปลี่ยนพื น,เปลี่ยนราวบันได) เป็นเงิน 
300,000 บาท 
  -ซ่อมบ ารุงอาคารสถานีอนามัยคลองตาสูตร เป็นเงิน 125,000 บาท 
  -ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย เป็นเงิน 35,000 บาท 
สถานีอนามัยคลองหินปูน 
 ค่าครุภัณฑ์ 

1) ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU  เป็นเงิน 30,000 บาท 

2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
-ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 140 วัตต์ เป็นเงิน 16,900 บาท 

 3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
      -เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม เป็นเงิน 18,000 บาท 
 4) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
  -ที่วัดส่วนสูงเด็กและผู้ใหญ่ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท 
  -เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเหรด จ านวน 23 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 57,500 บาท 
  -เครื่องวัดอุณหภูมิแบบใช้สแกนฝ่ามือและหน้าผากพร้อมขาตั ง จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,850 
บาท เป็นเงิน 23,100 บาท 
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 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องทันตกรรม เป็นเงิน 90,000 บาท 
  -ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องแพทย์แผนไทย เป็นเงิน 20,000 บาท 
  -ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องท างานเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 10,000 บาท 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 6 “การใช้จ่ายเงินบ ารุง ให้ใช้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี  

(5) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
วรรคสอง “การใช้จ่ายเงินบ ารุง (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว 

เสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ” 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.    -มอบหมายให้หัวหน้าสถานีอนามัยทั งสองแห่งชี แจง 
นางสาววรวรัญช์  เป็งด ีหัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร -ด้วยสถานีอนามัย มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงิน
บ ารุงเพ่ือด าเนินการจัดซื อครุภัณฑ์ และด าเนินการในค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์บางรายการไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด ส่วนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง จากกองช่าง 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -ขอสอบถามยอดรวมที่ต้องการขออนุมัติ 
นายปราชชญยุทธ  เดชสุภา หัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร -ชี แจงให้ที่ประชุมทราบในส่วนของสถานี
อนามัยคลองหินปูน เงินบ ารุงปี 64 ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 จ านวน 723,980.08 บาท ขอใช้ 
เพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 275,500 บาท  โดยเป็นงบที่ได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปีนี จัดสรรมาให้แล้ว 489,000 บาท  ในปี 65 ของบประมาณไป จ านวน 
1,500,000 บาท 
นางสาววรวรัญช์  เป็งดี หัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร  -อนามัยคลองตาสูตร เงินบ ารุงปี 64 ยอด
คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 จ านวน 1,214,878.09 บาท ขอใช้เพ่ื อจัดซื อครุภัณฑ์ ปี 64 จ านวน 
227,000 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 525,000 บาท รวม 752,000 บาท 
มติที่ประชุมสภา อบต.  -มีมติอนุมัติ จ านวน  23 เสียง ไม่อนุมัติ  0  เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   
นางนิตญา  ล้านสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -แจ้งตารางการประชุมประชาคม ที่อ าเภอก าหนดมา โดย 
อบต.จะออกประชาคมร่วมด้วย เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งนัดให้แต่ละ
หมู่บ้านได้มาให้ข้อมูลพื นฐาน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่ที่ 2 ช่วงเช้า  และหมู่ที่ 9 ช่วงบ่าย วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2563 หมู่ที่ 5 ช่วงเช้า และหมู่ที่ 13 ช่วงบ่าย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่ที่ 16 ช่วงเช้า   
หมู่ที่ 10 ช่วงบ่าย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่ที่ 1 ช่วงเช้า หมู่ที่ 4 ช่วงบ่าย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2563 หมู่ที่ 6 ช่วงเช้า หมู่ที่ 11 ช่วงบ่าย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่ที่ 3 ช่วงเช้า หมู่ที่ 12 ช่วงบ่าย 
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่ที่ 7 ช่วงเช้า หมู่ที่ 14 ช่วงบ่าย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่ที่ 8    
ช่วงเช้า หมู่ที่ 14 ช่วงบ่าย ไม่ท าเป็นหนังสือ ขอให้สมาชิกสภาประสานกับผู้ใหญ่บ้านด้วย 
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นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -อยากให้สมาชิกสภาและผู้ใหญ่บ้านมาครบทั งหมด เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหา โดยให้ชี แจงการใช้เงินสะสม ว่าบางโครงการสามารถใช้เงินสะสมด าเนินการได้ บางโครงการท าไม่ได้ 
ถ้าเป็นสมาชิกสภาจะทราบ แต่ผู้ใหญ่บ้านอาจไม่ทราบ 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -ในเรื่องของการจัดท าแผน ท าไมอ าเภอไม่น าข้อมูลจาก 
อบต.ไปจัดท าเลย 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -กรณีจัดท าแผนของอ าเภอ น่าจะได้รับค าสั่งจากนายอ าเภอ 
ซึ่งถ้าเป็น อบต.ก็จะเป็นนายก อบต. หรือปลัด อบต. เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนร่วมกัน แต่อาจไม่ได้ประสานงาน
กัน  เหมือนอ าเภอได้ท้องถิ่นก็ได้ ข้อมูลจะต้องตรงกัน เหมือนท าครั งเดียวได้ทั งอ าเภอและท้องถิ่น การที่ให้ทั ง
ผู้ใหญ่และสมาชิกสภามาให้ข้อมูล ซึ่งแต่ละหมู่น่าจะมีข้อมูลพื นที่ของตนอยู่แล้ว  ซึ่งการจัดท าแผนครั งนี เพ่ือใช้ท า
งบประมาณปี 65 จะไม่ได้ลงไปอีกแล้ว  
นางนิตญา  ล้านสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -กระบ วนการจั ดท าแผน พั ฒ น า  เป็ น ไป ต ามที่ ท่ าน
ประธานสภากล่าว แต่การที่ขอให้แต่ละหมู่บ้านมาให้ข้อมูลครั งนี  เป็นการให้ข้อมูลพื นฐาน เพ่ือน าไปให้ชาวบ้าน
เลือกล าดับความส าคัญ  และทางกองช่างจะมีการจัดท าข้อมูลเพ่ือขึ นทะเบียนถนนทางหลวง จึงขอเชิญท่านมาให้
ข้อมูล  เอกสารที่แจกไป 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นแผนเดิม ปี 61-65  และอีกชุดหนึ่งเป็นแผนรวม เช่น โครงการขุด
ลอกคลองทั งต าบล  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -อยากให้เจ้าหน้าที่เวลาลงไปประชาคม อธิบายให้ประชาชน
ทราบถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินงบประมาณ ว่าเงินสะสมใช้กรณีใดได้บ้าง 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -เรื่องการจัดท าแผนพัฒนา กรณีนายอ าเภอมีโครงการจะลงสู่ 
อบต. ต้องมีอยู่ในแผนพัฒนา การสอบถามของประชาชนถึงเรื่องการใช้งบประมาณต้องชี แจงให้ประชาชนเข้าใจให้
ได ้
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -มีความเข้าใจว่า งบประมาณของอ าเภอ จะเป็นคนละ
รูปแบบกับงบประมาณของ อบต. ยกตัวอย่าง บางโครงการของอ าเภอ โอนเงินเข้าบัญชีของหมู่บ้านเลย และให้
หมู่บ้านด าเนินการเอง ถ้าเป็นของ อบต.จะต้องมีการประมูลราคา 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ปัจจุบันน่าจะมีการประมูลราคาเหมือนกันหมด 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงินค่าบริการจัดเก็บ
ขยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่น าข้อมูลเดิมตั งแต่ปี 2549 ไปใช้ในการจัดเก็บ ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งประชาชนบางคนที่ใช้บริการ
ยังไม่มีชื่อ อยากให้ท าให้เป็นปัจจุบัน 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -จะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาด าเนินการแก้ไขให้ต่อไป 
นายสุริโย  โกษาจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 10  -ขอปรึกษาหารือที่ประชุม กรณีการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล
ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาฟุตบอล ปัจจุบันยังรักษาตัว และเป็นภาระให้กับ
ผู้ปกครองที่ต้องดูแล พาเข้าห้องน  า อาบน  าให้  และทาง อบต.ไม่ได้ลงไปดู เราจะมีแนวทางใดในการช่วยเหลือ
หรือเยียวยา ซึ่งในปีนี กรรมการตัดสินไม่ค่อยจะดีสักเท่าไร เราจะหาแนวทางแก้ไขได้หรือไม ่
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นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -การจัดการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา สถานการณ์โควิดระบาด  
ถ้าช้าเราคงไม่ได้จัด จึงหากรรมการตัดสินได้ยาก บางครั งก็ขึ นอยู่กับนักกีฬาด้วยเช่นกัน ต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย    
มีน  าใจนักกีฬา ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการเยียวยา และขอยอมรับว่าไม่ได้ลงไปดูผู้บาดเจ็บ 
เนื่องจากเข้าใจว่าไม่เป็นไรมากนัก   
นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 15  -ในเรื่องดังกล่าว จากการที่ตนเคยเป็นทั งผู้จัดและผู้ เล่น 
ส าหรับการบาดเจ็บของนักกีฬา เกิดขึ นจากตนเองหรือคู่ต่อสู้ กรรมการก็มีส่วนเป็นอย่างยิ่ง หากกรรมการไม่     
ทันเกมส์ เราจัดมาหลายครั งแล้ว อยากให้หากรรมการที่มีคุณภาพ ประชาชนที่เล่นฟุตบอลคู่ผสม ถึงกับออกปาก
ว่าจะไม่เล่นอีกแล้ว เพราะมีการปะทะที่รุนแรง และมีบาดเจ็บไปหลายคน 
นายวรากร  อินบุญยา ส.อบต.หมู่ที่ 6  -ชาวบ้านขอขอบคุณที่ อบต.จัดสรรงบประมาณท าถนนบด
อัดให้หมู่ที่ 6 ส าหรับการซ่อมแซมถนนโดยใช้รถเกรดเดอร์จะด าเนินการเมื่อไร 
นายนัฐวุฒิ  สุขเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ 11  -สอบถามเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 11 ที่ทางการไฟฟ้า
มาวัดระยะแล้ว ชาวบ้านสอบถามว่าจะได้เมื่อไร และแจ้งท่อระบายที่ซ่อมแซมให้ ปัจจุบันท่อแตกจากรถขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร เนื่องจากถมดินน้อยเกินไป 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -การซ่อมแซมถนนโดยใช้รถเกรดเดอร์ ตอนแรกว่าจะรอให้
ผู้รับจ้างเข้าท างาน จะจ้างให้ด าเนินการเกรดถนนให้ด้วย แต่สถานการณ์โควิด ผู้รับจ้างยังไม่ได้ลงมือท างาน   
ถนนบดอัดแน่นของหมู่ที่ 6 ฝากสมาชิกสภาช่วยเคลียร์พื นที่รอไว้ด้วย มีถนนหลายเส้นที่ของบประมาณไป เช่น 
หมู่ที่ 1 ไป หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 ไป หมู่ที่ 3 บ้านเขาจันทร์ ต าบลพระเพลิง เรื่องท่อระบายน  า หมู่ที่ 11 แตกช ารุด 
ท่านต้องไปพูดคุยกับเจ้าของรถให้รับผิดชอบ ส่วนการขยายเขตไฟฟ้าจะสอบถามการไฟฟ้าให้ต่อไป 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -มีสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอ
อีกหรือไม.่.. ถ้าไม่มีขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี  
 
ปิดประชุมเวลา ๑4.๓๐ น. 

 
ลงชื่อ            สายชล  กลัดบุบผา              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (          นายสายชล  กลดับุบผา           ) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 

ลงชื่อ              สุพล  ศรีเคน                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (            นายสุพล  ศรีเคน                 ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 
 
      
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ตรวจแลว้ถูกตอ้ง 

 
ลงช่ือ...........................................ประธานกรรมการ 

ลงช่ือ...........................................รองประธานกรรมการ 



ลงช่ือ...........................................กรรมการ 

ลงช่ือ..........................................กรรมการ/เลขานุการ 

 
 


