
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖4 

 เมื่อวันพุธที่  21  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕64 
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. นายศักดิ์ศร ี 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. นายสมปอง   สุทธิรอด  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ 
๑๕. นายช านาญ   หวังบุญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
๑๖. นายสุริโย โกษาจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๗. นางสาวมะลิวัลย์  อุททา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๘. นายนัฐวุฒ ิ สุขเจริญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 11 
๑๙. นางกิมเฮียง เจริญดง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๒๐. นางบุษดี บุญมี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๒๑. นายอนันต์  น้อยอุทัย ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓ 
๒๒. นายมนตรี      ทูค ามี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 14 
๒๓. นายวิลัย  อาทร  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
24.นายชัยวัฒน ์ จึงตระกูล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๕ 
25. นายโสวัตร ์ ทาเท่ียง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้ลาการประชุม 
1. นางสาวอารีย์  โนนสีลา ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
2. นายทองอยู่ ทนงค์ส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 13 
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3. นายสมัย         พรมวงศ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 15 
4. นายสังวาลย์  อินทะโชติ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 16  

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายชาญ  โต๊ะสิงห์  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นางนิตญา   ล้านสา  ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓. นางสาวขวัญฤทัย  เขื่อนจันทึก ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
๔. นางสาววรวรัญ เป็งดี  ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร 
๕. นายเสกสันต์ิ ศรีบุบผา ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายสายชล  กลัดบุบผา เลขานุการสภา อบต. -ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุม 
จ านวน  24  ท่าน จึงแจ้งประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 เกิดขึ้นมาอีกรอบ จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในแปดจังหวัด ที่เป็นพ้ืนที่สีแดง ท าให้ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้ จึงขอให้สมาชิกสภาติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
ที่ประชุมสภา อบต.    -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ  สมัยแรก  

ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์ ๒๕64 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นางพรสิริ  จันทร์หลุย เลขานุการตรวจรายงานการประชุม -ชี้แจงผลการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
ดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์ ๒๕64 
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์ ๒๕64 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -  2565) ฉบับ 
ทบทวน พ.ศ. 2564 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.     -ด้วยได้รับญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561 -  2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 จากนายก อบต.คลองหินปูน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ข้อ 17 วรรคสอง “เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป” ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570) ข้อ 3.1 การทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561  
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง 
นางนิตญา  ล้านสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -สรุปรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561          
-  2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.    -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่...   
ถ้าไม่มีการอภิปราย จึงขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 
2564 
มตทิี่ประชุมสภา อบต.    -เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 จ านวน  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

5.2 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  2570)  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.   -ด้วยได้รับญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2566 -  2570) จากนายก อบต.คลองหินปูน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   ข้อ 17 วรรคสอง 
“เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป” จึงขอเชิญนายก อบต.สรุป
รายละเอียดคร่าวๆให้ที่ประชุมทราบ เพราะแผนฯ ผ่านขบวนการประชาคม และสมาชิกสภาคงได้ดู และทราบ
รายละเอียดของแผนฯ มาบ้างแล้ว 
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นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง 
นางนิตญา  ล้านสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -สรุปรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2566          
-  2570) ให้ที่ประชุมทราบ 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับการจัดซื้อที่ดินเพ่ือ
เป็นสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬา แปลงสาธิตการท าการเกษตร และส าหรับใช้เป็นสถานที่กิจกรรมอ่ืนๆของ อบต.  
เรื่องนี้เคยพูดคุยไว้ในสมัยที่ท่านชัยวัฒน์  จึงตระกูล เป็นรองนายก อบต.  แต่ก่อนระเบียบยังไม่เปิดโอกาสให้
จัดซื้อท่ีดินได้   
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.    -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่...   
ถ้าไม่มีการอภิปราย จึงขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -  2570) 
มตทิี่ประชุมสภา อบต.     -เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -  2570) 
จ านวน  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

5.3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.   -ด้ วยได้ รับญั ตติ รายงานการติ ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕61  

“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน  
ที่ประชุมสภา อบต.   -รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 

5.4 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.    -ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองหินปูน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
150 มิลลิเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร จ านวน 2 บ่อ (ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
หินปูนก าหนด) เป็นเงิน 216,000 บาท  

2) โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา PVC  หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน ขนาด 2  
นิ้ว เป็นขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 1,980 เมตร เป็นเงิน 250,000 บาท 

3) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
150 มิลลิเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร จ านวน 1 บ่อ (ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
หินปูนก าหนด) เป็นเงิน 108,000 บาท  

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ ซ.2   
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 280 ตารางเมตร เป็นเงิน 149,000 บาท 
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5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนดินแดง ซ.ข้างวัด   

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.20 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 480 ตารางเมตร เป็นเงิน 249,000 บาท 

6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง (สาย 
สหกรณ์ฝั่งตะวันตก)   ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร เป็นเงิน 250,000 บาท 

7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ เชื่อม  
หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 655 ตารางเมตร เป็นเงิน 349,000 บาท 

8) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านคลองฝักมีด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
150  มิลลิเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร จ านวน 2 บ่อ(ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
หินปูนก าหนด) เป็นเงิน 216,000 บาท  

9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาสูตร เชื่อม  
หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสูตรพัฒนา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
0.50 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร เป็นเงิน 496,000 บาท 

10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ ขนาด 
กว้าง 5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
470 ตารางเมตร เป็นเงิน 250,000 บาท 

11) โครงการยกระดับถนนลูกรัง ซ.หลังโรงเรียน หมู่ที่ 12 บ้านน าเจริญ กว้าง 5  
เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.30 เมตร (ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท หมวดงานบ ารุงทาง) เป็น
เงิน 250,000 บาท 

12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านมิตรไมตรี (ซ.บ้าน 
ป้าแก้ว)ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร เป็นเงิน 231,000 บาท 

13) โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 14 ปริมาณดินขุดหน้าฝาย 
ไม่น้อยกว่า 8,300 ลบ.ม. ขนาดระยะขุดตามสภาพพ้ืนที่ และปรับปรุงประตูฝายน้ าล้น เป็นเงิน 254,000 บาท 

14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองตะเคียน 
พัฒนา เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านคลองแก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง 0.50 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร เป็นเงิน 497,000 บาท 
รวมเป็นเงินขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 3,765,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาท) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง       (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 
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ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา 
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

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

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -ปัจจุบันยอดเงินสะสม ณ วันที่  8 เมษายน 2564 มีจ านวน 
33,103,844.90 บาท หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2564  
เป็นเงิน 3,749,000 บาท กันเงินไว้เป็นเงินเดือนฯ จ านวน 3 เดือน เป็นเงิน 3,900,000 บาท และค่าใช้จ่าย
กรณีเกิดสาธารณภัย ร้อยละ 10 เป็นเงิน 3,310,385 บาท สามารถน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 19,038,459.90 
บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมที่แจกให้กับทุกท่าน 
นายสายชล  กลัดบุบผา ปลัด อบต.  -ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม มีระเบียบบังคับไว้ ดังนี้  
1.อยู่ในอ านาจหน้าที่ 2.ได้ส่งเงินสมทบแล้ว  3.กันไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน และต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันภายใน 1 ปี นับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไป ไม่ใช่ปีงบประมาณ และไม่ใช่การท าให้แล้วเสร็จ ถ้าเป็นไปตามที่
กล่าวมา เราก็สามารถจะด าเนินการใช้เงินสะสมได้ ซึ่งเงินสะสมเรามีประมาณ 19 ล้าน ขอใช้จ่ายประมาณ 3 
ล้านกว่าบาท เหลือประมาณ 15 ล้าน ซึ่งเราจะต้องดูเสถียรภาพทางการคลัง เพื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเสถียรภาพ
ทางการเงินการคลังของเราสามารถด าเนินการได้ 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม
หรือไม ่
ที่ประชุมสภา อบต.    -ไม่มีการอภิปรายหรือซักถาม 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม จึงขอมติ
ที่ประชุมในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว 
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มติที่ประชุมสภา อบต.    -มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวเป็นเงิน  3,765,000   บาท จ านวน  22 เสียง ไม่อนุมัติ  0  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 
 

5.5 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินบ ารุง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสถานีอนามัย 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบ ารุง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ของสถานีอนามัย จากนายก อบต.คลองหินปูน ดังนี้ 
สถานีอนามัยคลองตาสูตร 
 ค่าครุภัณฑ์ 

1) ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ตู้นิรภัย น้ าหนัก 155 กิโลกรัม จ านวน 1 ตู้  เป็นเงิน 20,000 บาท 

 2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  -คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 6 “การใช้จ่ายเงินบ ารุง ให้ใช้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 

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

เสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ” ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.    -มอบหมายให้หัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร
ด าเนินการ 
นางสาววรวรัญช์  เป็งดี  หวัหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร -ด้วยสถานีอนามัยคลองตาสูตร มีครุภัณฑ์ที่ต้อง
ด าเนินการจัดซื้อ โดยจ่ายจากเงินบ ารุง ดังนี้ 

1. ตู้นิรภัย น้ าหนัก 155 กิโลกรัม จ านวน 1 ตู้  เป็นเงิน 20,000 บาท 
      2. คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่... 
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติใช้จ่ายเงินบ ารุง เป็นค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต.    -อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินบ ารุง  จ านวน  22 เสียง  ไม่อนุมัติ  0  
เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 
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5.6 ขอความเห็นชอบจัดตั้งวัด 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ด้วยได้รับญัตติเสนอความเห็นชอบจัดตั้งวัด จาก นายมนตรี  
ทูค ามี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 โดยขอความเห็นชอบในการจัดตั้งส านักสงฆ์วัดป่าเนินสะอาด ขึ้นเป็นวัดที่
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ชื่อวัดว่า “วัดป่าเนินสะอาด”  มีองค์ประกอบที่ส าคัญตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งวัดตาม
ส านักพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

1. มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณรจ าพรรษามาแล้ว  5  รูป 
2. มีระยะทางห่างไกลจากวัดที่ใกล้เคียง(วัดหนองสมบูรณ์)  2 กิโลเมตร 
3. มีที่ดินท่ีมอบให้จัดตั้งวัด จ านวน  14  ไร่  2 งาน 91 ตารางวา 
4. ผังบริเวณวัด ประกอบด้วย 

-กุฏิ    จ านวน 13 หลัง 
-ศาลาการเปรียญ  จ านวน   2 หลัง 
-ศาลาเอนกประสงค ์  จ านวน   1 หลัง 
-โรงครัว   จ านวน   1 หลัง 
-ห้องน้ า    จ านวน   4 หลัง (47 ห้อง) 
-เมร ุ   จ านวน   1 หลัง 
-หอระฆัง   จ านวน   1 หลัง 
-เจดีย์หลวงพ่อโต  จ านวน  1  หลัง 
-ศาลาอนุสรณ์หลวงพ่อด า      จ านวน  1  หลัง 

ในการนี้ จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาว่าในการขออนุญาตสร้างวัด จัดตั้งวัด “วัดป่าเนินสะอาด” มีผลกระทบใดๆ  กับ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ อย่างไร 
มติที่ประชุมสภา อบต.  -เห็นชอบให้จัดตั้งวัด จ านวน  22 เสียง  ไม่อนุมัติ  0  เสียง งดออกเสียง  2  
เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -เรื่องของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ในต าบลคลองหินปูน มีสถานที่
กักตัว อยู่ 2 แห่ง คือ ต้นตอพอเพียงรีสอร์ต และนันทิญารีสอร์ต ซึ่งจะมีการแจกน้ ายาฆ่าเชื้อให้แต่ละหมู่บ้าน เพ่ือ
น าไปฉีดพ่นตามหมู่บ้าน  
นายจรูญศักดิ์  วงษ์ลี นักวิชาการสุขาภิบาล  -น้ ายาฆ่าเชื้อที่จะแจกให้หมู่บ้านละ 2 ขวด เป็นตัวยาที่เราสั่งซื้อไว้ใน
การระบาดรอบที่แล้ว เป็นตัวยาที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับไฮเตอร์ อยากให้ใช้เฉพาะกับบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง  
อาจจะฉีดพ่นตามถนนในหมู่บ้านก็ได้ โดยใช้ได้กับเครื่องพ่นยา ขนาดถัง 20 ลิตร จะใช้ยา 2 สลิง  ผสมกับน้ า
สะอาด หากฉีดพ่นในตัวบ้าน ให้เช็ดถูท าความสะอาดด้วย สามารถใช้ไฮเตอร์หรือผงซักฟอกได้เช่นกัน หรือเดท
ตอล ถ้ามีเงินพอซื้อได้ ถามว่าฆ่าเชื้อได้หรือไม่... ได้.. แต่ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ 
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นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอ
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 

 
ลงชื่อ            สายชล  กลัดบุบผา               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (          นายสายชล  กลดับุบผา            ) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 

ลงชื่อ                 สุพล  ศรีเคน                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (             นายสุพล  ศรีเคน                ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


