
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕61 

 เมื่อวันอังคารที่   21   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕61 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  เลิกประชุมเวลา     ๑2.1๐       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 ๔ 
๘. นายศักดิ์ศรี     เหลืองอร่าม ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
๙. นายวรากร อินบุญยา ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
๑๐. นางเทวิกา   คนคล่อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
๑๑. นายสุด  มากจันทึก ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ 
๑๒. นางสาวศิริพร  สิริแสงจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ 
๑๓. นายบุญเลิศ ศรีอ่อน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นางสาวอารีย์ โนนสีลา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ 
๑๕. นายสมปอง สุทธิรอด  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ 
๑๖. นายช านาญ  หวังบุญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๙ 
๑๗. นายสุริโย โกษาจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๘. นางสาวมะลิวัลย์  อุททา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๙. นายนัฐวุฒ ิ สุขเจริญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ 
๒๐. นางกิมเฮียง เจริญดง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๒๑. นางบุษดี บุญมี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๒๒. นายทองอยู่ ทนงค์ส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑3 
๒๓. นายอนันต์ น้อยอุทัย ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑3 
๒๔. นายวิลัย  อาทร  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
๒๕. นายมนตรี ทูค ามี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
๒๖. นายชัยวัฒน ์ จึงตระกูล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๕ 
๒๗. นายโสวัตร ์ ทาเท่ียง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๖ 
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ผู้ลาการประชุม 
1. นางฉวีวรรณ   หลวงบุญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
2. นายสมัย         พรมวงศ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 15 
3. นายสังวาล อินทะโชติ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 16 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายชาญ โต๊ะสิงห์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นายวสุพล ทอดสนิท ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๓. นางสาวนารี นามอน  ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๔. นางสิริกัญญา   แสงศรีจันทร์รัตน์ ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๕. นางนิตญา ล้านสา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖. นายเสกสันต์ิ ศรีบุบผา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
๗. นายประดิษฐ์   ยศศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘. นางลัดดา สิมุธิ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
นายสายชล  กลัดบุบผา เลขานุการสภา อบต. -ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุม 
จ านวน  26  ท่าน จึงแจ้งประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -แจ้งแนวทางการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม สภาจะอนุมัติได้
กรณีจ าเป็น เร่งด่วน หรือมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน บางโครงการไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ เช่น ก่อสร้างเสียง
ตามสายหรือหอกระจายเสียง รางระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ  
นายสายชล  กลัดบุบผา เลขานุการสภา อบต. -ในการประชุมวันนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 ในวาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3  และพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2  ต่อไปจะเปลี่ยนชื่อเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการที่จะด าเนินการได้ต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ง
ต้องผ่านขบวนการจัดท าแผน กรณีนโยบายรัฐบาลหรืองานรัฐพิธี ให้เป็นอ านาจของนายก อบต.ในการพิจารณา  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ     

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕61  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  ๒๕61  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายศักดิ์ศรี  เหลืองอร่าม ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม -ชี้แจงผลการตรวจรายงานการประชุม 
ถูกต้องและเป็นตามระเบียบวาระการประชุม  
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นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะขอแก้ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุม
หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานประชุมดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองหินปูน สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕61  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  ๒๕61 จ านวน   24   
เสียง  ไม่รับรอง 0  เสียง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕62 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าในช่วงระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติดังกล่าว ไม่มี
สมาชิกสภา อบต. เสนอค าแปรญัตติ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระที่แจกให้กับทุกท่าน  ขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง 
นายศักดิ์ศรี  เหลืองอร่าม ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  -ตามที่ประธานสภา อบต.คลองหินปูน ได้ส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ซึ่งสภา อบต.คลองหินปูน ได้รับหลักการแล้ว ใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑4 สิงหาคม    
๒๕๖1 เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณา และได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ วันที่  14  สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. วันที่  15 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.00  - ๑7.0๐ น.  วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันที่  17 สิงหาคม เวลา 
08.00 - 10.00 น. ปรากฎว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ไม่มีผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณดังกล่าว  
ที่ประชุมสภา อบต.  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ในวาระท่ี ๒  และวาระที่ ๓ 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ตามท่ีประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานว่าไม่มีสมาชิก
สภา อบต.ยื่นเสนอค าแปรญัตติฯ นั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๕๑“ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ 
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ดังนั้น ต่อไปจึงเป็น
การพิจารณาในวาระท่ี ๓ ก่อนพิจารณาในวาระท่ี ๓ ขอพักการประชุมสัก ๑๐ นาท ี
 
 



 
 

๔ 
 
พักประชุมเวลา 10.00 น. 
เริ่มประชุมเวลา  10.10 น. 

นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ข้อ ๕๒ “ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร” 
   ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่” จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.ได้พิจารณา 
มติที่ประชุมสภา อบต.  -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  จ านวน  24  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง 
    

5.2 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ด้วยได้รับญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561      
– 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ 22 วรรคสอง “เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป” 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด าเนินการ 
นางนิตญา  ล้านสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561       
– 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ที่ผ่านการประชุมประชาคมต าบล เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2561 และขอแก้ไข
รายละเอียด ในหน้าที่ 3 โครงการที่ 2 ขอแก้ไขจาก 249,6000 เป็น 249,600 และหน้าที่ 4 ขอตัดขยาย
ความสูงออก 
นางจันเพ็ญ  สิมาชัย  ส.อบต.หมู่ที่ 3 -ขอเปลี่ยนแปลง หมู่ที่ 3 หน้าที่ 3 โครงการที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
เป็นกว้าง 5 เมตร 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7 -แก้ไขเอกสารหน้าที่ 13 ล าดับที่ 3 ระบบประปาบาดาล เพ่ิมระบบ
ประปาน้ าผิวดิน พลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปด้วย 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม ่
ที่ประชุมสภา อบต.   -ไม่มี  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ถ้าไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะแก้ไขอีก จึงขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 จ านวน  24 เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นางเทวิกา  คนคล่อง ส.อบต.หมู่ที่ 6 -ปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝน ถนนเกิดการช ารุดหลายหมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนในการใช้เส้นทาง สอบถามว่าผู้บริหารจะด าเนินการแก้ไขให้หรือไม่ 
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นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -ตามที่ได้ส ารวจพ้ืนที่ดูแล้ว พ้ืนที่ของหมู่ที่ 6 ค่อนข้างจะช ารุดน้อย
กว่าหมู่บ้านอ่ืนๆ จะมีปัญหาเฉพาะประชาชนบางกลุ่มเท่านั้น ที่ไม่เข้าใจระบบการท างาน การซ่อมแซมจะ
ด าเนินการแน่นอน แต่ขอให้ฝนทิ้งช่วงก่อน  และมีประชาชนสอบถามถึงเรื่องกองทุนฌาปนกิจผู้สูงอายุ มีการเก็บ
เงินไป เมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้วหลายราย แต่ท าไมต้นทุนยังเท่าเดิม ขอให้สมาชิกสภาที่เป็นกรรมการกองทุนฯ 
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7 -การบริหารจัดการกองทุนฌาปนกิจผู้สูงอายุ มีคณะกรรมการ
บริหารงานอยู่ 5 ท่าน และกรรมการเก็บเงิน แต่ละหมู่บ้าน จ านวน 16 ท่าน และเจ้าหน้าที่จัดท าเอกสาร 1 คน 
ในการเบิกจ่ายจะมีคณะกรรมการ 2 ท่านเป็นผู้เบิกจ่าย  ยอดสมาชิกประมาณ 900 กว่าคน แต่ปัจจุบันคงเหลือ
ประมาณ 800 กว่าคน ทั้งการเสียชีวิตและการลาออก  เราจะเบิกตามจ านวนสมาชิกที่เหลืออยู่ กรณีจ่ายเงินอยู่ที่ 
63,000 บาท ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าด าเนินการ ถ้าเราจ่ายหมดจะเป็นการสุ่มเสี่ยง  เงินที่เหลือจะน าเข้าบัญชีที่ 2 
ไว้ เพ่ือเป็นเงินทุนส ารอง กรณีเก็บเงินเข้าบัญชีไม่ทัน ตอนนี้ สถานะการเงิน ถ้าเก็บได้หมดจะอยู่ประมาณ
1,500,000 บาท  เงินค้างจ่ายที่ยังเก็บไม่ครบ ประมาณ 800,000 บาท การจ่ายเงิน เราจะจ่ายในคืนที่สอง 
เพ่ือให้ผู้รับผลประโยช์จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม โดยจ่ายให้ผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น ยกเว้นมีการมอบอ านาจที่
ชัดเจน กรณเีสียชีวิตอยู่ต่างจังหวัดจะให้ผู้รับผลประโยชน์มารับที่ อบต. 
นายศิริชัย  สุดดี ส.อบต.หมู่ที่ 2   -อยากทราบจ านวนสมาชิกแท้จริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เงินที่เข้า
บัญชีไว้ทั้งสองบัญชี  อยากทราบว่าบัญชีที่ใช้ด าเนินการคือบัญชีไหน มีผู้สอบถามมาว่า เงินจ านวน 4,800 บาท/
ปี แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับเพียงหกหมื่นกว่าบาท ได้น้อยกว่าที่ไปท ากับกองทุนอ่ืนๆ กรณีของหมู่ที่ 13 ได้รับเพียง
ครึ่งเดียว แต่เวลาเก็บท าไมถึงเก็บเต็มจ านวน 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -ยอดสมาชิกทั้งหมดอยู่ที่ 835 คน การเก็บครั้งหนึ่ง จ านวน 
400 บาท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการเสียชีวิตติดต่อกันจ านวนมาก และเรียกเก็บเงินไม่ทัน บัญชีที่ 2 ที่เปิดไว้ 
ได้มาจากการศึกษากองทุนต่างๆ และทุกๆกองทุนจะหักไว้เป็นทุนส ารอง จะไม่จ่ายเต็ม โดยมีค่าใช้จ่ายส าหรับ
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่จัดท าเอกสาร 8,000 บาท/เดือน กรณีหมู่ที่ 13 เป็นการปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ เพราะ
การเสียชีวิตไม่เป็นไปตามธรรมชาติ การจัดท าระเบียบหรือข้อบังคับ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกองทุน เช่น 
กรณีการฆาตรกรรมเพ่ือหวังเอาเงินผลประโยชน์ จะไม่จ่ายให้เลย 
นายศิริชัย  สุดดี ส.อบต.หมู่ที่ 2   -การตั้งระเบียบหรือข้อบังคับ ไม่อยากให้เป็นการค้านต่อ
นโยบายของผู้ก่อตั้ง และไม่อยากให้เป็นเหมือนกับระบบบริษัทมากเกินไป อยากให้ถือเป็นการช่วยเหลือครอบครัว
ผู้สูงอายุมากกว่า 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -จากที่ได้รับฟัง การด าเนินการที่ถือมติที่ประชุม เป็นการ
ถูกต้องแล้ว ระเบียบหรือข้อบังคับสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง เราต้องมองดูรูปแบบว่าเราจะท าแบบไหน 
นางพรสิริ  จันทร์หลุย ส.อบต.หมู่ที่ 2  -แสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นกรรมการกองทุนฯ  การ
จัดท าระเบียบหรือข้อบังคับ เป็นการระดมความคิด โดยยึดจากระเบียบและข้อบังคับของกองทุนต่างๆ มาปรับใช้
ให้เหมาะสม แต่เราก็รับฟังปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน น าไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -หากสมาชิกท่านใดมีแนวคิดที่ดีในเรื่องนี้ ขอให้แนะน าได้ 
เพ่ือน าไปบริหารจัดการให้ดีข้ึน  
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นายศิริชัย  สุดดี ส.อบต.หมู่ที่ 2   -แนะน าให้มีผู้สูงอายุร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฯด้วย 
นางลัดดา  สิมุธิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม -แจ้งการออกยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ภายในเดือนกันยายน 
โดยจะขอเชิญสมาชิกสภามาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง และแจ้งว่าต่อไปเราจะมีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือเป็น
การรวมกลุ่มผู้สูงอายุท ากิจกรรมต่างๆ 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -โครงการระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 
เราจะส่งไปหน่วยงานไหนต่อ และเราจะด าเนินการแบบไหน มีหลายหมู่บ้านได้ส่งเรื่องผ่านมายัง อบต.แล้ว 
นางพรสิริ  จันทร์หลุย ส.อบต.หมู่ที่ 2  -มีการเจาะบ่อบาดาลของกรมทรัพยกรธรณี ไม่ทราบว่ามีการ
ส่งมอบให้ อบต.หรือยัง จะได้ท าเรื่องขอใช้น้ า 
นายบุญเลิศ  ศรีอ่อน ส.อบต.หมู่ที่ 8  -ถ้ า เ ร า ไ ม่ มี ก า ร ข ออ นุ ญ า ต ใ ช้ น้ า บ า ด า ล จ า ก ก ร ม       
ทรัพยากรธรณี เราจะขอโครงการระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรไม่ได้  แต่ถ้าเป็นบ่อบาดาลของ
กรมทรัพยากรธรณีขุดเจาะให้ จะมีเอกสารให้เราเลย แต่ถ้าขุดเจาะเองต้องขออนุญาตจากกรมทรัพยากรธรณีก่อน 
ไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมาย 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -จ านวนบ่อบาดาลในต าบล คาดว่าน่าจะเกิน 50 บ่อ เกิดมี
การตรวจสอบจากกรมทรัพยากรธรณี แล้วพบว่าไม่มีการขออนุญาต จะส่งผลกระทบต่อเราหรือไม่ 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ฝากผู้บริหารให้หาแนวทางด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -โครงการระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร ที่
เป็นการรวมกลุ่มกันประมาณ 7 คน ได้ส่งเอกสารไปยังกรมพลังงานที่กรุงเทพแล้ว แต่การได้รับการสนับสนุน
งบประมาณค่อนข้างยาก เพราะที่ดูแล้วจะถูกต้องเพียงแค่สองถึงสามกลุ่ม ส่วนการขออนุญาตใช้น้ าบาดาลจะดูใน
เรื่องระเบียบกฎหมายและตรวจสอบจ านวนบ่อบาดาลในต าบลก่อน 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ฝากสมาชิกสภาช่วยดูแลปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ ให้
ปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขร่วมกันในหมู่บ้าน ไม่อยากให้ เรื่องไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ตอนนี้มีปัญหาที่หมู่ที่ 9 ซึ่ง
ร้องเรียนไปยังส านักนายกรัฐมนตรี   
ที่ประชุมสภา อบต.    -รับทราบ 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้  
 
ปิดประชุมเวลา ๑2.1๐ น. 

 
ลงชื่อ               สายชล  กลัดบุบผา             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (             นายสายชล  กลัดบุบผา            ) 
                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  

ลงชื่อ                สุพล  ศรีเคน                    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (               นายสุพล  ศรีเคน                ) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 


