
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 
 เมื่อวันอังคารที่   11   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕63 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  เลิกประชุมเวลา     ๑4.0๐       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. นางฉวีวรรณ หลวงบุญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
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. นางสาวอารีย์ โนนสีลา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นายสมปอง   สุทธิรอด  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ 
๑๕. นายช านาญ หวังบุญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ 
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 ๑๑ 
๑๙. นางบุษดี บุญมี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๒๐. นายทองอยู่   ทนงค์ส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓ 
๒๑. นายอนันต์  น้อยอุทัย ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓ 
๒๒. นายวิลัย  อาทร  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
๒๓. นายมนตรี ทูค ามี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
๒4.นายสมัย  พรมวงศ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๕ 
๒5.นายชัยวัฒน ์ จึงตระกูล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๕ 
๒6.นายโสวัตร ์ ทาเท่ียง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๖ 
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ผู้ลาการประชุม 
 1. นางเทวิกา คนคล่อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
 2. นายบุญเลิศ ศรีอ่อน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
 3. นางกิมเฮียง เจริญดง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 
 4. นายสังวาลย ์ อินทะโชติ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 15 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายชาญ โต๊ะสิงห์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นายวสุพล ทอดสนิท ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๓. นายประดิษฐ์ ยศศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔. ว่าที่ร้อยตรี ศุภมิตร  อรัญทอง ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
๕. นายบัญญัติ หล าเจริญ ต าแหน่ง นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 
๖. นายภานุพงศ์ โอ้โถง  ต าแหน่ง นิติกร 
๗. นางสาวนิตญา นาจันทัด ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘. นางสาวขวัญฤทัย  เขื่อนจันทึก ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายสายชล  กลัดบุบผา เลขานุการสภา อบต. -ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุม 
จ านวน  25  ท่าน จึงแจ้งประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยวิสามัญ  สมัยแรก 
ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน ๒๕63 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นางพรสิริ  จันทร์หลุย เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม -ชี้แจงผลการตรวจรายงานการประชุม 
ถูกต้องและเป็นตามระเบียบวาระการประชุม  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะขอแก้ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุม
หรือไม.่.....  ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานประชุมดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมตใิห้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองหินปูน สมัยวิสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน ๒๕63  จ านวน   23   เสียง ไม่
รับรอง 0 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี 4  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ด้วยได้รับญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 จึงขอเรียนเชิญนายก อบต. 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด าเนินการ 
นางนิตญา  ล้านสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่ าด้ วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561   ข้อ  22  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม ส าหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน ในกรณีที่ได้รับ
ความเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ ประกอบหนังสืออ าเภอวังน้ าเย็น ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.12/ว 0456 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1140 ลงวันที่ 10 
เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิ มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สาระส าคัญ
ดังนี้ สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ก าลังระบาดใน
ประเทศไทย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) ได้อย่างเร่งด่วน อาศัยอ านาจตามข้อ 5 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด             
ท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561   
ข้อ 5 วรรคสอง จึงเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย  รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
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ที่ประชุมสภา อบต.   -ไม่มีการสอบถามหรืออภิปราย 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ถ้าไม่มีการสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบกับ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หรือไม่  
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

5.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ด้ วยได้ รับญั ตติ ร่ างข้อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน จึงขอเชิญนายก อบต.คลองหินปูน 
แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
หินปูน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูนอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน มี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 62,054,147.19 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 28,811,288,73 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 20,874,513.17 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 4  โครงการ รวม 

279,373.54  บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 47,985,575.91 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 37,793.00 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 407,039.30 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 91,364.61 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน              267,375.00        บาท 
  หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,444,024.00              บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 27,737,980.00               บาท 

 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,690,178.98 บาท 
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 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 41,168,647.72 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน 14,164,596.09               บาท 
  งบบุคลากร จ านวน  13,799,806.09  บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน             7,278,925.54    บาท 
  งบลงทุน จ านวน             3,295,030.00  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน  0.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน             2,624,000.00  บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,690,178.98 บาท 
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,073,153.36 บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

  ค าแถลงงบประมาณ     

            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
อ.วังน้ าเย็น  จ.สระแก้ว 

        

          รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 582,284.83 684,000.00 602,500.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

412,585.88 319,000.00 363,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 228,704.39 400,000.00 300,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 172,960.00 35,000.00 170,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,396,535.10 1,438,000.00 1,435,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 25,038,487.76 24,455,000.00 25,676,500.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,038,487.76 24,455,000.00 25,676,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,202,970.00 35,500,000.00 31,750,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

29,202,970.00 35,500,000.00 31,750,000.00 

รวม 55,637,992.86 61,393,000.00 58,862,000.00 

 
 



 
6 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 15,808,260.00 20,181,930.00 18,549,250.00 

  งบบุคลากร 11,567,796.14 16,127,260.00 17,715,600.00 

  งบด าเนินงาน 9,367,585.42 15,067,610.00 13,150,750.00 

  งบลงทุน 3,509,860.10 6,790,200.00 6,371,400.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,558,333.99 3,226,000.00 3,075,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,811,835.65 61,393,000.00 58,862,000.00 

รวม 43,811,835.65 61,393,000.00 58,862,000.00 
 

 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
   เพ่ื อประโยชน์แก่การพิจารณ าร่างข้ อบัญญั ติ วาระที่ หนึ่ ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ ๖๒ “เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด 
อภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่
ประชุม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอให้ยกมืออภิปรายครั้งละคน 
นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 15  -ตามที่ผู้บริหารได้แถลงร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 ว่ามีประมาณการรายจ่ายอยู่ที่ 58,862,000 บาท  ซึ่งเห็นว่า อบต.มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 
แบ่งเป็น 11 แผนงาน ในแผนงานการศึกษาฯ ที่ตั้งงบประมาณไว้ 7,572,480  บาท  ใช้งบประมาณ
ค่อนข้างมาก แต่ยังไม่เห็นโครงการใดที่เด่นชัด ต่างจากเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น ที่ท าโครงการด้านการศึกษาที่
เด่นชัดกว่า  ซึ่งต าบลเรามี 4 โรงเรียน ปัจจุบันจ านวนนักเรียนลดลงมากกว่าเก่า จากที่ท่านนายกมีวิสัยทัศน์ให้มี
การถ่ายโอนโรงเรียนมายัง อบต. ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่ ต าบลตาหลังในมี โรงเรียนบ้านหนองแก เป็นโรงเรียนที่
เด่น เป็นโรงเรียนต้นแบบได้ และมีคนมาดูงานมากมาย ซึ่งไม่จ าเป็นว่าต้องอยู่ในพ้ืนที่เจริญ จึงอยากเห็นต าบลเรา
มีการพัฒนาการศึกษาที่ดีขึ้น  แผนงานสาธารณสุขฯ ตั้งงบประมาณไว้ประมาณหกล้านกว่าบาท อยากให้มี
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท แผนงานเคหะและ
ชุมชน ตั้งงบประมาณไว้ประมาณสามล้านกว่าบาท  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่ตั้งงบประมาณไว้แค่ 50,000 บาท อยากฝากเรื่องปากท้องของพ่ีน้อง
ประชาชน ซึ่งต าบลเราเป็นต าบลเล็กๆ มีพ้ืนที่ประมาณสามหมื่นกว่าไร่ น้อยกว่าต าบลข้างเคียง และอยู่ใกล้ถนน
สายหลัก ต าบลข้างเคียงเรามีการฝึกอาชีพ อยากให้หาจุดเด่นในการพัฒนาท้องถิ่น อยากให้ชี้แจงเรื่องวัสดุอุปกรณ์
กีฬาที่ตั้งเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสาเหตุใด และฝากให้พัฒนาถนนหนทางให้มีความสะดวกในการสัญจร ซึ่งก็มีเพียงบาง
พ้ืนที่ที่ยังล าบากอยู่ เช่น หมู่ที่ 4 ไป หมู่ที่ 5  เรื่องแหล่งน้ า จากที่ผ่านมา ช่วงไหนแล้งก็แล้งมาก น้ าใต้ดินก็ลดลง 
อยากให้ผู้บริหารดูเรื่องการจัดการแหล่งน้ า แผนงานการเกษตร ตั้งงบประมาณไว้น้อยมาก ทั้งที่เราเป็นพ้ืนที่ทาง
การเกษตร เราไม่ได้คิดเรื่องนี้ 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -จากการอภิปรายของท่านชัยวัฒน์ จึงตระกูล มีหลายเรื่องที่
ผมเห็นด้วย การศึกษาเกิดข้ึนได้อยาก ยกตัวอย่าง เพ่ือนบ้านเรา เข้ามาท างานในบ้านเรา พูดภาษาเราได้ แต่เรายัง
พูดภาษาเขาไม่ได้ และภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสาร เราก็ยังพูดได้น้อย จบปริญญาตรียังพูด
ภาษาอังกฤษไม่ได้ มีส่วนน้อยที่พูดได ้
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -ตามที่ท่านชัยวัฒน์ จึงตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 15 อภิปราย ใน
สมัยที่ท่านเป็นคณะผู้บริหาร เคยท างานร่วมกันมา การบริหารงานด้านการศึกษา ยังไม่มีระเบียบหรือกฎหมาย
บังคับมากนัก  เคยด าเนินการขอให้มีการถ่ายโอนสถานศึกษามาสังกัด อบต. และจะขยายให้มีการศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ไม่ส าเร็จ การศึกษาเป็นเรื่องส าคัญมาก ส่วนเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การ
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ  ให้การสนับสนุนมาตลอด แต่เมื่อสนับสนุนไปแล้ว ไม่มีความยั่งยืน บางโครงการลงทุนเป็น
ล้านบาท แต่ก็ไม่มีความยั่งยืน  เช่น หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10  ด้านการพัฒนาถนนหนทาง อยากให้ผู้น าแต่ละหมู่เน้น
ความส าคัญกับการพัฒนาหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 4 ถนนช ารุดแต่ประชาคมต้องการสิ่งอ่ืนแทน  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ชี้แจงในฐานะเป็นสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ปัญหาไม่ได้เกิด
จากผู้น า เนื่องจากประชาชนหมู่ที่ 4 มีกลุ่มหมู่บ้านอยู่ 2 กลุ่ม  มติกลุ่มเล็กจะสู้มติประชาคมกลุ่มใหญ่ไม่ได้ ทุก
ครั้ง  
นายวิลัย  อาทร ส.อบต.หมู่ที่ 14   -การอภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พอสมควร และครอบคลุมแล้ว  กระผมขอเสนอให้ปิดการอภิปราย เพ่ือจะได้
ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ขณะนี้สมาชิกสภา อบต.ได้ขอปิดการอภิปรายตามระเบียบฯ 
ข้อ 62 ซึ่งต้องมีผู้รับรอง จ านวน 1 ใน 3 ของสมาชิกท่ีอยู่ในห้องประชุม จึงขอผู้รับรองครับ 
นายมนตรี  ทูค ามี ส.อบต.หมู่ที่ 14  -ขอรับรอง 
นายวรากร  อินบุญยา ส.อบต.หมู่ที่ 6  -ขอรับรอง 
นายศิริชัย  สุดดี ส.อบต.หมู่ที่ 2   -ขอรับรอง 
นายศักดิ์ศรี  เหลืออร่าม ส.อบต.หมู่ที่ 5  -ขอรับรอง 
นายสุริโย  โกษาจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 10  -ขอรับรอง 
นายอนันต์  น้อยอุทัย ส.อบต.หมู่ที่ 13  -ขอรับรอง 
นายช านาญ  หวังบุญ ส.อบต.หมู่ที่ 9  -ขอรับรอง 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -ขอรับรอง 
นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 15  -ขอรับรอง 
นางบุษดี  บุญมี ส.อบต.หมู่ที่ 12   -ขอรับรอง 
นายไพรทูล  ผายอุบล ส.อบต.หมู่ที่ 4  -ขอรับรอง 
 



 
 

8 
 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -สมาชิกสภา อบต.ที่รับรองครบตามระเบียบ ต่อไปจึงขอมติที่ประชุม
ในการรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
มติที่ประชุมสภา อบต.   - มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 10.40 น. จ านวน 23 เสียง ไม่รับหลักการ 0 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ข้อ ๔๕ วรรคสาม  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย 

ข้อ ๕๐ “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง
ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๐๓ “ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม 

คน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  จึงขอมติที่ประชุม ในการก าหนดจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติว่าจะมีจ านวนกี่คน 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7 -เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 คน 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ
อีกหรือไม ่
ที่ประชุมสภา อบต.   -ไม่มีการเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯเพ่ิมเติม 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ถ้าไม่มีผู้ ใดเสนอ จึงขอมติที่ประชุมว่า เห็นด้วยหรือไม่ที่จะมี
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน  ๓  คน  
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 คน 
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นายสุพล  ศรเีคน ประธานสภา อบต. -ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ มีวิธีการเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการ
เลือกตามข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) 
ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1 
นายวิลัย  อาทร ส.อบต.หมู่ที่ 14   -เสนอ นายสุด มากจันทึก  เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ 1 
นายศักดิ์ศรี เหลืองอร่าม ส.อบต.หมู่ที่ 5  -รับรอง 
นางบุษด ี บุญมี ส.อบต.หมู่ที่ 12   -รับรอง 
นายสุริโย โกษาจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 10  -รับรอง 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ 
ประชุมสภา อบต.    -ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔....ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 2 
นายศิริชัย  สุดดี  ส.อบต.หมู่ที่ 2   -เสนอ นางพรสิริ  จันทร์หลุย เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ 2 
นายมนตรี  ทูค ามี ส.อบต.หมู่ที่ 14  -รับรอง 
นางจันเพ็ญ  สิมาชัย ส.อบต.หมู่ที่ 3  -รับรอง 
นางสาวศิริพร  สิริแสงจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 7 -รับรอง 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม ่
ที่ประชุมสภา อบต.    -ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔....ถ้ามีการเสนอชื่อ        
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการ   
แปรญัตติ คนที่ 3  
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -เสนอ นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ 3 
นายนัฐวุฒิ  สุขเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ 11  -รับรอง 
นายทองอยู่  ทนงค์ส าโรง ส.อบต.หมู่ที่ 13  -รับรอง 
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นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
เลือก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ 
ที่ประชุมสภา อบต.    -ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔....ถ้ามีการเสนอชื่อ        
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
มติที่ประชุมสภา อบต.    -มีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
นายสายชล  กลัดบุบผา เลขานุการสภา อบต. -นัดคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ ได้รับเลือก 
ประชุม เพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการตามระเบียบฯ ข้อ 109 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 
14.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ขอให้ที่
ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าจะก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เมื่อใดถึง
เมื่อใด 
นายมนตรี  ทูค ามี ส.อบต.หมู่ที่ 14  -เสนอให้ เริ่ มตั้ งแต่ วันที่  11  สิ งห าคม 2563  เวลา     
10.41 น. ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่.... ถ้าไม่มีจึง
ขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่กับระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 เสนอ 
มติที่ประชุมสภา อบต.    -ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 10.41 น.  ถึง
วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 16.30 น. 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนด 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ข้อ ๕๙ “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการ
ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง” 
  ข้อ ๖๐ “ห้ามแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์
ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ” 

ข้อ ๖๑ “ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
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ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -นัดประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระที่ 2 
และ 3 ในวันอังคารที ่18 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -สอบถามการซ่อมแซม หลายหมู่บ้านน่าจะท าหนังสือขอ
งบประมาณเข้ามาแล้ว  เช่น ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพราะช่วงนี้ก าลังแล้งอยู่ ไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว   
นายศิริชัย  สุดดี ส.อบต.หมู่ที่ 2   -ขอบคุณที่ทุกท่านร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
นายมนตรี  ทูค าม ีส.อบต.หมู่ที่ 14  -ชาวบ้านฝากถามความคืบหน้ากรณีขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 14 
ด าเนินการให้หรือยัง 
นายศิริชัย  สุดดี ส.อบต.หมู่ที่ 2   -ทราบว่า ท่านก านันธนโชติ  วงษ์ธรรม ได้ตัดต้นไม้ข้างทาง 
บริเวณถนนเส้นไปวัดพวงนิมิต เป็นต้นไม้ที่เราได้ปลูกกันไว้หลายปี รวมถึงต้นไม้ของชาวบ้านถูกตัดไปหลายต้น
เช่นกัน ไม่ทราบว่าได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบหรือไม่ 
นายสุริโย  โกษาจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 10  -เรื่องขอให้ซ่อมแซมเสียงตามสาย ได้ส่งหนังสือมาแล้ว อยาก
ให้รีบด าเนินการ เพราะชาวบ้านไม่ได้ยินข่าวสารของทางราชการ 
นายศิริชัย  สุดดี ส.อบต.หมู่ที่ 2   -เรื่องการทิ้งขยะ มีคนนอกพ้ืนที่น าขยะมาทิ้งที่หมู่ที่ 2 ขนมา
ทิ้งเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเวลามีงาน น่าจะมาจากทางเส้นพวงนิมิต 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -จากการไปประชุมที่จังหวัด ทราบว่า อบต.เขาสามสิบ ไม่มี
รถขนขยะ  เขาบอกว่าบริหารจัดการได้ ไม่รู้ว่าเขาท าอย่างไร  
นางพรสิริ  จันทร์หลุย ส.อบต.หมู่ที่ 2  -เรื่องไข้เลือดออก อยากให้ผู้น าดูแลเรื่องนี้  ซึ่งหมู่ที่  2 มี
ผู้ป่วยจ านวน 2 รายแล้ว อยากให้ดูแลตนเองและครอบครัว และหมู่บ้านของท่าน  ฝากสมาชิก อบต.ย้ าเตือน
ชาวบ้าน ดูแลภาชนะท่ีมีน้ าขัง หาปลาหางนกยูงไปปล่อย ไม่รอให้แต่ อสม.ไปดูแล 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -อยากให้เราช่วยกัน หาวิธีรณรงค์ ช่วยกันแก้ไข ท าบริเวณ
บ้านให้สะอาด คว่ าภาชนะท่ีมีน้ าขัง แต่เรื่องนีจ้ะเป็นเฉพาะบางครัวเรือนที่ไม่ดูแลบ้านเรือนตนเอง  
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -งบซ่อมแซมด าเนินการไปแล้ว จ านวน 3 หมู่บ้าน อีก 5 
หมู่บ้านก าลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ เรื่องขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14 ไม่ทราบว่าเป็นแบบไหน แรงต่ าหรือแรงสูง 
นายมนตรี ทูค ามี ส.อบต.หมู่ที่ 14   -คงจะเป็นแรงสูง ซ.บ้านนายบุญเรียน อาทร ถึงคอกวัว เส้น
สหกรณบ์้านนายนรินทร์ ค าทอน 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -น่าจะเป็นแรงต่ า จะติดตามเรื่องนี้ให้ เรื่องหอกระจายเสียง 
จะด าเนินการให้ ในเรื่องของการตัดต้นไม้ เขาไม่ได้แจ้งเรา ฝากประธานติดต่อเรื่องนี้ เรื่องขยะ ฝากสมาชิก อบต.
ถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ และเรื่องไข้เลือดออก เราต้องช่วยกันดูแล หมู่ที่ 9 เป็นพ้ืนที่สีแดง ซึ่งจะเรียกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมาพูดคุยหาทางแก้ไขต่อไป 
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นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -หมู่ที่ 2 มีกล้องวงจรปิด น่าจะใช้ประโยชน์ได้ 
นายศิริชัย  สุดดี ส.อบต.หมู่ที่ 2   -การขอเขา้ไปขอดูค่อนข้างยาก 
นางพรสิริ  จันทร์หลุย ส.อบต.หมู่ที่ 2  -อยากให้ย้ายไปไว้ศาลากลางบ้าน 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -จะไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านคนเก่า เพราะเป็นงบประมาณของ
ราชการ และย้ายออกมา รวมทั้งเสียงตามสายด้วย 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -อยากให้ เสียงตามสาย กล้องวงจรปิด ย้ายไปไว้ศาลา
กลางบ้าน ให้เป็นส่วนกลาง ถ้าจะใช้ก็ขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อน และเรื่องสุนัขและแมว ข้างบ้านเลี้ยงไว้เยอะ ช่วงนี้
เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ มากัดเป็ดไก่ตายหมด ท าอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาได้ 
นางสาวอารีย์  โนนสีลา ส.อบต.หมู่ที่ 8  -กรณีหมู่ที่ 8  วางยาสุนัข มีการแจ้งความและเกิดคดีความ 
จนตัดพี่ตัดน้องกัน เราควรมีข้อก าหนดการเลี้ยงสัตว์ไว้ 
นางพรสิริ  จันทร์หลุย ส.อบต.หมู่ที่ 2  -กรณีหมู่ที่ 2 โดนสุนัขกัด แต่เจ้าของสุนัขไม่รับผิดชอบ และ
บางทีจะมาอุจจาระที่บ้านเรา  รวมถึงสุนัขแมวที่ไม่มีเจ้าของ อยากให้มีการขึ้นทะเบียนไว้ อยากให้มีข้อบัญญัติ
ต าบลด้วย 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -การลงทะเบียนสุนัขและแมวมีอยู่แล้ว ต้องมีการส ารวจ ก่อน
จะซื้อฉีดวัคซีน กฎหมายมีอยู่แล้วว่าต้องท ารั้วรอบคอบชิด ไม่ให้ไปรบกวนคนอ่ืน  เรื่องข้อระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ฝากปลัด อบต. ดูเรื่องนี้ และจะมาชี้แจงให้ทราบในวาระต่อไป  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้  
 
ปิดประชุมเวลา ๑4.๐๐ น. 
 
 

ลงชื่อ          สายชล  กลัดบุบผา               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (        นายสายชล  กลัดบุบผา           ) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 
 


