
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕63 

 เมื่อวันอังคารที่   18   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕63 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ 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 ๔ 
๘. นายศักดิ์ศรี     เหลืองอร่าม ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
๙. นางฉวีวรรณ หลวงบุญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
๑๐. นายวรากร อินบุญยา 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. นายสุริโย โกษาจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๖. นางสาวมะลิวัลย์ อุททา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๗. นายนัฐวุฒ ิ สุขเจริญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ 
๑๘. นางกิมเฮียง เจริญดง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๑๙. นางบุษดี บุญมี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๒๐. นายอนันต์ น้อยอุทัย ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑3 
๒๑. นายวิลัย  อาทร  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
๒๒. นายมนตรี ทูค ามี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
๒๓. นายชัยวัฒน ์ จึงตระกูล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๕ 
๒๔. นายโสวัตร ์ ทาเท่ียง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้ลาการประชุม 
1. นางเทวิกา คนคล่อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
2. นายสมปอง       สุทธิรอด ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
3. นายช านาญ หวังบุญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
4. นายทองอยู่ ทนงค์ส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 13 
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5. นายสมัย พรมวงศ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 15 
6. นายสังวาลย์ อินทะโชติ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 16 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายชาญ โต๊ะสิงห์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นายวสุพล ทอดสนิท ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๓. ว่าที่ร้อยตรี ศุภมิตร  อรัญทอง ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
๔. นายบัญญัติ หล าเจริญ ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
๕. นางสาวขวัญฤทัย  เขื่อนจันทึก ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖. นางนิตญา ล้านสา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗. นายเสกสันต์ิ ศรีบุบผา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น. 
นายสายชล  กลัดบุบผา เลขานุการสภา อบต. -ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุม 
จ านวน  23  ท่าน จึงแจ้งประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ   

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕63 เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  ๒๕63 ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จ จะขอให้ทีประชุม
รับรองในคราวต่อไป 
ประชุมสภา อบต.   -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าในช่วงระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติดังกล่าว ไม่มี
สมาชิกสภา อบต. เสนอค าแปรญัตติ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระที่แจกให้กับทุกท่านขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง 
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นายสุด  มากจันทึก ประธานกรรมการแปรญัตติฯ -ตามที่ประธานสภา อบต.คลองหินปูน ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ซึ่งสภา อบต.คลองหินปูน ได้รับหลักการแล้ว ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑1 สิงหาคม   ๒๕๖3 
เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ พิจารณา และได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ วันที่  11  สิงหาคม 2563 เวลา 10.41 น. ถึงวันที่  14  สิงหาคม 2563 เวลา 
16.30 น.  ปรากฎว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ไม่มีผู้ยื่ นเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
ที่ประชุมสภา อบต.  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 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 าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนดังนั้น ต่อไปจึงเป็น
การพิจารณาในวาระท่ี ๓  

 -ข้อ ๕๒ “ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร” 
   ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่”จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.ได้พิจารณา  
มติที่ประชุมสภา อบต.    -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

5.2 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภาอบต. -ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองหินปูน  ขอมอบหมายให้รองประธานสภา อบต.ด าเนินการ 
นายสง่า  ค าสมัย รองประธานสภา อบต. -นายก อบต. ได้ยื่นญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการดังต่อไปนี้

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  ซ.บ้านกองวัชระ กว้าง 4 เมตร  
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 980 
ตารางเมตร เป็นเงิน 500,000 บาท  

2) โครงการขุดลอกคลอง บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 1 (คลองอีโศก) กว้างเดิมเฉลี่ย  
13 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดกว้างเท่าเดิม 13 เมตร ลึกใหม่เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 860 เมตร ปริมาณงานดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม. เป็นเงิน 400,000 บาท 
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3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  ซ.หลังบ้านผญ.แต้ม  
กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 468 ตารางเมตร เป็นเงิน 240,000 บาท  

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2  เชื่อม 
บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4 (สายสหกรณ์ฝั่งตะวันออก) กว้าง 6 เมตร ยาว 320 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,920  ตารางเมตร เป็นเงิน 1,000,000 บาท  

 5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4  เชื่อม 
บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5  กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร เป็นเงิน 500,000 บาท  

6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5       
ซ.อีแซว กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร เป็นเงิน 500,000 บาท  

7) โครงการขุดลอกคลอง บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6 กว้างเดิมเฉลี่ย 13 เมตร ลึก 
เดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดกว้างเท่าเดิม 13 เมตร ลึกใหม่เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 860 เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,180 ลบ.ม. เป็นเงิน 400,000 บาท 

8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7  เชื่อม 
บ้านวังยาว หมู่ที่ 3  กว้าง 5 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,925  ตารางเมตร เป็นเงิน 1,000,000 บาท  

9)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองแก หมู่ที่ 9  เชื่อม 
บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16 (สายสหกรณ์ฝั่งตะวันออก) กว้าง 6 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 978  ตารางเมตร เป็นเงิน 500,000 
บาท  

10)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11  เชื่อม 
บ้านน าเจริญ หมู่ที่ 12 (สายสหกรณ์ฝั่งตะวันตก) กว้าง 6 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,920  ตารางเมตร เป็นเงิน 1,000,000 บาท  

11)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 14 สาย 
หลักต่อเส้นเดิม  กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร เป็นเงิน 309,000 บาท  

12) โครงการขุดลอกคลอง บ้านคลองตาสูตรพัฒนา หมู่ที่ 15 กว้างเดิมเฉลี่ย  
13 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดกว้างเท่าเดิม 13 เมตร ลึกใหม่เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 860 เมตร หรือปริมาณงาน
ดินขุดไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม. เป็นเงิน 400,000 บาท 

รวมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ 6,749,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 

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 30 กันยายน 2562 มีจ านวน 
31,948,537.27 บาท อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่  1 ตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน 
4,369,068.09 บาท กันเงินไว้เป็นเงินเดือนฯ จ านวน 3 เดือนและค่าใช้จ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย รวมเป็นเงิน 
10,039,300 บาท สามารถน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 17,540,169.18 บาท รายละเอียดปรากฎตามแบบ
รายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมที่แจกให้กับทุกท่าน 
นายสง่า  ค าสมัย รองประธานสภา อบต. -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม ่
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7 -ตามเอกสารประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อมาเทียบกับ
ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 แล้ว เห็นว่าเป็นการใช้งบประมาณที่มองแต่ข้างหน้าไม่มองข้างหลัง ใน
การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน ไม่ค่อยจะสมดุลกัน บางหมู่บ้านได้งบประมาณท้ังปี 63 และ ปี 64 เกือบ
สองล้านบาท ต่างกันมาก เช่น หมู่ที่ 1 กับ หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 1 ได้รับการจัดสรร ทั้งงบประมาณรายจ่าย และเงิน
สะสม  เห็นควรให้ความส าคัญกับทุกหมู่บ้านและเท่าเทียมกัน ไม่มากหรือน้อย หรือต่างกันเกินไป เหมือนกับว่าถ้า
ใครพูดเยอะเกินไปจะไม่ได้รับการพิจารณา 
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นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -ชี้แจงให้ทราบว่า การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พิจารณาจากความ
เหมาะสมของพ้ืนที่และประชากร  ซึ่งในแต่ละปีแต่ละหมู่บ้านจะได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ 500,000 
เท่ากันทุกหมู่  การพัฒนามองถึงความจ าเป็น และความเดือดร้อนเป็นหลัก ไม่ได้เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง 
ปัจจุบันการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนคอนกรีต เกือบครอบคลุมทุกพ้ืนที่แล้ว เมื่อพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุมหมด ก็จะต้องไปพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ ปัจจุบันก าลังเข้าสู่ภัยแล้ง ใกล้จะออก
พรรษาแล้ว แต่น้ ายังไมม่ีในสระและล าคลอง  เกษตรกรจะท าอย่างไร ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขต่อไป 
นายสง่า  ค าสมัย รองประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมสภา อบต.    -ไม่มีการซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม 
นายสง่า  ค าสมัย รองประธานสภา อบต.  -ถ้าไม่มีการซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุม
ในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต.    -มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวได้ จ านวน  21 เสียง ไม่อนุมัติ  0   เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 
 

5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
นายสง่า  ค าสมัย รองประธานสภา อบต. -ด้วยได้รับญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูนดังต่อไปนี้ 

หมวดค่าครุภัณฑ์  
ส านักปลัด 
โอนเพิ่ม 

   -แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือเป็นการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000  บาท   
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

โอนลด 
-แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
กองคลัง 
โอนเพิ่ม 

   -แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือเป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

โอนลด 
-แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 

ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
 



 
 

7 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายสง่า  ค าสมัย รองประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุมสภา อบต.    -ไม่มีการซักถามหรืออภิปราย 
นายสง่า  ค าสมัย รองประธานสภา อบต.  -ถ้าไม่มีการซักถามหรืออภิปราย จึงขอมติที่ประชุมในการ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มติที่ประชุมสภา อบต.    -มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือด าเนินการตามรายการดังกล่าวได้ จ านวน  21 เสียง ไม่อนุมัติ  0   เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ถ้านับข้างขึ้นข้างแรม ปัจจุบันเข้าสู่เดือน 9 แล้ว แต่น้ ายังไม่มี จึงฝาก
ผู้บริหารเตรียมการรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นไว้ 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -ในเรื่องภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ขอความร่วมมือส ารวจแหล่งน้ า และผู้ที่
จะได้รับผลกระทบด้านการเกษตรไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7 -หารือกรณีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อยากให้การแก้ไขปัญหาด้าน
แหล่งน้ า เป็นการใช้น้ าใต้ดินจากบ่อบาดาล น่าจะดีกว่าล าคลองหรือสระน้ า  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -ปริมาณน้ าจะเป็นตามสภาพพ้ืนที่ เช่น หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จะเป็น
พ้ืนที่ไม่มีแหล่งน้ าหรือล าคลองขนาดใหญ่ เหมือนอย่างบริเวณหมู่ที่ 1  อบต. เคยจัดสรรงบประมาณขุดสระน้ าไว้
เมื่อหลายปีก่อน ปัจจุบันตื้นเขินหมดแล้ว  จากการสังเกต ถ้าการขุดสระน้ าของเกษตรกร ไปขุดไว้บริ เวณที่สูง 
มักจะไม่มีน้ า ถ้าขุดไว้ในที่ต่ าที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ จะมีน้ าตลอดทั้งปี การขุดเจาะบ่อบาดาลบางพ้ืนที่ไม่มีน้ า 
และเป็นเฉพาะพ้ืนที่ โดยเฉพาะหมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5  หากจะของบประมาณขุดเจาะ ควรมีการรวมกลุ่ม 4- 5 คน 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -การส ารวจให้ระบุพิกัดและท าหนังสือมอบที่ดินมาให้เรียบร้อย จะ
รวบรวมส่งไปยังกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ถ้าเป็นไปได้จะเข้าไปติดต่อในวันที่ 25 สิงหาคม 2563  
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต. -มีข่าวว่ามีการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 10 บ่อ ครอบคลุมพ้ืนที่
จ านวน 500 ไร่ มีการวางท่อเมนมายังตัวจ่ายตัวเดียว อย่างของก านันชนะ ต าบลทุ่งมหาเจริญ ถ้าเราได้
งบประมาณแบบนั้น น่าจะบรรเทาความเดือดร้อนได้ 
นางพรสิริ  จันทร์หลุย ส.อบต.หมู่ที่ 2 -บ่อบาดาลของกรมทรัพฯ ที่ก่อสร้างในที่ของตนเอง จะมีปัญหาตรงยัง
ไม่ได้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยังติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ เพราะเขาแจ้งว่าต้องโอนให้ท้องถิ่นก่อน 
อยากให้เป็นระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์แบบต าบลตาหลังใน ที่สามารถใช้น้ าได้ทั้งวัน  ในเรื่องระบบประปา
แบบต าบลทุ่งมหาเจริญ ตอนนี้ก าลังเจาะดูปริมาณน้ าที่บ้านผู้ใหญ่เบิ้ม หมู่ที่ 9  ถ้าน้ า เพียงพอก็จะสามารถ
ด าเนินการได ้
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นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.  -กรมทรัพฯ จะโอนบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 มาให้เราดูแล ซึ่งในปัจจุบันเกิด
การช ารุดจากฟ้าผ่า ซึ่งผู้รับจ้างไม่รับผิดชอบกรณีนี้ ถ้าซ่อมแซมประมาณสองถึงสามหมื่นบาท ซึ่ง อบต.ยังไม่ได้รับ
โอนแต่อย่างใด ถ้าแต่ละหมู่บ้านส่งเอกสารของบประมาณเข้ามา จะไปยื่นของบประมาณและสอบถามถึงการ
ซ่อมแซมบ่อบาดาลของหมู่ที่ 2 ด้วย 
นายวรากร  อินบุญยา ส.อบต.หมู่ที่ 6 -ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุบ่อบาดาลของกรมทรัพฯ จึงมีปัญหา
เรื่องฟ้าตลอด ส าหรับบ่อบาดาลที่ตนเคยไปประสานของบประมาณ ไม่มีมีปัญหานี้เกิดขึ้น และฝากท่านนายก 
อบต.ติดตามระบบประปาของหมู่ที่ 6 ให้ด้วย  ปัจจุบันบ่อบาดาลในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 มีน้ าพอใช้ แต่ในสระน้ าไม่มีน้ า
แล้ว 
นายสุริโย  โกษาจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 10  -ขอให้พิจารณาเรื่องการก่อสร้างถนน ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 7 
เมตร จึงจะบรรจบกัน บริเวณหน้าบ้านพ่อใหญ่แขก  
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -จากกรณีท าไมถนนที่ก่อสร้าง แล้วเหลือพ้ืนที่ไว้ ไม่บรรจบ
กัน เพราะเป็นการใช้งบประมาณจากโครงการก่อสร้างศาลา มาตั้งจ่ายเป็นรายการก่อสร้างถนน คสล. 
งบประมาณมีเพียงเท่านั้น จะหาแนวทางแก้ไขให้ต่อไป 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน การขอจดทะเบียน
ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องมีการรวมกลุ่มกัน  กรณีจะใช้งบประมาณท้องถิ่นเพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาล หากมี
งบประมาณ 500,000 บาท ถ้าค่าใช้จ่ายอยู่บ่อละสามถึงสี่หมื่นบาท จะได้หลายบ่อด้วยกัน 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -ขอให้มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และท าประชาคมเข้ามา 
นางบุษดี  บุญมี ส.อบต.หมู่ที่ 12   -การซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 จะด าเนินการเมื่อไร 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก าหนดราคากลาง จะด าเนินการใน
ไม่ช้านี้ 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -สอบถามว่าท่านใดมีความรู้เรื่องการขอจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนบ้าง 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -ต้องมีการรวมกลุ่มกันประมาณ 7 คนขึ้นไป มีที่ดินเป็นของ
ตนเอง มีเอกสารสิทธิ์ เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร  และมีพ้ืนที่ติดต่อกัน เอกสารที่ใช้ประกอบด้วยส าเนา
บัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาเอกสารสิทธิ์ ทั้ง 7 คน ถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็ท าไม่ได้ 
นางพรสิริ  จันทร์หลุย ส.อบต.หมู่ที่ 2  -การของบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลแต่ก่อนไม่ยุ่งยาก
เหมือนตอนนี้ แค่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและมีเอกสารสิทธิ์ และรวมกลุ่มกัน  ซึ่งการขอจดทะเบียน ต้องมีระเบียบ 
ข้อบังคับกลุ่ม และมีการออมรวมกัน และจะมีการติดตามตลอด 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -และมีการให้ใช้แผนการใช้น้ าด้วย เข่น คนที่ 1 จะใช้น้ าวัน
ใด 
นางสาวอารีย์ โนนสีลา ส.อบต.หมู่ที่ 8  -ตนเองได้งบประมาณขุดลอกสระน้ า งบประมาณของอ าเภอ
จ านวน 500,000 บาท ซึ่งผู้ใหญ่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียง แต่ประชาสัมพันธ์ที่งานศพ ซึ่งไม่มี
ผู้สนใจฟัง เมื่องบประมาณลงมาแล้ว มีชาวบ้านบางคนต าหนิว่าผู้น างุบงิบกัน 
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นายวรากร  อินบุญยา ส.อบต.หมู่ที่ 6  -ฝากการขออนุญาต เรื่องการขอเจาะบ่อน้ าบาดาล หาก
ชาวบ้านเจาะเอง ต้องมีการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลก่อน หากเป็นงบประมาณของกรมทรัพฯไม่ต้องขออนุญาต 
นายนัฐวุฒิ  สุขเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ 11  -ขอติดตามเรื่องซ่อมแซมเสียงตามสาย ได้ท าเรื่องแจ้งขอให้
ด าเนินการซ่อมแซมเข้ามาแล้ว ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว และเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 ที่ท าเรื่องมานาน
แล้วเช่นกัน 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -จะก าชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้องให้รีบด าเนินการ 
นายมนตรี  ทูค ามี ส.อบต.หมู่ที่ 14  -ข้าวในนาปีนี้ประสบปัญหาความแห้งแล้ง หากข้าวตายหมด
จะท าอย่างไร 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -จะมีการช่วยเหลือแต่ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรด้วย ซึ่งทางเกษตรอ าเภอคงจะมีหนังสือแจ้งลงมา 
นายสุพล  ศรีเคน ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 

 
ลงชื่อ            สายชล  กลัดบุบผา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

               (     นายสายชล  กลัดบุบผา   ) 
                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
 

ลงชื่อ           สุพล  ศรีเคน      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (            นายสุพล  ศรเีคน                 ) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 
 
 


