
1 
 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2559 

วันพุธ  ที่ 10  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุม อาคารจามจุร ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

    ผู้เข้าร่วมประชุม  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเกรยีงไกร  พลเหีย้มหาญ ประธานสภา อบต.โคกหินแฮ ่ เกรยีงไกร  พลเหีย้มหาญ  

2 นายตะวัน     บัวชุม รองประธานสภา อบต. ตะวัน     บัวชุม  

3 นายเกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์ ปลัด อบต.(เลขานุการสภา ฯ) เกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์  

4 นายวีระศักดิ์   บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 วรีะศักดิ์   บัวชุม  

5 นายพายัพ     บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 พายัพ     บัวชุม  

6 นายเป่งทอง   บัวชุม ส.อบต.หมู ่2 เป่งทอง   บัวชุม  

7 นายบุญถม    อนุสนธ์ ส.อบต. หมู่ 2 บุญถม    อนุสนธ์  

8 นายยอด       เคนก ิ ส.อบต.หมู ่3 ยอด       เคนก ิ  

9 นายรุ่งศักดิ์    พอ่ตาแสง ส.อบต.หมู ่3 รุ่งศักดิ์    พอ่ตาแสง  

10 นางปราณี     สุนกีร ส.อบต.หมู ่4 ปราณี     สุนีกร  

11 นายราตรี      เจ๊กมาก ส.อบต.หมู ่4 ราตรี      เจ๊กมาก  

12 นายพงษ์ศักดิ์  พลิารัตน ์ ส.อบต.หมู ่5 พงษ์ศักดิ์ พิลารัตน์  

14 นายบุญรัตน์    จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 บุญรัตน์    จิตมาตย์  

15 นายถาวร       จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 ถาวร       จิตมาตย์  

16 นายชัยชนะ     ยะไวย์ ส.อบต.หมู ่7 ชัยชนะ     ยะไวย์  

17 นายชาญเดช    ถานัน ส.อบต. หมู่ 7 ชาญเดช    ถานัน  

18 นายสิงขร        มูลสุรินทร์ ส.อบต.หมู ่8 สิงขร        มุลสุรินทร์  

19 นายอาทติย์     บัวสาย ส.อบต.หมู ่8 อาทิตย ์    บัวสาย  

20 นายราชวัง      สุขรี ส.อบต.หมู ่9 ราชวัง      สุขรี  

21 นายคงไทย     บุตรด ี ส.อบต.หมู ่9  คงไทย     บุตรด ี  

22 นายนักรบ      ลุมวงค ์ ส.อบต.หมู ่10 นักรบ      ลุมวงค ์  

23 นายเกรยีงไกร  ค าวัน ส.อบต.หมู ่10 เกรยีงไกร  ค าวัน  

24 นายยุทธกิจ   บัวชุม ส.อบต. หมู่ 11 ยุทธกิจ   บัวชุม  

25 นายพรค า       สุขร ี ส.อบต.หมู ่11 พรค า       สุขร ี  

26 นางนติยา       ภูโสภา ส.อบต.หมู ่12 นติยา       ภโูสภา  

27 นายมนตรี      เสนารัตน์ ส.อบต.หมู ่13 มนตรี      เสนารัตน์  

28 นางเครอืวัลย ์  ธงวาท ส.อบต.หมู ่13 เครอืวัลย ์  ธงวาท  

29 นายอุทิศ        ส ารองพัน ส.อบต. หมู่ 14 อุทิศ        ส ารองพัน ขาดประชุม 

30 นายภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา ส.อบต. หมู่ 14 ภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา  

31 นายวิษณุ       สิงห์ค า ส.อบต.หมู ่15 วษิณุ       สิงหค์ า  

32 นายวีระพล     อัตติยะ ส.อบต.หมู ่15 วรีะพล     อัตติยะ  
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ผู้บรหิารที่เข้าร่วมประชุม      

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายสันติ  ศรียะไชย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สันติ   ศรียะไชย  

2 นายประไพ   มุลทาเย็น รองนายก อบต. ประไพ   มุลทาเย็น  

3 นายจาลึก   แสนมิตร รองนายก  อบต. จาลึก   แสนมิตร  

4 นายทองสุข  โกพลรัตน์ เลขานุการนายก อบต. ทองสุข  โกพลรัตน์  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสุธาทิพย์  พุทธลา ผอ.รพ.สต.โคกหนิแฮ ่ สุธาทิพย์  พุทธลา  

2 นายศักดิ์สกล  คลังทรัพย์ นักวเิคราะห์ ศักดิ์สกล  คลงัทรัพย ์  

3 นายพิภพ  บัวชุม นายช่างโยธา พิภพ  บัวชุม  

 

เปิดการประชุม  เวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญทา่นประธานสภาเปิดการประชุมสภาตามระเบียบ

วาระการประชุม       

ประธานสภาฯ                   สวัสดีครับ  ท่านนายก รองนายก  เลขานุการนายกฯ  เพือ่นสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ทุกท่าน  วันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ. ศ . 2559    เมื่อที่

ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุม ก็ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โคกหินแฮ่   สมัยสามัญ   สมัยที่ 1   ครั้งที่   1   ประจ าปี พ.ศ. 2559   และขอเข้า

ระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี ้                  

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   เชญิท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ แจง้ขอ้ราชการตา่งๆกับ

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่   

นายก อบต.   1. แจง้รถเกรดถนนที่ขอสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

   ได้เข้าท างานในพื้นที่ต าบลโคกหนิแฮ่แล้ว กรณีที่คนงานรถเกรดเข้าท างานในพืน้ที ่

   หมูบ่้านใดในสมาชิกสภาช่วยรับรอง อาหารการกินดว้ย    

    2. แจ้งสถานการณ์ไข้เลือดออกที่มีการระบาดของโรคเขตพื้นที่อ าเภอเรณู

   นคร ต าบลโคกหนิแฮ่เป็นที่ 2 ที่มกีารระบาดของโรครองจากต าบลนางาม  
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รองนายกฯ   แจ้งเกี่ยวกับการไปประชุมที่โรงพยาบาลเรณูนคร  ในการขับเคลื่อนงานใน 

   พืน้ที่อ าเภอเรณูนคร ว่าในปี 2559 นีม้ีการขับเคลื่อนงาน 3 โรค ได้แก่   

    1. โรคไข้เลือดออก       

    2. โรคเบาหวานเท้า       

    3. โรคจติ         

   และโรงพยาบาลเรณูนครแจง้ให้ทุกพืน้มกีารขัดแยกขยะ เพื่อป้องกันการเกิดโรค 

   ระบาดต่างๆ 

นางสุธาทพิย์  พุทธลา  ในฐานะที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เปน็หนึง่ในภาคีเครอืข่ายในการ 

   จัดท าโครงการต าบลสุขภาพดี ก็ขออธิบายเก่ียวกับการด าเนินการดังนี ้  

    - การจัดล าดับความส าคัญปญัหาสุขภาพต าบลโคกหินแฮ่ ตามประเด็น ODOS 

   อ าเภอเรณูนครในงานอ าเภอสุขภาพดี ประจ าปี 2559 ซึง่มีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ

   ด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS)เพื่อเป็นอ าเภอสุขภาพดี 2559 สรุป 

   ปัญหาสุขภาพต าบลโคกหินแฮ่ ดงันี้      

    1. ปัญหาโรคเบาหวาน – ความดนัโลหิตสูง     

    2. ปัญหาด้านสุขภาพจิต       

    3. ปัญหาโรคไข้เลือดออก  พบ 5 ราย     

   และมีปัญหางานด้านไอโอดนี       

    - การพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับต าบลโคกหนิแฮ่    

    - การน าเสนอ ปญัหาตามกลุม่วัย,กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก,กลุ่มเด็กวัยเรยีน,  

   กลุ่มวัยรุน่,กลุม่วัยท างาน,กลุม่ผู้สูงอายุ,การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน,กลุม่ 

   อนามยัสิง่แวดล้อม        

    -การจัดท าแผนการดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึง่พิง(ผูสู้งอายุ,ผู้พกิาร,Pallative care  

   และกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า       

    - การป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ การควบคุมโรคไข้เลือดออก ดงันัน้จึงขอ 

   ความรว่มมือกับองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ในฐานะภาคีเครอืต าบลสุขภาพดี 

   สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี ้ 

เลขานุการสภาฯ  1. แจ้งการร่วมประชุมรับมอบนโยบายส าคัญของรัฐบาลและ  

   กระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมภิาคโดยรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย โดยให้ 

   นายกฯ และปลัดอบต.เข้าร่วม ในวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-

   11.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   

    2. แจ้งการออกประชาคมหมู่บ้าน ตามที่เจ้าหน้าที่วเิคราะหฯ์ได้ก าหนด 

   แผนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 

   ในการนี้ได้มกีารบริการรับช าระภาษีนอกสถานที่  คือในระหว่างวันที่ 8-22  

   กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน 
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   ระเบียบว่าด้วยแผน และสัดส่วน ประชาคมหมูบ่้าน ใหเ้จา้หน้าที่พูดถึงรายละเอียดที่

   เกี่ยวข้อง   

นายศักดิ์สกล  คลังทรัพย์  ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

จนท.วิเคราะห์นโยบาย 2560 – 2562 ตามรายละเอียดดังนี้  

  

สัดส่วนระดับต ำบล 

  สัดส่วนที่ต้องก ำหนด สัดส่วนที่ก ำหนดแล้ว 
(๑) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุกคน - สมาชิกสภาเทศบาล   

(๒) ท้องถิ่นอ าเภอในอ าเภอท่ีเทศบาลต าบลตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนั้น - ท้องถิ่นอ าเภอบ้านเหลื่อม 

(๓) ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบล  ชุมชน หรือ อปท.นั้นๆ - ปลัดอ าเภอบ้านเหลื่อม 

(๔) คัดเลือกจากประธานชุมชนในเขตเทศบาลต าบล จ านวน  ๒  คน คัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบล  
จ านวน  ๒  คน 

- ประธานชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 

- ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบล 

(๕) คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย /ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ีมี
หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล  จ านวน  ๓  คน 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 

(๖) คัดเลือกจากผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลต าบล  จ านวน  ๓  คน 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 

(๗) คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล  จ านวน  ๓  
คน  *นอกจาก (๕) (๖) 

- พัฒนาการอ าเภอบ้านเหลื่อม 

- ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเหลื่อม 

- ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านเหลื่อม 

(๘) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตาบล จ านวน ๒ คน คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
แพทย์ประจ าต าบลในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๒ คน 

- กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 

(๙) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาชุมชน (อสม.) ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน  ๒ คน - อสม. ในเขตเทศบาลต าบล 

(๑๐) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาลต าบล  จ านวน ๒ คน 

- อปพร. ในเขตเทศบาลต าบล 

(๑๑) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในเขตเทศบาลต าบล จ านวน  ๒  คน - กรรมการกองทุนในเขตเทศบาลต าบล 
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(๑๒) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี กลุ่ม 
หัตถกรรม กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๕ คน 

- กลุ่มอาชีพต่างๆ  

(๑๓) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๒ คน - ผู้ทรงคุณวุฒิ / ปราชญ์ชุมชน 

(๑๔) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ในเขต
เทศบาลต าบล ๕ คน 

- อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ 

(๑๕) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๒ คน - ชุมรมผู้สูงอายุ 

(๑๖) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ /ชมรมธุรกิจ /การค้า /การลงทุนอุตสาหกรรม /การ 
ท่องเท่ียว ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๔ คน 

- ชมรมร้านค้า 

(๑๗) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๑ คน - ไม่มี 

(๑๘) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  -ไม่มี 

(๑๙) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามท่ีเทศบาลต าบล ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้เกิด 
กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นท่ีมากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของ 
ประชากรท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งในเทศบาลต าบลนั้น หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของตัวแทน 
จ านวนครัวเรือนในเทศบาลต าบลนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ครัวเรือน (๑,๑๒๙) 

รวมสัดส่วนระดับต ำบล 

 สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับต าบล จ านวน  ๑๐๖  คน 
   ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ ๖๐  =  ๖๔  คน 
   สรุปผู้เข้ำร่วมประชุมตำมสัดส่วนท่ีก ำหนดจะต้องไม่น้อยกว่ำ  ๖๔  คน 

 

สัดส่วนระดับหมู่บ้าน 

 สัดส่วนที่ต้องก าหนด 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้น  ทุกคน 
(๒) ประธานชุมชนในชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนนั้นทุกคน 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
นั้นทุกคน 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร  *นอกจาก (๓) (๔) 

(๖) คัดเลือกจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล ในหมู่บ้าน จ านวน 2 คน 
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ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน

   แฮ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่  28   

   มกราคม  2559   

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชนนั้น อสม. จ านวน  ๒  คน 
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ในชุมชนนั้น จ านวน ๒ คน 
(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในชุมชนนั้น  จ านวน  ๒  คน 
(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่ม
แปรรูป เป็นต้น ในชุมชนนั้น  จ านวน  ๕  คน 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ในชุมชนนั้น จ านวน  ๒ คน 
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทาง
สังคมอ่ืนๆ ในชุมชนนั้น  จ านวน  ๕  คน 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนนั้น จ านวน  ๒  คน 
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในชุมชน  
จ านวน  ๒  คน 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน 
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบล ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุดจานวนคน จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใน 
ชุมชน นั้น หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนใน ชุมชนนั้น (เลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง) 



7 
 

ประธานสภาฯ   ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่ง

 ให้แลว้ (เอกสารหมายเลข 1) ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรอืเพิ่มเติม รายงาน

 หรอืไม่  ขอเชญิครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยวสิามัญ   สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 

 2559 

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  - 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1 พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 2559 

ประธานสภาฯ   -โดยระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 ก าหนดไว้ในข้อ

 ที่ 21 ให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยประชุมในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ซึ่งก็คือ

 ครั้งนี ้รายละเอียดต่างๆใหฝ้า่ยเลขาฯ ชีแ้จงให้กับสภาฯรับทราบร่วมกัน 

เลขานุการสภาฯ   - การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ตาม พรบ. อบต. ปี 2537 แก้ไขเพิ่มเติม

 ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ระบุ ให้ก าหนดสมัยประชุมในปีหนึ่งๆได้ไม่น้อย

 กว่า 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัยและมาตรา 55 หากมีเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน สามารถขอ

 เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้อีก ตามปกติสภาแห่งนี้ ได้ก าหนดไว้เป็น 4 สมัย ซึ่งมีเหตุที่

 ต้องเป็นตามเดือนตา่งๆอยู่แล้วโดยใน 

- เดือนกุมภาพันธ์ โดยเมื่อก่อนก าหนดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากจะต้อง

พิจารณาข้อบัญญัติเพิ่มเตมิจากงบอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 

- เดือนมิถุนายน ก าหนดเพื่อพิจารณาแผนพัฒนา 3 ปี เนื่องจากปีนี้มีหนังสือสั่ง

การมาเกี่ยวกับห้วงของการก าหนดช่วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 3 ปี 

รายละเอียดเพิ่มเติมจะให้เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผนอธิบายถึงความจ าเป็น 

- เดือนสิงหาคม ก าหนดเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- เดือนพฤศจิกายน ก าหนดเพื่อฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานในปีนั้นๆ 

ขอให้สภาพิจารณาก าหนดสมัยประชุมปี 2559  ว่าจะก าหนดกี่สมัยและก าหนด

สมัยแรกของปี 2560 ต่อไป 

นายศักดิ์สกล  คลังทรัพย์  ขอชีแ้จงท าความเข้าใจเกี่ยวกับปฎิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนา 

 ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ดังนี้      

   1. จัดประชุมประชาคม ทบทวนแผนชุมชน น าข้อมูลที่ได้จากประชาคม 

 ท้องถิ่นมาพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 

   2. คัดเลือกโครงการพัฒนา ส าหรับการประสานขอรับการบรรจุใน 
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 แผนพัฒนาสามปี อบจ. ภายในเดือนมนีาคม      

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง

 แผนพัฒนา 3 ปีและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนฯ ภายใน มีนาคม – 

 เมษายน           

   4. ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( กรณี 

 อบต. เสนอร่างแผนฯต่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ แล้วจงึเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น

 พิจาณาอนุมัติและประกาศใช้) ภายในเดือนพฤษภาคม 

ประธานสภาฯ   - ให้สมาชิกได้เสนอก าหนดสมัยประชุมในปี 2559 ว่าจะก าหนดเป็นกี่

 สมัยและในแต่ละสมัยจะก าหนดในเดือนใด วันที่เท่าไรเป็นวันแรกของการประชุมโดยแต่

 ละสมัยจะมีก าหนด 15 วัน 

นายถาวร จติมาตย์  เสนอใหเ้ลขานุการสภาพิจารณาความเหมาะ แล้วเสนอสภาเพื่อขอความ 

 เห็นชอบเลยจะไม่ต้องเสียเวลา 

เลขานุการสภา   เสนอก าหนดสมัยประชุม  4  สมัย คือก าหนดไว้    

   - สมัยที่ 1  เริ่มวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559 ซึ่งก าหนดไว้แลว้ในปีที่แล้ว 

   - สมัยที่ 2 เริ่มวันที่  3  พฤษภาคม  2559   

   - สมัยที ่3 เริ่มวันที่ 10 สงิหาคม 2559 

   - สมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และสมัยสามัญประจ า

 สมัยแรกของปีถัดไป คือเริ่มวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 

 เสนอ จงึได้ขอมติจากสภาฯเพื่อให้ความเห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอมา ขอแสดงด้วย

 การยกมอื  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม เป็น 4 สมัย ดังนี้  

   - สมัยที่ 1 เริ่มเปิดประชุมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งก าหนดไว้แลว้ 

   - สมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม  2559   

   - สมัยที ่3 เริ่มวันที่ 10 สงิหาคม  2559 

   - สมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และสมัยสามัญประจ า

 สมัยแรกของปีถัดไป คือเริ่มเปิดประชุมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 

  3.2   เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เพื่อ

 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ าชนิดดูดน้ าลึก ขนาด 1.5 แรงม้าจ านวน 18,500 

 บาท 
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ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกสภาพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้ม

 น้ า ชนิดดูดน้ าลึก ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 18,500 บาท เนื่องจากเครื่องปั้มน้ า ชนิด

 ดูดน้ าลึกประปาบ้านต้องน้อยช ารุด ท าให้ประชาชนผู้ใช้น้ าบ้านต้องน้อยได้รับความ

 เดือดร้อนเป็นอย่างมากและช่างออกส ารวจแล้วปรากฏว่าเครื่องปั้มน้ าช ารุดไม่สามารถ

 ซ่อมแซมได้และไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ จึงให้สภาแห่งนี้

 พิจารณาเพื่อโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อปั้มน้ า ชนิดน้ าลึก ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 

 18,500 บาท โอนจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ซึ่งงบประมาณก่อน

 โอน จ านวน 400,000 บาท จ านวนเงินที่ 18,500 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง

 โอน จ านวน 381,500 บาท 

นายถาวร  จติมาตย์  เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ า จ านวน 18,500 

 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

นายพายัพ  บัวชุม  อภปิรายเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาบ้านต้องน้อย ถือเป็นปัญหา เรือ้รังมา

   นานแลว้ เครื่องปั้มน้ าก็เปลี่ยนบ่อยมาก             

นายพิภพ   บัวชุม  ชีแ้จงว่าปัญหาระบบน้ าประปาบ้านต้องที่มปีัญหาบ่อยนั้น เกิดจากน้ า 

   บาดาล เป็นน้ าสนิมก้นบ่อ ท าให้เครื่องปั้มน้ าเสียบ่อย ปัญหานีแ้ก้ไขยากนอกจาก 

   จะเปลี่ยนบ่อสูบน้ าเพื่อขึน้มาท าน้ าประปา 

นายบุญถม  อนุสนธ์  อภปิรายว่าพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะเปลี่ยนจากการสูบน้ าบาดาลมาเป็นสูบ

   น้ าจากแหล่งน้ าดิบที่เป็นห้วยเป็นหนองแทนเพราะแหล่งน้ าดิบเราเยอะมีสถานีสูบน้ า

   อีกด้วย 

นายยุทธกิจ  บัวชุม  สอบถามว่าในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

  ก็ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมกิจการประปา หมู่ที่ 2 อยู่แล้วท าไมต้องโอน 

  งบประมาณอีก 

เลขานุการสภาฯ   งบประมาณที่ตัง้ไว้ในงบประมาณรายจ่ายเป็นงบประมาณซ่อมแซม 

  ไม่ใช่งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑเ์ลยน างบประมาณนั้นมาใช้ไม่ได้  

นายมนตรี  เสนารัตน์  อภปิรายว่าครุภัณฑเ์ครื่องปั้มน้ า  ขนาด 1.5 แรงม้า ราคา 18,500  

  บาท ราคามันถูกมันจะเสียเร็ว เสนอใหซ้ือ้ในราคาที่สูงกว่านีห้นอ่ยจะได้ยี่ห้อดีและ 

  การใชง้านดีกว่า 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่า

  เห็นชอบกับการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ า ชนิดดูดน้ าลึก   

  ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 18,500 บาทหรอืไม่ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 22 เสียง      

   ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี

เลขานุการสภาฯ    สรุปว่าแหง่นีเ้ห็นชอบในการโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องปั้ม 

  น้ า ชนิดดูดน้ าลึก ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 18,500 บาท 

          3.3 เรื่องขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559   

  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การขยายเสียงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8และหมู่ 15 หมู่ละ  

  1 ชุด  ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง 1 ชุด ฮอร์น 3 ตัว เครื่องเล่น DVD 1 

  เคร่ือง ไมค์พร้อมขาตั้ง 1 ชุด  รวมราคา  ต่อ  1  ชุด เป็นเงิน  49,500 บาท 

  รวมโอนทั้งสิ้น 99,000 บาท  โอนจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  ประเภทงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ (ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์)มาตั้ง 

  รายการใหม่ในแผนงานเดิมคอืแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

  ประเภทงบลงทุน  ค่าครุภัณฑโ์ฆษณา และเผยแพร่ (เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การ 

  ขยายเสียงหอกระจายข่าว)  ซึ่งงบประมาณก่อนโอน  จ านวน 140,000 บาท 

  จ านวนเงนิที่ขอโอน 99,000  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน จ านวน  

  41,000 บาท 

ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกสภาพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การ 

  ขยายเสียงหอกระจายข่าว หมูท่ี่ 8และหมู ่15 หมูล่ะ  1 ชุด  ประกอบด้วย  

  เครื่องขยายเสียง 1 ชุด ฮอร์น 3 ตัว  เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง ไมค์พร้อมขา 

  ตั้ง 1 ชุด  รวมราคา  ต่อ  1  ชุด เป็น เงิน  49,500 บาท รวมโอนทั้งสิน้  

  99,000 บาท เชญิเจา้หนา้ที่งบประมาณชีแ้จง 

นายเกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์ เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณไว้ผิดรายการจึงท าให้การด าเนินการไม่สามารถ

เจา้หน้าที่งบประมาณ ท าได้ซึ่งอยู่ในแผนงานเดิมและหมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์เหมอืนเดิมโดยโครงการ 

  เป็นไปตามความต้องการที่ได้ประชาคมหมูบ่้านไว้  ทั้ง  2  หมู่ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายหรอืซักถามหรือไม่ถ้าไม่มีขอมตทิี่ประชุมว่า

  เห็นชอบกับการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การขยายเสียง หอกระจายข่าว  

  หมูท่ี่ 8และหมู ่15 หมูล่ะ  1 ชุด  จ านวน 99,000 บาทหรอืไม่ 
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มตทิี่ประชุม   เห็นชอบ 22 เสียง      

   ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี

                        3.4 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าป ี2559    

ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกสภาพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ 

  รายจ่ายประจ าปี 2559   กรณีค่าใช้จ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งบ  

  ลงทุน  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  อาคารต่างๆ โครงการ  

  ก่อสร้างหลังคาโค้งเชื่อมอาคารส านักงาน-อาคารหอประชุม มีรายละเอียดที ่

  ไม่ตรงตามประมาณการและ แบบแปลน เชญิเจา้หนา้ที่งบประมาณชีแ้จง 

นายเกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ได้ให้ความเห็นชอบ  

  ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559  และนายอ าเภอเรณูนคร 

  ได้อนุมัติให้ประกาศใชต้ั้งแตว่ันที่  28  สิงหาคม  2558 ไปแล้วนัน้   ปรากฏ

  ว่า ค่าใช้จ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดนิและ  

  สิ่งก่อสร้าง  ประเภท  อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งเชื่อมอาคาร 

  ส านักงาน-อาคารหอประชุม มีรายละเอียดที่ไม่ตรงตามประมาณการและ  

  แบบแปลน ผูบ้ริหารจงึขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณดังนี้ 

  ข้อความเดิม 

   โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งเชื่อมอาคารส านักงาน-อาคารหอประชุม  

 อบต.จ านวนเงิน  275,000 บาท  ขนาดอาคารกว้าง  4  เมตร ยาว  24    

 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโคก  

 หนิแฮ่  เลขที่  25/2559  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  ข้อความใหม่ 

   โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งเชื่อมอาคารส านักงาน-อาคารหอประชุม  

 อบต.จ านวนเงิน  275,000 บาท เพื่อเป็นลานเอนกประสงค์ในร่ม  ส าหรับ  

 การจัดการประชุมประชาคมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วน  

 ต าบล ชุมชนและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไป   

 ขนาดอาคารกว้าง  6  เมตร ยาว  24  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย   

 ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  เลขที ่ 25/2559  ตั้งจา่ยจาก 

 เงินอุดหนุนทั่วไป 
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ประธานสภา ฯ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ.  2559   

 รายละเอียด ตามที่เลขานุการสภา ฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมมสีมาชิกสภาท่านใดจะ 

 ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมบ้าง 

ที่ประชุม ไม่ม ี

ประธานสภา ฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามรายละเอียด  จะขอมติที่ประชุมว่าจะมีมติเห็นชอบให้

 เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559  หรอืไม่ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 22 เสียง        

 ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี

 

                               3.5 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสภาด้านงบประมาณ 

ประธานสภาฯ   เนื่องจากกระผมพบปัญหาวา่เวลาจัดงบประมาณแล้วเกิดมีการได้เปรียบ 

   เสียเปรียบว่าหมูบ่้านนั้นได้มากกว่า หมูบ่้านนีไ้ด้นอ้ยกว่ากระผมจึงเห็นควรให้มีการ

   แตง่ตัง้คณะกรรมการกิจการสภาด้านงบประมาณขึน้ 

เลขานุการสภาฯ  ชีแ้จงระเบียบในการจัดตั้งคระกรรมการกิจการสภาองค์กรปกครองสว่น 

   ท้องถิ่น ดังนี้         

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

   พ.ศ.2547      

       หมวด ๘      

      คณะกรรมการสภาท้องถิ่น     

     ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี๒ ประเภท คือ   

    (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่  

   น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน  

    (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืบุคคลที่ 

   ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน กรณี 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วน 

   จังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ ในการตั้งคณะกรรมการวสิามัญ 

   ของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรมีีสทิธิ เสนอชื่อผูเ้ป็นหรอืมิได้เป็นสมาชิกสภา 

   เทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแตง่ตัง้เป็น กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ 

   จำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด  
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    ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรอืพิจารณา  

   สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  

    สภาท้องถิ่นอาจแตง่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของ 

   สภา ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ       

    ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมอีำนาจเลือก  

   สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา 

   ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

     (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

     (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    

     (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ    

     (๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร   

    ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ 

   พิจารณา รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้ว 

   เสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา    

    ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภา ท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ   

      (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสอืลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น  

     (๒) ตาย        

     (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง  

     (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึน้ใหม่หรอืงานที่ได้รับ 

     มอบหมาย เสร็จสิ้นลง       

     (๕) สภาท้องถิ่นมีมติใหพ้้นจากหน้าที่     

    ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้ 

   สมาชิก สภาท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ 

   ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่นแลว้แตก่รณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ 

   ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่นอ้ย กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น 

   เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผูร้ับรอง        

    การเสนอชื่อใหเ้สนอได้โดยไม่จำกัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมมีตเิป็นอย่างอื่น 

   และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม     

    ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตตจิะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ 

   ประธาน สภาท้องถิ่น ส่งญัตติน้ันไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตรง 

   กับญัตติหรือ สมควรจะพิจารณาญัตติน้ันหรอืส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่ 

   สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาญัตตินั้น      

    ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก 

   ให้ เป็นหนา้ที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้  



14 
 

เลขานุการสภาฯ  ชีแ้จงว่าตามระเบียบให้มีคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ 

   ไม่เกินเจ็ดคน จงึเสนอให้สภาแห้งนีพ้ิจารณาว่าจะให้มกีี่คน 

นายยุทธกิจ   บัวชุม เสนอใหม้ี  5  คน  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ และขอมตทิี่ประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นด้วย    22    เสียง        

   ไม่เห็นด้วย    ไม่มี 

ที่ประชุม  สรุปว่าสภาแห่งนีเ้ห็นชอบให้มคีณะกรรมการด้านงบประมาณ  จ านวน  5  คน 

นายถาวร   จติมาตย์ เสนอใหแ้บ่งคณะกรรมการตามโซนหมูบ่้าน คือโซนนาบัว  โซนโคกหินแฮ ่  

  โซนนาโดน  โซนนาม่วงหนองแซง 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบฯ ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก  

   สภาท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ ไม่ได้เป็น 

   สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี 

   สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย กว่าสองคน สว่นกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ 

   เสนอไม่ต้องมีผูร้ับรอง   

ประธานสภาฯ  มอบใหเ้ลขานุการสภาฯด าเนินการเลือกคณะกรรมการต่อไป   

เลขานุการสภาฯ         ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการ และใหม้ีผูร้ับรองสองคนขอรับเสนอชื่อ 

                               ผูร้ับเลือกเป็นคณะกรรมการ คนที่ 1  

นายคงไทย  บุตรดี เสนอนายยุทธกิจ   บัวชุม เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 โดยมี  นายยอด     

   เคนกิ  ส.อบต. หมูท่ี่ 3 และนางปราณี  สุนิกร  ส.อบต.หมูท่ี่ 4 เป็นผู้รับรอง 

เลขานุการสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผูท้ี่จะได้รับเลือกคณะกรรมการ คนที่ 1 อีก  

   หรอืไม่ ถ้าไม่มีจะด าเนนิการเลือกคณะกรรมการคนที่ 2 ต่อไป  

นางปราณี   สุนิกร เสนอนายรุ่งศักดิ์  พ่อตาแสง เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 โดยมี  นาย  

   เกรียงไกร  ค าวัน ส.อบต. หมูท่ี่ 10 และนายบุญถม  อนุสนธ์ หมูท่ี่ 2เป็นผู้รับรอง 

เลขานุการสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผูท้ี่จะได้รับเลือกคณะกรรมการ คนที่ 2 อีก  

   หรอืไม่ ถ้าไม่มีจะด าเนนิการเลือกคณะกรรมการคนที่ 3 ต่อไป 
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นายสิงขร  มุลสุรนิทร์ เสนอนายบุญถม  อนุสนธ์ เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 โดยมีนายเป่งทอง    

   บัวชุม ส.อบต. หมู่ที่ 2 และนายรุ่งศักดิ์ พ่อตาแสง หมู่ที่ 3 เป็นผู้รับรอง   

เลขานุการสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผูท้ี่จะได้รับเลือกคณะกรรมการ คนที่ 3 อีก  

   หรอืไม่ ถ้าไม่มีจะด าเนนิการเลือกคณะกรรมการคนที่ 4 ต่อไป 

นายยอด  เคนกิ เสนอนายสิงขร  มุลสุรินทร์ เป็นคณะกรรมการคนที่ 4 โดยมีนายอาทิตย์   

   บัวสาย หมู่ที่ 8  และนายชาญเดช  ถานัน  หมู่ที่ 7 เป็นผู้รับรอง 

เลขานุการสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผูท้ี่จะได้รับเลือกคณะกรรมการ คนที่  4 อีก  

   หรอืไม่ ถ้าไม่มีจะด าเนนิการเลือกคณะกรรมการคนที่ 5 ต่อไป 

นายบุญถม  อนุสนธ์ เสนอนายชาญเดช  ถานัน เป็นคณะกรรมการคนที่ 5 โดยมีนายวิษณุ    

   สิงหค์ า   หมูท่ี่ 15 และนายชัยชนะ  ยะไวย์  หมู่ที่ 7 เป็นผูร้ับรอง 

ประธานสภาฯ  ขอมตทิี่ประชุมในการรับรองการเลอืกคณะกรรมการกิจการสภาด้าน  

   งบประมาณ 

มติท่ีประชุม  รับรอง    22   เสียง        

   ไม่รับรอง   ไม่มี 

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาแหง่นี้เห็นชอบให้บุคคลดังตอ่ไปเป็นคณะกรรมการกิจการสภาด้าน 

   งบประมาณ คอื  กรรมการคนที่ 1 คือ นายยุทธกิจ   บัวชุม  

      กรรมการคนที่ 2 คือ นายรุ่งศักดิ์   พ่อตาแสง  

      กรรมการคนที่ 3 คือ นายบุญถม  อนุสนธ์  

      กรรมการคนที่ 4 คือ นายสิงขร   มลุสุรินทร์  

      กรรมการคนที่ 5 คือ นายชาญเดช  ถานัน 

   ให้คณะกรรมการดังนี้คัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกันเอง 

 

 

 

 3.6 พิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการซ่อมแซมถังประปาเพื่อท าระบบ 

                             น้ าเพื่อการเกษตรบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

ประธานสภาฯ   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังกลุ่ม

ประปาหมูบ่้านบ้านนาม่วงทุ่ง เพื่อขอถังประปาเก่ามาปรับปรุงซ่อมแซมท าเป็นถัง

เพื่อเก็บกักน้ าท าระบบน้ าในการท าการเกษตรบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วน
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ต าบลโคกหินแฮ ่ซึ่งช่างไปตรวจสอบแล้วว่าถ้าปรับปรุงซ่อมแซมแลว้จะสามารถใช้

งานได้อยู่ จงึขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนีว้่าจะให้ท าการปรับปรุงซ่อมแซมถัง

ประปาดังกล่าวนีห้รอืไม่  

นายรุ่งศักดิ์  พ่อตาแสง  เห็นด้วยที่จะเอาถังประปาเก่าของหมู่ 3 มาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์เพราะบ่อยไว้

   ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร 

ประธานสภาฯ   ถามที่สมาชิกสภาฯว่ามีใครจะอภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีจะขอมตทิี่

ประชุม ในการเห็นชอบให้ด าเนินการซ่อมแซมถังประปาเพื่อท าระบบน้ าเพื่อ

การเกษตรบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ      22    เสยีง       

   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 

เลขานุการสภาฯ   สรุปว่าสภาฯแหง่นีเ้ห็นชอบให้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท าเป็นถังเพื่อ

เก็บกักน้ าท าระบบน้ าในการท าการเกษตรบริเวณที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกหินแฮ่ 

ระเบียบวาระที่  5    เรื่องอื่น ๆ   

ประธานสภาฯ   - ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เสนอความเดือดรอ้นบอก

เล่าสถานณ์ในหมูบ่้านแตล่ะหมูบ่้าน 

นายถาวร   จติมาตย์  ถามเรื่องการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินการ 

   ก่อสร้างอนุสรณ์สถานวันเสียงปืนแตกนั้นเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   โคกหินแฮห่รอืไม่เพราะเมื่อคราวที่เราประชุมกันคราวนั้นว่าให้เป็นหน้าที่ของหมู่บ้าน

   หรอืว่า อบต.โคกหินแฮ ่แล้วสรุปกันว่าอย่างไร ชาวบ้านหลายคนถามมา   

เลขานุการสภาฯ  ชีแ้จงว่าเมื่อคราวที่ประชุมก่อนหนา้ ที่ประชุมมมีติให ้อบต.โคกหนิแฮ ่

   ด าเนนิการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหนว่ยงาน 

   อื่นให้การด าเนินการก่อสร้างอนุสรณ์สถานวันเสียงปืนแตก แตว่่าทางหมู่บ้านยังไม่

   ลงตัวเกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้น า  ใครเป็นผู้ตามในหมูบ่้านก็เลยยังไม่มกีารด าเนินการ 

   ใดๆ และถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วควรประสานกับท่านนายกศรสีุข  แสนยอดค า  

   เกี่ยวกับแหลง่เงนิเนื่องจากท่านเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด 

นายยุทธกิจ  บัวชุม  ขอความอนุเคราะหร์ถน้ าเพื่อฉีดล้างถนนบริเวณก่อสร้างท่อระบายน้ า หมูท่ี่ 

   11 เนื่องจากมีฝุน่ละอองมากท าให้ประชาชนบริเวณนั้นได้รับความเดือดรอ้นมาก 
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นายสิงขร  มุลสุรนิทร์  ถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการตดิตั้งการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ างบประมาณ

   ในข้อบัญญัติ พ.ศ.2558 

นางเครอืวัลย์  ธงวาท  สอบถามเกี่ยวกับเงินเหลอืจ่ายโครงการลานกีฬา  ผอ.สาคร ผาสุข         

   ผอ.โรงเรียนบ้านนาบัว ได้เปลือยๆว่างบประมาณเหลือจา่ยจะด าเนนิการในส่วนอื่น

   ต่อ 

นายพิภพ  บัวชุม  ชีแ้จงเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อขอใช้เงนิเหลือจา่ยโครงการลานกีฬาที่

   ก าลังด าเนินการก่อสร้างที่โรงเรยีนบ้านนาบัว เนื่องจาก ผอ.สาคร ต้องการใชเ้งิน 

   เหลือจ่ายดังกล่าวในการก่อสร้างเป็นสนามตระกร้อและสนามวอลเลย์บอลแต่ 

   เนื่องจากลานกีฬาที่ก าลังด าเนินการอยู่ขณะนี้มีทั้งสนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ 

   สนามฟุตซอลในสนามเดียว เขียนแบบแปลนไปขอท าสนามตะกร้อและวอลเลย์บอล

   อีกทางจังหวัดจงึแนะน าให้เปลี่ยนสถานที่ด าเนินการเกรงวา่เป็นการท าการที่ซ้ าซ้อน

   งบประมาณจะไม่ผ่านก็เลยเปลี่ยนแปลงจากโรงเรยีนบ้านนาบัวมาเป็นที่ อบต.โคก 

   หนิแฮ่ เพื่อหมู่บ้านอื่นจะได้ใช้บริการดว้ย 

นายภาณุวฒัน์  เหลื่อมเภา การด าเนินการซ่อมสวิตท์ไฟฟ้าคาดสาย หมู่ที่ 14  ทางการไฟฟ้า 

   ด าเนนิการซ่อมแซมแล้วเสร็จหรือไม่ 

นายก อบต.   1.ในเรื่องการเสนอโครงการเพื่อขอใชเ้งินเหลือจ่ายโครงการลานกีฬานั้น 

   ทางนายช่าง ได้ประสานมาแล้วจึงอนุมัตใิห้ด าเนินการในพืน้ที่ อบต.โคกหนิแฮ่  

    2. การติดตั้งการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 8 ที่ อบต.โคกหินแฮ่ ได้อุดหนุนไป 

   แล้วนัน้จะประสานและติดตามการไฟฟ้าให้แลว้จะชีแ้จงรายละเอียดภายหลัง 

    3. ส าหรับการด าเนนิการซ่อมสวิตท์ไฟฟ้าคาดสายหมู่ที่ 14 นั้นทางกระผม

   ก็ได้ประสานกับการไฟฟ้าตลอด และติดตามอีกครั้งผลเป็นอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบ

   ภายหลัง 

ประธานสภาฯ   - กล่าวขอขอบกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        

   โคกหินแฮ ่ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้และกล่าวปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

   ประจ าปี 2559  

ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น. 

                   ……………………………………………………………………………………        
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(ลงช่ือ)                                          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                 

              (นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์) 

             ต าแหนง่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่  24  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 

(ลงช่ือ)                                    กรรมการ          

           (นายวีระศักดิ์   บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

(ลงช่ือ)                                    กรรมการ         

               (นายพายัพ  บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

 (ลงช่ือ)                                      กรรมการ           

             (นางเครือวัลย์  ธงวาท) 

 ต าแหนง่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่                                          

    

     (ลงช่ือ)                                      ผูร้บัรองรายงานการประชุม

               (นายเกรียงไกร  พลเหีย้มหาญ) 

     ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

              วันที่   24  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 


