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รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2559 

วันอังคาร ที่  23  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุม อาคารจามจุร ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

    ผู้มาประชุม  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

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    พ่อตาแสง  

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  

13 นายบุญรัตน์    จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 บุญรัตน์    จิตมาตย์  

14 นายถาวร       จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 ถาวร       จิตมาตย์  

15 นายชัยชนะ     ยะไวย์ ส.อบต.หมู ่7 ชัยชนะ     ยะไวย์  

16 นายชาญเดช    ถานัน ส.อบต. หมู่ 7 ชาญเดช    ถานัน  

17 นายสิงขร        มูลสุรินทร์ ส.อบต.หมู ่8 สิงขร        มุลสุรินทร์  

18 นายอาทติย์     บัวสาย ส.อบต.หมู ่8 อาทิตย ์    บัวสาย  

19 นายราชวัง      สุขรี ส.อบต.หมู ่9 ราชวัง      สุขรี  

20 นายคงไทย     บุตรด ี ส.อบต.หมู ่9  คงไทย     บุตรด ี  

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

22 นายนักรบ  ลุมวงษ์ ส.อบต.หมู ่10 นักรบ  ลุมวงษ์  

23 นายยุทธกิจ   บัวชุม ส.อบต.หมู ่11 ยุทธกิจ   บัวชุม  

24 นายพรค า       สุขร ี ส.อบต.หมู ่11 พรค า       สุขรี  

25 นางนติยา       ภูโสภา ส.อบต.หมู ่12 นติยา       ภโูสภา  

26 นายมนตรี      เสนารัตน์ ส.อบต.หมู ่13 มนตรี      เสนารัตน์  

27 นางเครอืวัลย ์  ธงวาท ส.อบต.หมู ่13 เครอืวัลย ์  ธงวาท  

28 นายอุทิศ        ส ารองพัน ส.อบต. หมู่ 14 อุทิศ        ส ารองพัน  

29 นายภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา ส.อบต. หมู่ 14 ภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา  

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

31 นายวีระพล     อัตตยิะ ส.อบต.หมู ่15 วรีะพล     อัตติยะ  
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ผู้บรหิารที่เข้าร่วมประชุม      

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสันต ิ ศรียะไชย นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล สันต ิ  ศรียะไชย  

2 นายประไพ   มุลทาเย็น รองนายก อบต. ประไพ   มลุทาเย็น  

3 นายจาลึก   แสนมติร รองนายก  อบต. จาลึก   แสนมติร  

4 นายทองสุข   โกพลรัตน์ เลขานุการนายก อบต. ทองสุข  โกพลรัตน ์  

 

เปิดการประชุม  เวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญทา่นประธานสภาเปิดการประชุมสภาตามระเบียบ

วาระการประชุม       

ประธานสภาฯ                   สวัสดีครับ  ท่านนายก รองนายก  เลขานุการนายกฯ  เพือ่นสมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ทุกท่าน  วันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

  ต าบลโคกหนิแฮ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ า ปี พ. ศ . 2559    เมื่อที่ประชุม

  พร้อม และครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิ

  แฮ่   สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559   และขอเข้าระเบียบวาระ

  การประชุม ต่อไปนี้                   

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  แจ้งว่ามีสมาชิกสภาลากิจ 1 คน คือ นายวีระศักดิ์  บัวชุม สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  ขอแสดงความยินดีกับประชาชน บ้านหนองแซง หมูท่ี่ 8 

ที่ได้เลือกตั้งผูใ้หญ่บ้านคนใหม ่คอื นายถาวร   สาระมัด และเชิญนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ แจง้ข้อราชการต่างๆกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกหนิแฮ่ 

นายก อบต.   1. ด้วยจังหวัดนครพนม ก าหนดจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจ าปี 2559 

ระหว่างวันที่ 9 – 17  ตุลาคม 2559 และให้ทุกอ าเภอส่งเรือไฟทางน้ าเข้าประกวด

เป็นประจ าทุกปี ซึ่งอ าเภอเรณูนคร ได้มอบหมายให้แต่ละต าบล ส่งตัวแทนหมูบ่้านละ 

3 คน ขึน้ไปจัดท าเรอืไฟ ณ บริเวณริมฝ่ังแม่น้ าโขง หน้าจวนผูว้่าราชการ จังหวัด

นครพนม ในการนี้อ าเภอเรณูนครขอความอนุเคราะหม์ายัง องค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกหนิแฮ่ ได้จัดพาหนะ รับ - ส่ง ตัวแทนหมูบ่้าน เพื่อขึน้ไปจัดท าเรอืไฟ ใน

วันที่ 19,27 สิงหาคม , 4,12,20,28  กันยายน , 6,14,22 ตุลาคม 2559และ

ให้พิจารณาจัดหาอาหารไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารเที่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตติิ

งาน ในวันที่  19  สิงหาคม 2559 , 10 กันยายน 2559 , 2 ตุลาคม 2559  ซึ่ง
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เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ทางพนักงาน เจา้หน้าที่ได้น าอาหารเพื่อเป็นอาหารเที่ยง

ให้แก่ผู้ปฏิบัตติิงานเป็นหนว่ยงานแรกเรียบร้อยแล้ว  

     

ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิ

   แฮ ่  คร้ังที่แล้ว  

ประธานสภาฯ    ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้

 แล้ว (เอกสารหมายเลข 1) ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรอืเพิ่มเติม รายงาน

 หรอืไม่  ขอเชญิครับ  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ   สมัยที่  3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.  

 2559 เมื่อวันที่ 15   สิงหาคม  2559 

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  - 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องเสนอพิจารณา 

     3.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย  

   งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ   จากการประชุมครั้งที่แล้วที่ประชุมได้มีมตเิห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง 

   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  ไปแล้วนัน้ต่อไปขอเชญิ 

   เลขานุการสภาได้ชีแ้จง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตชีแ้จงเกี่ยวกับระเบียบ ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณ ในวาระที่ 2(ข้อ 51)และวาระที่ 3 (ข้อ 52) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547รวมแก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างขอ้บัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมตริับหลักการแลว้ ถ้าจะต้องส่ง

ให้ คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรา่งขอ้บัญญัตินัน้ไป

ให้ คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง

ก าหนด ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายใน

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบ้ริหารท้องถิ่นหรอื

สมาชิกสภาท้องถิ่นผูใ้ดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมรา่งขอ้บัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ

ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูแ้ปรญัตติจะต้องมสีมาชิกสภาท้องถิ่น

รับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติใหอ้นุโลมใช้ตามแบบท้าย
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ระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว ผูแ้ปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้  

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินัน้ตามรา่งเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พรอ้มทั้งรายงานและบันทึก 

ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มหีรอืไม่มี 

การแก้ไขเพิ่มเตมิในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร 

ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินัน้เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร 

ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติดว้ย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น

แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแตก่รณี

ต้อง พิจารณาเป็นการดว่น ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 

เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรอืชี้แจงขอ้สงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ

ข้อ เฉพาะที่มกีารแปรญัตติ หรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแตท่ี่

ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมตเิป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมตเิห็นดว้ย

กับค าแปรญัตติ หรอืเห็นดว้ยกับการ แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรอื

เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตนิั้นอกี ถ้าข้อความในข้อใดที่มมีตไิปแล้วขัดแย้งกันหรอื

บกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติใหส้่งปัญหานั้นไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเ่ฉพาะที่ขัดแย้งหรอืบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มี

การแปรญัตติในเรื่องใหมข่ึ้นอีก ในกรณีที่มมีตสิ่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปร

ญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่

ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา

จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรอืข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการ

พิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นจะลงมตใิห้ด าเนินการตามความในวรรคสาม

ก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นัน้ ตาม

วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ น้อย

กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัดนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการ

ประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ ระงับไว้เท่านั้น  

    ข้อ 52การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติในวาระที่สาม ไมม่ีการอภปิราย เว้นแต่ที่ 

   ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมตใิห้มกีารอภปิราย ถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณา 

   วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมตวิ่าจะให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรอืไม่ ขอขอบคุณ

   ครับ 
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ประธานสภาฯ  จากการประชุมครั้งที่แล้วที่ประชุมได้มีมตเิห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปร

  ญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  จ านวน 5 ท่านและ

  ก าหนด ยื่นแบบเสนอค าแปรญัตติภายในวันที่ 17 – 19  สิงหาคม  2559 ในเวลา     

  08.30 – 16.30 น.เป็นเวลายี่สบิสี่ช่ัวโมงโดยให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผล

  การแปรญัตติในวันที่  22 สิงหาคม  2559  ซึ่งคณะกรรมการฯได้ส่งรายงานใน       

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 และสภาฯได้ส่งรายงาน และร่างข้อบัญญัติในวันเดียวกัน

และได้ก าหนดประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ ในวาระที่ 2 ในวันนี ้ ซึ่งในการ

ประชุมในช้ันคณะกรรมการฯเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วไม่มีผู้ใดยื่นเสนอแปรญัตติ ขอ

เชญิประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯชี้แจงรายละเอียดและปรึกษา

ประชุมสภาฯเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะที่มกีารแปรญัตติ หรอืที่คณะกรรมการแปร

ญัตติแก้ไขต่อไป 

 นายยุทกิจ    บัวชุม  ข้าพเจ้าประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ -  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ด้วยสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ได้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญั ตติ ให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

๒๕60 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕9 และให้ส่งคืนประธานสภา 

อบต.โคกหินแฮ่ ในวันที่  19  สิงหาคม ๒๕๕9 เพื่อน าเสนอต่อสภา อบต.โคกหินแฮ่ 

ในวันที่   23 สิงหาคม ๒๕๕9 เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไปนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕60 เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

๒๕๕9 ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอ

ค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างขัอบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ปี พ.ศ.2560  ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภาฯแล้วเห็นว่าร่างฯดังกล่าวได้มี

การจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาพื้นที่และบริหารจัดการในด้านต่างๆได้อย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาต าบล ตลอดจนความต้องการและแก้ปัญหา

ในชุมชนได้อย่างดีตามสมควรกับงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดแล้วและไม่มีผู้ใดมี

ความเห็นแย้งหรือสงวนค าแปรญัตติแต่ประการใด ที่ประชุมมีมติเห็นตามร่างที่ฝ่าย

บริหารได้เสนอมา 5 คะแนน ต่อ ๐ คะแนน                  

 

ที่ประชุม   -รับทราบ - 

 

 



6 
 

 

ประธานสภาฯ   จากการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติเสนอต่อสภาฯและสภาฯได้ 

พิจารณาลงมติ เห็นชอบตามร่างฯ ของฝ่ายบริหาร โดยเห็นว่าร่างฯดังกล่าวได้มีการ

จัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาพื้นที่และบริหารจัดการในด้านต่ างๆได้อย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาต าบล จึงถือว่าขั้นตอนในการแปรญัตติ

สิน้สุดลงเพียงเท่านี้  หรอืว่ามีสมาชิกท่านใดมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้เสนออะไรก่อนที่จะให้

มีการลงมติให้ความเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 3.2 ต่อไป                  

ที่ประชุม   - ไม่ม ี– 

 

ประธานสภาฯ   สั่งพักการประชุมก่อนลงมติ 15 นาที 

  ....................................................พักประชุม 15 นาท.ี............................................................. 

   3.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ. 2560  (ขั้นลงมติ) 

ประธานสภาฯ   เป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย 

   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  

   งบประมาณในวาระที่ 3 ไม่มีการอภปิราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้

   มีการอภปิรายถ้ามีเหตุอันสมควร และในการพิจารณาวาระนีใ้หท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่น

   ลงมตวิ่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรอืไม่ เพื่อที่จะได้เสนอนายอ าเภอเรณูนคร 

   พิจารณาต่อไป สอบถามที่ประชุมสภาฯว่าจะให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

   งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรอืไม่ 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

   พ.ศ. 2560 

    เห็นชอบ     27   เสียง 

    ไม่เห็นชอบ  - ไม่มี –        

    งดออกเสียง      2    เสียง 

เลขานุการสภาฯ  กล่าวสรุปว่าสภาแหง่นี้เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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ประธานสภาฯ    เชญิท่านนายกฯกล่าวกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

นายกฯ    ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารงบประมาณ

   ของต าบลของเราและขอชีแ้จงว่าให้ทุกโครงการเป็นโครงการรายปีไม่ผูกพันถึงปี 

   ต่อๆไป 

    3.3 เรื่องพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

   พ.ศ. 2559   ตามรายการดังน้ีไปน้ี 

    3.3.1 พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารส านักงาน โดยการ

   รื้อ /มุงหลังคา ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมวางระบบไฟฟ้าใหม่ งบประมาณ  

   230,000 บาท         

   โอนจาก 1. งบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  

   70,000 บาท  2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  

   40,000 บาท 3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  

   60,000 บาท 4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวกับ 

   การปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายจัดท าข้อมูลแผนที่ 

   ภาษี จ านวน  60,000 บาท รวมงบประมาณที่โอนทั้งหมด จ านวน  230,000 บาท 

ปลัด อบต.    ชี้แจงเกี่ยวกับโอนงบประมาณเพื่อด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงาน โดย

   การรื้อ /มุงหลังคา ทาสี เปลี่ยนฝา้เพดานพร้อมวางระบบไฟฟ้าใหม่ งบประมาณ   

   230,000 บาท เนื่องจากสภาพปัจจุบันมนี้ ารั้วลงมาช่วงฤดูฝน ทั้งระบบไฟฟ้าก็ 

   ติดตัง้มานานแลว้เกรงวา่จะเกิดอุบัติเหตุไฟไหมเ้กิดขึ้น 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณดังกล่าวหรอืไม่  

นายบุญถม  อนุสนธ์  เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณในครั้งนีเ้พราะเป็นประโยชน์ตอ่ส่วน 

   ร่วม เพราะเป็นสถานที่ติดตอ่ราชการของคนทั้งต าบลโคกหินแฮ่ 

นายราชวัง  บัวชุม  ขออภปิรายว่าถ้ามีการโอนเพื่อในด าเนนิการปรับปรุงอาคารส านักงาน 

   กระผมก็ขอให้โอนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมระบบปิดเปิดไฟฟ้าคาดสายของหมู่บ้าน

   โซนโคกหินแฮ ่เนื่องจากช ารุดมานานแลว้ ได้ดว้ยหรือไม่ 

นายรุ่งศักดิ์  พ่อตาแสง อภิปรายว่าถ้าทุกหมู่บ้านมีความต้องการเรื่องใดแล้วจะขอโอนงบประมาณ

   นั้นก็คงเป็นไปไม่ได้  
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ปลัด อบต.    ชีแ้จงว่าเมื่อคราวประชุมครั้งก่อนหน้านีเ้คยได้ยินท่านตะวัน บัวชุม รอง 

   ประธานสภาเต็มใจที่จะไปปิด – เปิด ระบบไฟฟ้าคาดสายที่บ้านโคกหินแฮ่ เลยไม่ติด

   ใจอะไร และชีแ้จงว่ามีงบประมาณที่จะด าเนินการซ่อมแซมได้ในหมวดค่าซ่อมแซม 

   ไฟฟ้าและวิทยุไม่จ าเป็นต้องโอนงบประมาณ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมอกีหรือไม่ (ไม่ม)ี จงึขอมตเิพื่อขอ

ความเห็นการโอนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคารส านักงาน โดยการรื้อ /มุงหลังคา 

ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมวางระบบไฟฟ้าใหม่ งบประมาณ  230,000 บาท   

ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ     26 เสียง       

 ไม่เห็นชอบ - ไม่ม ี -     

 งดออกเสียง     2   เสียง 

เลขานุการสภาฯ  สรุปสภาแหง่นี้เห็นชอบให้โอนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคารส านักงาน 

โดยการรื้อ /มุงหลังคา ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมวางระบบไฟฟ้าใหม่ งบประมาณ  

230,000 บาท  

    3.3.2 พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อปรับปรุงบริเวณพื้นอาคารลาน 

   เชื่อมระหว่างอาคารส านักงานและอาคารหอประชุม โดยเทพื้นคอนกรีต   

   งบประมาณ  120,000 บาท       

   โอนจาก  1. แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร ค่าไฟฟ้า  จ านวน   

   120,000 บาท   

ปลัด อบต.    ชีแ้จงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อด าเนนิการปรับปรุงพื้นอาคารลาน 

 เชื่อมระหว่างอาคารหอประชุม โดยการเทพืน้คอนกรีต งบประมาณ  120,000    

   บาท เนื่องจากสภาพปัจจุบันเป็นพืน้ต่างระดับ ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีนัก 

 ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณดังกล่าวหรอืไม่ 

นายยุทธกิจ  บัวชุม  เห็นด้วยที่จะโอนงบประมาณเพื่อปรับปรุงพืน้อาคารลานเชื่อมระหว่างอาคาร

   หอประชุม โดยการเทพืน้คอนกรีต     

นายรุ่งศักดิ์   พ่อตาแสง เห็นด้วยที่จะโอนงบประมาณเพื่อปรับปรุงพื้นอาคารลานเชื่อมระหว่าง 

   อาคารหอประชุม โดยการเทพืน้คอนกรีต เนื่องมพีืน้ที่กว้างจะได้ใชป้ระโยชนไ์ด้ 

   อย่างหลากหลาย   
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมอกีหรือไม่ (ไม่ม)ี จงึขอมตเิพื่อขอ

ความเห็นการโอนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงปรับปรุงพื้นอาคารลานเชื่อมระหว่าง

อาคารหอประชุม โดยการเทพืน้คอนกรีต งบประมาณ  120,000 บาท  ขอแสดง

ด้วยการยกมอื 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ     26 เสียง       

 ไม่เห็นชอบ - ไม่ม ี -     

 งดออกเสียง     2   เสียง 

เลขานุการสภาฯ  สรุปสภาแหง่นี้เห็นชอบให้โอนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงพื้นอาคารลานเชื่อม

ระหว่างอาคารหอประชุม โดยการเทพืน้คอนกรีต งบประมาณ  120,000 บาท  

    3.3.3 พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบน้ าเพื่อการอุปโภค

   โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองดูดน้ าแบบจุ่มและเทแท่นถังประปา (ถัง 

   ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริจาคให้) งบประมาณ  73,000 บาท   

   โอนจาก 1. แผนงานการเกษตร   งานส่งเสริมการเกษตร   ค่าไฟฟ้า   จ านวน   

   73,000 บาท   

ปลัด อบต.   ชี้แจงว่าเนื่องจากชาวบ้าน บ้านนาม่วงทุ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ด าเนินการก่อสร้างระบบหมู่บ้านใหม่  และมีถังประปาตัวเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว อบต.

จึงขอรับบริจาคมาจากบ้านนาม่วงทุ่ง เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งเป็นระบบน้ าเพื่อการ

บริโภคภายในอบต.โคกหินแฮ่ โดยจะมีการขุดเจาะบ่อดาล ติดตั้งเครื่องดูดน้ าแบบจุ่ม

และเทแท่นถังประปา ซึ่งช่างได้ประมาณการไว้ที่ 73,000 บาท  

นายถาวร  จติมาตย์  เห็นด้วยที่จะโอนงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบน้ าเพื่อการอุปโภค ภายใน 

อบต.โคกหนิแฮ่ เพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อการใช้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมอกีหรือไม่ (ไม่ม)ี จงึขอมตเิพื่อขอ

ความเห็นการโอนงบประมาณ เพื่อก่อสร้างระบบน้ าเพื่อการอุปโภคโดยขุดเจาะบ่อ

บาดาลพรอ้มเครื่องดูดน้ าแบบจุม่และเทแท่นถังประปา (ถังประปาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 3 

บริจาคให)้ งบประมาณ  73,000 บาท  ขอแสดงดว้ยการยกมือ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ     26 เสียง       

 ไม่เห็นชอบ - ไม่ม ี -     

 งดออกเสียง     2   เสียง 
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เลขานุการสภาฯ  สรุปสภาแหง่นี้เห็นชอบให้โอนงบประมาณ เพื่อก่อสร้างระบบน้ าเพื่อการ

อุปโภคโดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องดูดน้ าแบบจุ่มและเทแท่นถังประปา      

(ถังประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 3 บริจาคให)้ งบประมาณ  73,000 บาท  

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น ๆ   

ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกทุกท่านอภปิรายเกี่ยวกับปัญหาและความตอ้งของประชาชนใน

หมูบ่้าน เรยีงตามหมู่บ้าน จาก หมูท่ี่ 1 ถึง หมูท่ี่ 15 

นายบุญถม  อนุสนธ์  1. แจ้งให้ย้ายสายไฟฟ้าคาดสาย เนื่องจากเดิมใช้กระแสไฟฟ้าจากบ้านของ

ชาวบ้านซึ่งตอนนี้บ้านหลังนั้นไม่มใีครอยู่บ้าน จึงต้องการย้ายเพื่อให้ใชก้ระแสไฟฟ้าที่

หมอ้ไฟฟ้าบ้านท่านเป่งทอง  บัวชุม       

  2. ถามเรื่องไฟฟ้าคาดสายที่ตัง้งบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 59 เพราะจะ

สิน้ปีงบประมาณแล้วยังไม่ด าเนินการใดๆเลย     

  3. แจง้ถนนลูกรังสายบ้านนาม่วงท่า – บ้านต้องน้อย เป็นหลุมเป็นบ่อลกึมาก

เกรงจะเป็นอันตรายแก่ผูท้ี่สัญจรไปมา 

นายยอด  เคนกิ  1. แจ้งไม้ไผล่้มทับสายไฟฟ้า หน้าบ้านนายล าพน    

    2. ขอให้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ช ารุด ซึ่งได้เขียนค าร้องไว้แลว้ 

นางปราณี  สุนิกร  แจ้งถนนสายบ้านนาม่วงท่า – บ้านต้องนอ้ย ช ารุดเป็นที่หลุมเป็ยบ่อมาก 

นายถาวร   จิตมาตย์  ขอให้คระผูบ้ริหารพิจารณาติดตัง้ลูกระนาดบนถนน สายบ้านหนองถุง –       

โคกหินแฮ ่ระหว่างกลางหมู่บ้าน บ้านหนองกุงเนื่องจากคนขับรถมาก เกรงว่าจะเกิด

อันตรายกับเด็กๆ เพราะอยู่กลางหมู่บ้าน 

นายสิงขร  มุลสุรนิทร์  1. ถามเกี่ยวกับโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2559 

นั้นโครงการของ หมู ่8 มี 2 โครงการที่ยังไม่ด าเนินการจะได้ด าเนินการแลว้เสร็จทัน

หรอืไม่          

 2. โครงการลูกรังที่ด าเนินการในงบประมาณ หมู่ 8 นั้นอยากใหเ้กรดเกลี่ย

ให้ใหม่ทั้ง 2 สาย        

 3. แจง้ไฟฟ้าสายคาดสายช ารุด      

นายราชวัง  สุขรี  ขอให้ประสานผู้รับจ้างที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู ่9 ใหเ้ทคอนกรีตเพิ่มตรง

ทางโค้งให้เพิ่มอกี         

นายเกรียงไกร  ค าวัน  เรียนถามโครงการท าซุ้มประตูทางเข้าหมูบ่้าน ที่ตั้งไว้ในงบประมาณ 59 วา่

จะได้ด าเนินการหรอืไม่         
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นายยุทธกิจ  บัวชุม  1. อยากใหม้ีการพัฒนาถนน เนื่องจากมีหญ้าและต้นไม้ขึ้นขา้งทางเป็น

จ านวนมากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ      

 2. อยากใหป้ระสานกับเจ้าของบ่อปลาท าร่องระบายน้ าตรงคันคูบ่อปลาด้วย 

เนื่องจากเวลาฝนตก ถนนจะกลายเป็นรอ่งน้ าท าให้กัดเซอะถนนใหช้ ารุด 

  3. ถามว่าโครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2559 จะได้ด าเนินการหรอืไม่ 

นางนิตยา  ภูโสภา  1. อยากใหต้ิดตั้งโคมไฟฟ้าคาดสาย หนา้บ้านผูใ้หญ่รันตะนา  บัวชุม 

เพราะว่ามันมืดมาก        

 2. แจ้งปัญหาน้ าท่วมขังที่คลองหน้าบ้านแพทย์รองจิต  สุวรรณเทน เริ่มส่ง

กลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน 

นายตะวัน  บัวชุม  1. ขอลูกรังไปถมถนนตัดใหม่เพื่อการเกษตรที่ด าเนนิการตัง้แต่งบประมาณ

2558 เนื่องจากปีนี้ใชส้ัญจรไปมาไม่ได้เลย สายไปนานายภูเวียง   

 2. ถามโครงการงบประมาณปี 59 หมู่ที่ 12 จะได้ด าเนินการหรือไม่ 

นายวีระพล  อัตติยะ  1. ขอให้ด าเนินแก้ไขถนนต่างระดับของหมู่ 15 เนื่องจากเกรางว่าจะเกิด

อุบัติเหตุ ถนนยาวประมาณ  20  เมตร       

 2. ขออนุญาตใช้ท่อที่ขุดออกจากถนนที่ก่อสร  ้างใหม ่ประมาณ 3 ท่อน 

ประธานสภาฯ  ขอให้นายก อบต.ได้ตอบข้อซักถามและวิธีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ

ความตอ้งการของประชาชนในเขตพืน้ที่ต าบลโคกหนิแฮ่  

ปลัด อบต.  ขออนุญาตที่ประชุมชีแ้จงถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 วา่เราประมาณการไว้ ประมาณ  12  ล้านกว่าบาท และยังขาดงบประมาณ

ที่จะได้รับอยู่ประมาณ  900,000  บาท จงึยังไม่ได้ด าเนินบางโครงการแตน่่าได้รับ

จัดสรรงบประมาณใหด้ าเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในงบประมาณ 2559 ทุก

โครงการก็ขอใหร้อก่อน 

ประธานสภาฯ  ขอให้นายก อบต.ได้ตอบข้อซักถามและวิธีแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นและ

ความตอ้งการของประชาชนในเขตพืน้ที่ต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

นายก อบต.  1. ส าหรับโครงการหรอืกิจกรรมที่ตัง้ไว้ในงบประมาณ พ.ศ.2559 นั้นคง

ต้องรองบประมาณก่อนแต่น่าจะได้ด าเนินการทุกโครงการอย่างที่ปลัด อบต.แจ้ง 

 2. เรื่องถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อนั้นใหส้มาชิกเขียนค ารอ้งเข้ามาและจะ

รวบรวมให้ช่างได้ออกส ารวจพืน้ที่ว่าจะมีวธิีแก้ไขอย่างไรรวมถึงถนนของหมู่ 15 ด้วย

 3. เรื่องถนนลูกรัง หมู่ 8 จะประสานกับผูร้ับจ้างให้ด าเนินการเกรดเกลี่ยให้

ใหม่          
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4. เรื่องคอนกรีตหมู่ 9 จะประสานผูร้ับจ้างให้ด าเนินการเทคอนกรีตเพิ่มตรง

ทางโค้ง          

 5. ส าหรับซุ้มประตูหมู ่10 จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559 นี้         

 6. เรื่องพัฒนาข้างถนน สายโคกหนิแฮ่  -  หนองกุง ขอให้ด าเนินการภายใน

เดือนสิงหาคม นี้เนื่องจากยังเป็นเดือนเฉลิมฉลองอยู่ ขอปรึกษาสมาชิกใหก้ าหนดวัน

ในการพัฒนา ซึ่งกระผมขอเสนอให้ด าเนินการในวันศุกร์  ที่ 26 สงิหาคม 2559 มี

ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่       

ประธานสภาฯ  ขอนัดให้สมาชิกร่วมกันพัฒนาข้างถนนสายโคกหนิแฮ่ – หนองกุง โดยก าหนด

ว่าโซนโคกหินแฮ ่นาโดน ให้เริ่มพัฒนาตั้งแต่บ้านโคกหินแฮ่เข้ามาที่หน้า อบต. และ

โซนบ้านนาบัว หนองกุง ใหเ้ริ่มพัฒนาตั้งแต่บ้านหนองกุงเข้ามาที่หน้า อบต. และบ้าน

หนองแซง บ้านนาม่วงก็ใหเ้ริ่มที่หน้า อบต.เป็นต้นไป และกล่าวของบคุณสมาชิกทุก

ท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 

      

ปิดประชุมเวลา     12.30  น. 

 

     (ลงช่ือ)                                          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                 

                    (นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์) 

             ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

      

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่  25   เดือน  สิงหาคม  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                                           



13 
 

      

                (ลงชื่อ)                                   ผูรั้บรองรายงานการประชุม 

                 (นายยุทธกิจ  บัวชุม) 

      ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

                 วันที่     25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


