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รายงานการประชุมสภา สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2559 

วันพฤหัสบดี  ที่  28  เดือน  มกราคม พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุม อาคารจามจุร ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

    ผู้มาประชุม  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายตะวัน     บัวชุม รองประธานสภา อบต. ตะวัน     บัวชุม  

2 นายวีระศักดิ์   บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 วรีะศักดิ์   บัวชุม  

3 นายพายัพ     บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 พายัพ     บัวชุม  

4 นายเป่งทอง   บัวชุม ส.อบต.หมู ่2 เป่งทอง   บัวชุม  

5 นายบุญถม    อนุสนธ์ ส.อบต. หมู่ 2 บุญถม    อนุสนธ์  

6 นายยอด       เคนก ิ ส.อบต.หมู ่3 ยอด       เคนก ิ  

7 นายรุ่งศักดิ์    พอ่ตาแสง ส.อบต.หมู ่3 รุ่งศักดิ์    พอ่ตาแสง  

8 นางปราณี     สุนกีร ส.อบต.หมู ่4 ปราณี     สุนีกร -ลา- 

9 นายราตรี      เจ๊กมาก ส.อบต.หมู ่4 ราตรี      เจ๊กมาก  

10 นายพงษ์ศักดิ์  พลิารัตน ์ ส.อบต.หมู ่5 พงษ์ศักดิ์ พิลารัตน์  
11 นายเกรยีงไกร  พลเหีย้มหาญ ส.อบต.หมู ่5 เกรียงไกร  พลเหี้ยมหาญ  

12 นายบุญรัตน์    จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 บุญรัตน์    จิตมาตย์  

13 นายถาวร       จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 ถาวร       จิตมาตย์  

14 นายชัยชนะ     ยะไวย์ ส.อบต.หมู ่7 ชัยชนะ     ยะไวย์  

15 นายชาญเดช    ถานัน ส.อบต. หมู่ 7 ชาญเดช    ถานัน  

16 นายสิงขร        มูลสุรินทร์ ส.อบต.หมู ่8 สิงขร        มุลสุรินทร์  

17 นายอาทติย์     บัวสาย ส.อบต.หมู ่8 อาทิตย ์    บัวสาย  

18 นายราชวัง      สุขรี ส.อบต.หมู ่9 ราชวัง      สุขรี  

19 นายคงไทย     บุตรด ี ส.อบต.หมู ่9  คงไทย     บุตรด ี  

20 นายนักรบ      ลุมวงค ์ ส.อบต.หมู ่10 นักรบ      ลุมวงค ์  

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

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

23 นายยุทธกิจ   บัวชุม ส.อบต.หมู ่11 ยุทธกิจ   บัวชุม  

24 นางนติยา  ภูโสภา ส.อบต.หมู ่12 นติยา  ภูโสภา  

25 นายมนตรี      เสนารัตน์ ส.อบต.หมู ่13 มนตรี      เสนารัตน์  

26 นางเครอืวัลย ์  ธงวาท ส.อบต.หมู ่13 เครอืวัลย ์  ธงวาท  

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

28 นายภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา ส.อบต. หมู่ 14 ภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา  

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

30 นายวีระพล     อัตติยะ ส.อบต.หมู ่15 วรีะพล     อัตติยะ -ลา- 

31 นายเกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์ ปลัด อบต.(เลขานุการสภา ฯ) เกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์  
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ผู้มาประชุมผู้บริหาร      

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. สายง  สุขร ี  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นางล าชัย   บัวชุม ผช.จนท.พัฒนาชุมชุม ล าชัย   บัวชุม  

2 นายพิภพ   บัวชุม นายช่างโยธา พภิพ    บัวชุม  
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เปิดการประชุม   เวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญทา่นประธานสภาฯโดยรองประธานสภาฯท าหน้าที่

ประธานสภาเนื่องจากประธานติดภาระกิจที่ตา่งจังหวัดเพื่อเปิดการประชุมสภาตาม

ระเบียบวาระการประชุม       

รองประธานสภาฯ              สวัสดคีรับ  ท่านนายก รองนายก  เลขานุการนายกฯ  เพือ่นสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ทุกท่าน  วันนีเ้ปน็การประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ. ศ . 2559     

เมื่อที่ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกหินแฮ่   สมัยวสิามัญ   สมัยที่ 1   ครั้งที ่2   ประจ าปี พ.ศ. 2559  และขอ

เข้าระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี ้                  

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    1.แจ้งค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

รองประธานสภาฯ  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ได้สง่รายงานผลการ 

   คัดเลือกประธานสภาฯ เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  

   ประจ าปี 2559 วันที่ 19  มกราคม 2559 และนายอ าเภอเรณูนครได้ลงนามใน 

   ค าสั่งแต่งตั้งให้นายเกรียงไกร  พลเหี้ยมหาญ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน

   ต าบลโคกหนิแฮ่  ทั้งนี ้ตัง้แต่วันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป สั่ง ณ  

   วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2559 ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาฯคนใหมซ่ึ่ง 
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   วันนีป้ระธานสภาฯติดภารกิจที่จังหวัดเชยีงรายจึงให้ผมรองประธานสภาฯ  

   ด าเนนิการประชุมแทน  

 

นายกฯ    1. แจ้งเรื่องรถเกรดถนนที่ขอความอนุเคราะหก์ับทาง อบจ.นครพนมเพื่อ 

   ปรับเกลี่ยถนนลูกรังภายในต าบลโคกหนิแฮ่ นั้นตอนนี้รถเสียก าลังซ่อมอยู่คงยังเข้า 

   ท างานในต าบลโคกหนิแฮ่ไม่ได้ในตอนนี้ 

    2. แจ้งเรื่องอากาศหนาวและตามระเบียบจะประกาศภัยได้จะต้องมอีุณภูมิ

   ในพืน้ที่  8  องศา ติดตอ่กัน เป็นเวลา 3 วัน เมื่อไม่มกีารประกาศภัยหนาวก็คงแจก

   ผา้ห่มกันหนาวไม่ได้        

    3. แจง้ให้สมาชิก อบต.ส ารวจผู้สูงอายุที่ประสงค์การซ่อมแซมบ้านพัก 

   ผูสู้งอายุ ส่งรายชื่อที่ อบต.เพราะได้รับการประสานจากศูนย์ผูสู้งอายุท่าอุเทน ว่ามี

   โครงการจะซ่อมแซมบ้านพักใหก้ับผูสู้งอายุ และได้รับแจง้อกีว่าศูนย์บริการผูสู้งอายุ

   ท่าอุเทนจะมาตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุที่บ้านเนินน้ าค า ซึ่งจะบริการผู้สูงอายุด้านการ

   ฝกึอาชีพ และด้านการบริการอื่นๆ 

นางล าชัย   บัวชุม  1. แจ้งการบัตรประจ าตัวคนพิการที่หมดอายุ  ให้มาติดต่อเพื่อขอตอ่อายุ 

ผช.จนท.พัฒนาชุมชน บัตรที่ อบต. เพราะถ้าคนพิการไปต่อบัตรที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

   ของมนุษย์จังหวัดนครพนมโดยตรง เจ้าหน้าที่ พม.จ.นครพนม จะให้ จนท.อบต.เซ็น

   รับรองการต่อบัตรก่อน  และคนพิการที่บัตรหมดอายุแล้วยังไม่ด าเนินการตอ่บัตร 

   ทาง อบต.จะละลอการเบิกจา่ยเบีย้คนพิการก่อน จงึประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก 

   แนะน าคนพิการเกี่ยวกับการตอ่บัตรคนการตามนี้    

    2. แจ้งการขอรับการช่วยเหลือ ของผูย้ากจน ผูด้้อยโอกาส ตอนนี ้อบต.ยัง

   รับขึ้นทะเบียนคนท้อง เพื่อรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อคลอดบุตร รายเดือนๆ 

   ละ  400  บาท         

    3. การกู้ยืมเงนิของคนพิการ ตามกองทุนผู้พิการเป็นโครงการของ 

   ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ถ้าผูพ้ิการรายใด

   สนใจที่จะกู้ยืมเงนิจากกองทุนนีเ้พื่อมาประกอบอาชีพก็ใหต้ิดตอ่ขอกู้ที่ส านักงาน 

   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม     

    4. แจง้โครงการผู้พิการท างานในชุมชน ของส านักงานพัฒนาสังคมและ 

   ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ให้ อบต.โคกหินแฮ่ คัดเลือกผูพ้ิการเพื่อ 

   ท างานในชุมชน จ านวน 5 คน จะได้ค่าแรงวันละ  300  บาท เพื่อท างานบริการใน

   ชุมชน          

    5. แจง้โครงการเศรษฐกิจชุมชน  ตอนนี้อยู่ในห้วงที่ทุกกลุ่มที่ท าสัญญา 



4 
 

   กู้ยืมเงนิโครงการเศรษฐกิจชุมชนจะต้องน าส่งเงินคืนโครงการ และตอนนี้มี  5   

   กลุ่มที่ด าเนินการส่งเงนิคืนแล้ว ให้กลุ่มที่ส่งเงินคืนแล้วเสนอโครงการเพื่อขอกู้ยมื 

   เงินดังกล่าวเลย 

เลขานุการสภาฯ  1. ขอเชิญสมาชิกสภา รว่มด าเนนิการกิจกรรม big cleaning day   

   ในวันนีห้ลังจากปิดประชุมสภาฯ       

    2. แจ้งโรคระบาดที่เกิดกับวัว ควาย ของบ้านชลประทาน หมู่ที่ 15 ที่ลม้ 

   ตาย 6 ตัวนั้น อบต.ได้ประสานไปที่ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม แล้ว ปรากฏว่าปศุสัตว์      

                               จังหวัดได้ท าบันทึกไปยังผูว้่าราชการเพื่อให้ประกาศเป็นโรคระบาด  ซึ่ง อบต.ก็ต้อง

   รอประกาศ ก่อน  เพื่อให้การช่วยเหลือ ต่อไป     

       

ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิ

   แฮ ่สมัยวสิามัญ สมัยที่  1  คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2559   เมื่อวันท่ี   19 

   มกราคม 2559   

รองประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่ง

 ให้แลว้ (เอกสารหมายเลข 1) ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรอืเพิ่มเติม รายงาน

 หรอืไม่  ขอเชญิครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภา

 องค์การบริหารส่วนต าบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2559 

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  - 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   3.1 พิจารณาเตรยีมจ่ายขาดเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ.2559    

รองประธานสภาฯ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ รายงานสถานะทางการเงิน  

  และรายงานความจ าเป็นที่ต้องเบิกจ่ายเงนิสะสม 

นายก ฯ   รายงานยอดเงนิสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่    

  เงินสะสม ณ วันที่ 30  กันยายน 2558 จ านวน  15,598,200.31 บาท 

  หักจ่ายขาดเงินสะสม              จ านวน    2,707,000.00 บาท 

  ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน           3,028.32 บาท 

  คงเหลือยอดเงินสะสม ณ 19 ม.ค. 59    จ านวน  12,888,171.99  บาท  
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นายจาลึก   แสนมิตร  อภปิรายถึงว่าเงินสะสมสามารถใช้จ่ายได้ แตต่้องให้เป็นไปตามระเบียบ 

   รองนายก อบต.     ยอดเงนิของเรามีเป็นสิบล้านถ้าไมใ่ช้เพื่อพัฒนาจะเอาไว้ ท าไมและตามที่ไปส่ง 

   โครงการของบจากหน่วยงานต่างๆแล้ว เรามีเงินสะสมมากอยู่เค้าก็ไม่อยากให้                                  

   ให้ใช้งบของเราก่อน 

นายประไพ  มุลทาเย็น  อภิปรายเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสม ถ้าถามถึงว่าประชาชนมีความ        

รองนายก อบต.  เดือดร้อนหรอืไม่นั้น  ก็เดือดรอ้นอยู่  แต่ก็ต้องยึดระเบียบกฏหมายไว้ก่อน เราเป็น 

  ตัวแทนประชาชนต้องอธิบาย 

 

รองประธานสภาฯ  ให้เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการเบิกจ่ายเงนิ 

  สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เลขานุการสภา ฯ  อ้างถึงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใชจ้า่ยเงนิสะสมของ  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

   ชีแ้จงความความเข้าใจเกี่ยวกับการจา่ยเงนิสมสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ตามหนังสอืหนังการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

    1. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงนิสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก

   สภาท้องถิ่นทั้งนีใ้ห้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงนิให้ชัดเจน และให้ค านึงถึง 

   ประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นส าคัญ  

    2.ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

   ท้องถิ่นและเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ท าจะไม่สามารถ 

   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้หรอืท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับ 

   การพัฒนา 

    3. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ 

   หรอืกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชนหรอืเป็นการเพิ่มพูน 

   รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่า 

   ก่อสร้างอาคาร หรือซือ้ที่ดนิ หรอืโครงการที่ใช้วงเงนิงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้ 

   พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

             3.1 จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืงบประมาณรายจ่าย 

   เพิ่มเติม หรอืโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นล าดับแรก 
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    3.2 กรณีที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ตัง้งบประมาณ หรอืโอน 

   งบประมาณรายจ่ายมาตัง้ไว้แลว้แตง่บประมาณมีไมเ่พียงพอก็อาจจ่ายจากเงนิ 

   สะสมสมทบเพื่อการนัน้ได้ หากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็น 

   โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรอืการ

   บริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณ 

   รายจ่ายประจ าปีในปีตอ่ไปก็อาจใชจ้า่ยจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่ 

   อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

   เงินสะสมคงเหลอืเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมใิห้เกิดผลกระทบกับฐานะการ 

   คลังในระยะยาว 

    3.3 กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัด 

   จา้งเป็นส่วนๆและมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนนิการในปีงบประมาณเดียวให้ตัง้ 

   งบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

   ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข 

   เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

    4. ให้จัดท าประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะจ่ายจากเงนิสะสม โดย 

   ระบุใหชั้ดเจนว่าด าเนินการเรื่องใด สถานที่ด าเนินการใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้ง

   รายละเอียดของโครงการเชน่เดียวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ 

   ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพื่อเป็น

   ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตรวจสอบ 

   ได้ กล่าวโดยสรุปคือ 

    1. เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. 

    2. เป็นโครงการที่มอียู่ในแผนพัฒนา 3 ปี 

    3. เป็นโครงการที่บริการประชาชน 

    4. เป็นความเดอืดร้อนของประปาชาชน หรอื เพิ่มพูนรายได้ให้กับ อปท. 

    5. เป็นโครงการที่จ าเป็นและเร่งดว่น    

   ขออภปิรายต่อเกี่ยวกับที่ประชุมเพื่อเตรียมจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณนี้ ทาง

   เจ้าหนา้ที่ได้ประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องการจา่ยขาดเงินสะสม  

   ต่างๆ เกี่ยวกับข้อบกพร่องต่างๆจึงขอความเห็นใจจากสมาชิกสภาเพราะเงินสะสม 

   ของ อบต.โคกหนิแฮ่ เพิ่งจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งโครงการต่างๆที่ได้ 
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   ด าเนินการไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยสอบใดๆจงึไม่รู้ว่าถูกหรอืผิด

   จึง ขอใหช้ะลอไว้ก่อน จนกว่าหน่วยตรวจสอบจะตรวจสอบโครงการที่ได้อนุมัติจ่าย

   ไปแล้วในปี 2558  ว่าโครงการลักษณะใด  ที่สามารถท าได้ และถูกผดิอย่างไร   

   เนื่องจากในช่วงที่ขอจ่าย ปี 2558 ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียด ว่า  

   โครงการลักษณะใด  ที่สามารถท าได้  หรอืไม่ได้  เราถือเอาความเดือดรอ้น 

   ของประชนและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก  ถ้าไม่ด าเนินการเราก็ 

   เสียโอกาส    จงึขอให้สมาชิกสภาได้ชะลอการอนุมัตใิห้จ่ายเงนิสะสมในปีนี้ไว้ก่อน 

   จนกว่าจะมีหน่วยตรวจสอบเข้าตรวจสอบว่าโครงการที่อนุมัตใิห้แล้วด าเนนิการ 

   ถูกต้องหรอืไม่ 

นายถาวร   จติมาตย์  อภปิรายการจา่ยเงนิสะสมในปีนี้ยังไม่อยากใหด้ าเนนิการเพราะเราเพิ่ง 

   ด าเนนิการจ่ายเงนิสะสมไปเมื่อปีที่แล้วและก็ยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องตรง

   กับระเบียบเบิกจ่ายหรือไมจ่งึอยากให้สมาชิกทุกท่านชะลอไว้ก่อน 

นายพายัพ    บัวชุม  อภิปรายการจ่ายเงินสะสมว่าถ้าเราไม่น าเงินสะสมมาพัฒนาในหมู่บ้านแล้ว

  ของบประมาณตามข้อบัญญัติหมู่บ้านละแสนเจ็ดนั้นคงไมเ่พียงพอกับความ 

  เดือดร้อนของประชาชน งบประมาณปกติหมู่บ้านละแสนเจ็ดถ้าท าการก่อสร้างราง

  ระบายน้ าก็จะได้หมู่บ้านละประมาณ 30 เมตร แล้วจะกี่ปีจึงจะแก้ไขปัญหาน้ าขังได้

  ถ้าเราไม่ใชเ้งินสะสมมาพัฒนา ถ้าจ่ายเงนิสะสมแล้วมปีัญหาไมถู่กต้องตาม 

  ระเบียบและถ้าไม่ท าแล้วชาวบ้านเดือดรอ้น 

นายอุทิศ   ส ารองพัน  วันนีเ้ป็นเพียงการเตรียมเพื่อท าความเข้าใจว่าจะพิจาณาเตรียมการจ่ายเงนิ

  สะสมของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นี้หรอืไม่เท่านั้นไม่ใช่วา่จะให้ฝา่ยใด ฝา่ยหนึ่ง 

  หนักอก หนักใจคอืทั้ง 3 ฝ่ายท าความเข้าใจใหต้รงกันทั้งฝา่ยบริหาร ฝา่ยสภาและ 

  ฝา่ยเจ้าหน้าที่ถ้าเข้าใจตรงกันการปฏิบัติงานก็จะไม่มีปัญหา 

นายรุ่งศักดิ์  พ่อตาแสง อยากใหเ้พื่อนสมาชิกใจเย็นๆเพราะทุกสิ่งอย่างตอ้งท าให้ถูกต้องตาม 

  ระเบียบไม่อยากใหร้ีบร้อนด่วนตัดสินใจ กระผมเข้าใจว่าประชาชนเลือกตั้งให้เราเป็น

  ตัวแทนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราอธิบายถึงระเบียบว่าอันไหนท าได้แค่ไหนประชาชนก็ต้อง

  เข้าใจ 

นายยุทธกิจ    บัวชุม    ให้ตัวแทนผูบ้ริหาร  ตัวแทนสภา  ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าเรียนปรึกษาหารือกัน

  เกี่ยวกับระเบียบกันก่อนแล้วค่อยเสนอสภาใหม่ก็ยังไม่สาย 
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นายบุญถม  อนุสนธ์  ขอฟังเสียงจากเจา้หนา้ที่ผูป้ฎิบัติวา่การจา่ยขาดเงินสะสมว่าจะด าเนินการ 

  ได้หรอืไม่ ตคีวามเข้ากับระเบียบข้อไหน เพราะผมเชื่อว่าไม่มใีครในที่นี้อยากท าในสิ่ง

  ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  

เลขานุการสภาฯ   การจา่ยขาดเงินสะสมมีระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่สองสามฉบับหลักๆใช้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การ 

  เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ

  ที่แก้ไขเพิ่มเติม  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 3161 ลงวันที่  

  12 ตุลาคม 2553 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2150 ลง

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2556   ดังที่กล่าวไว้แลว้เบือ้งต้น  ปัญหาเรื่องการจา่ยขาด 

  เงินสะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดน สตง.ทักท้วง เนื่องจากประเด็นความ 

  เร่งดว่นซึ่งตีความไม่เหมอืนกันและในระเบียบที่กล่าวมาแล้ว ระบุว่าโครงการจะ 

  สามารถด าเนินการได้ต้องรอไม่ได้จรงิๆ เช่น เกิดอุทกภัย น้ าท่วม ก็ใช้เงนิสะสมได้  

  ในโครงการที่ อยู่ในวิสัยที่จะใช้เงนิตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

  ต้องตั้งเป็นข้อบัญญัติก่อนหรอืโอนงบประมาณก่อนเมื่อไม่พอจึงสามารถจา่ยเงนิ 

  สะสมต่อยอด  จากข้อบกพร่องที่ สตง.ทักท้วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฎ

  ตามเว็บไซด์ ต่างๆ ท าให้เราทราบว่าโครงการที่เราอนุมัตจิา่ยไปแล้วนั้น  

     ค่อนขา้งเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามระเบียบซึ่งเชื่อว่าสภาแหง่นี้ไม่มีใครอยากผิดระเบียบ  

  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเสนอโครงการจ่ายขาดเงนิสะสมก็พยายามท าทุก 

  อย่างให้เป็นไปตามระเบียบเพื่อประโยชน์ของชาวบ้าน จึงขอให้ท่านเข้าใจเจ้าหน้าที่ 

  ด้วยเนื่องจากจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบทั้งหมด 

ระเบียบวาระที่   4    เรื่องอื่น ๆ   

รองประธานสภาฯ   ให้สมาชิกทุกหมู่บ้านเสนอเรื่องตา่งๆใหก้ับผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วน 

  ต าบลโคกหนิแฮ่เพื่อพจิารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เรยีงตามหมูบ่้าน 

นายพายัพ   บัวชุม   ให้ประธานสภาพิจารณาการเตรียมจา่ยขาดเงินสะสมไว้ในวาระการประชุม

  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2559 ไว้ดว้ย 

 

นายบุญถม   อนุสนธ์  1. ชาวบ้านต้องนอ้ย ได้รับความเดือดรอ้น เนื่องจากน้ าประปาที่ใชใ้น 

  หมูบ่้านเหมอืนสูบน้ าบาดาลดิบขึ้นมาใช้ ไม่เหมือนน้ าประปาเลยเนื่องจากไม่มีการ 

  กรองน้ าแล้วน้ าสกปรกมาก       

   2. โคมไฟฟ้าที่ อบต.ออกไปติดตั้งให้ที่ใช้กระแสไฟฟ้าในหมูบ่้านที่ติดโคมไฟ
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  นั้น ชาวบ้านมีการบ่นมาบ้านหลังนั้นไม่เปิดไฟท าให้มดื จงึขอให้ผูบ้ริหารพิจารณา 

  ติดตัง้ไฟฟ้าคาดสายของ อบต.ให้ดว้ยเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นดังกล่าว  

นายยอด   เคนกิ   แจ้งไฟฟ้าคาดสายหน้าบ้านนายกี    ช ารุดจึงขอให้ไปด าเนินการซ่อมแซม  

  ให้ด้วย 

นายถาวร   จติมาตย์  1. ขอใหพ้ิจารณาท าลูกระนาดตรงถนนที่ก่อสรา้งใหม่ที่บ้านหนองกุงเพราะ

  เยาวชนขับขี่รถเร็วมากเกรงว่าจะเกิดอันตราย     

   2. สถานสีูบน้ าที่เราได้เครื่องใหมท่ี่ก าลังด าเนินการตดิตั้งอยู่นั้นอยากให้ 

  ช่างบอกคนติดตั้งเพิ่มความยาวของท่อสูบน้ าลงไปในน้ าได้อกีหรือไม่เพราะเดิมมัน 

  สั้นท าให้สูบน้ าได้นอ้ย 

นายชัยชนะ   ยะไวย ์  ขอความอนุเคราะหใ์ห้นายกฯติดตามสอบถามกับการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

  เกี่ยวกับเสาไฟฟ้าที่ตดิตั้งในหมู่ 7 แล้วยังไม่มีสายไฟนั้นจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

นายสิงขร   มุลสุรินทร์  ขอความอนุเคราะหใ์ห้ช่างไฟฟ้าออกไปซ่อมไฟฟ้าคาดสายที่หนา้บ้าน 

  กระผมเนื่องจากเกิดการช็อตเสียงดังบ่อยครั้งเกรงว่าจะเป็นอันตราย   

นายราชวัง  สุขรี   ขอความอนุเคราะหร์ถเข็น  รถโยก ให้ผู้สุงอายุที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ 

  สะดวก รายนางพันชา  สุขรี 

นายเกรียงไกร  ค าวัน  ขอเรียนถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกด าเนินการซ่อมแซมท่อที่แตก 

  ช ารุดที่หมู่บ้านส ารวจเข้ามาแล้ว จะด าเนินการซ่อมแซมได้ตอนไหน  

นายยุทธกิจ   บัวชุม  1. สัญญาณไฟไซเลน เกิดการช ารุดตอนเราจัดกิจกรรมข้าวหลามนั้นอยาก

  ให้ผู้บริหารพิจารณาว่าจะซ่อมแซมหรอืไม่     

   2. ขอความอนุเคราะหเ์จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกส ารวจโรงงานเฉาก๊วย 

  ปล่อยน้ าเสียลงร่องระบายน้ าของหมูบ่้านท าให้เกิดยุงและส่งกลิ่นเหม็น 

นางเครอืวัลย์   ธงวาท  ขอเรียนถามความคืบหน้าเกี่ยวกับฝาปิดท่อระบายน้ า หมูท่ี่ 13 ช ารุด  

  จ านวน 2 จุด ว่าด าเนนิการถึงไหนแลว้เกรงว่าจะเป็นอันตราย   

 

นายวิษณุ  สิงห์ค า  1. ขอความอนุเคราะหโ์คมไฟติดตัง้หน้าบ้าน  จ านวน 2 จุด  

    2. ขอลูกรังถมไหล่ทางที่เพิ่งด าเนินการของหมู ่15  
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รองประธานสภาฯ  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามและชี้แจงเกี่ยวกับที่สมาชทิุกหมู่บ้านได้ถาม 

   มา 

นายพิภพ    บัวชุม  1. เรื่องลูกรังถมไหล่ทางหมู่ที่ 15 จะด าเนินการให้ผู้รับจา้ง  

   ด าเนนิการถมใหเ้พราะเป็นผูร้ับเหมารายเดียวกัน     

    2. เรื่องฝาปิดท่อ  หมู่ที่ 13  ก าลังด าเนินการ    

    3. เรื่องท่อแตก  ท่อช ารุดยังไม่ด าเนินการครบ ก าลังเร่งด าเนินการ  

นายกฯ    - หมูที่ 2 จะให้ช่างออกไปดูว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ  

   น้ าประปาอย่างไร        

    - หมูท่ี่ 3 เกี่ยวกับไฟฟ้าคาดสายช ารุดจะให้ช่างด าเนินการออกซ่อมแซมให้ 

    - หมูท่ี่ 6 เกี่ยวกับการก่อสร้างลูกระนาดในถนนที่ก่อสรา้งใหม่ กระผมจะ 

   คยุกับช่างก่อนแล้วค่อยพิจารณา และเรื่องสถานีสูบน้ านั้นคงต่อเตมิจากแบบแปลน

   เค้าไม่ได้เพราะมันเป็นมาตรฐานและท่อยางต่อลงน้ ายาวสุด คือ 4 เมตร  

    - หมูท่ี่ 7 กระผมจะประสานกับการไฟฟ้าให้เกี่ยวกับสายไฟที่ยังไม่ตดิตั้ง 

    - หมูท่ี่ 8 ไฟฟ้าคาดสายที่ช็อตเสียงดังจะให้ช่างออกด าเนินการซ่อมแซมให้

    - หมูที่ 9 ขอรถโยก รถเข็นให้ตดิต่อที่ผู้ช่วยเจา้ที่พัฒนาชุมชนด าเนินการให้

    - หมูท่ี่ 11 สัญญาณไฟไซเลนของ อปพร.นั้นอยู่ในความรับผดิชอบของ  

   อบต.อยู่แลว้ จะด าเนินการซ่อมแซมให้ใชง้านได้ ส าหรับเรื่องโรงงานเฉาก๊วยนั้น 

   เป็นปัญหามานานและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในการควบคุมปัญหา  

      

รองประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ที่เข้าร่วมรับ

   ฟังการประชุมและกล่าวปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 

ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น. 

……………………………………………………………………………………   

      

 

 

  

(ลงช่ือ)       เกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                 
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              (นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์) 

             ต าแหนง่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 

(ลงช่ือ)      วีระศักดิ์   บัวชุม       กรรมการ          

           (นายวีระศักดิ์   บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

(ลงช่ือ)         พายัพ   บัวชุม      กรรมการ         

               (นายพายัพ  บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

 (ลงช่ือ)       เครือวัลย์    ธงวาท      กรรมการ           

             (นางเครือวัลย์  ธงวาท) 

 ต าแหนง่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่                                          

    

     (ลงช่ือ)     ตะวัน    บัวชุม   ผูร้บัรองรายงานการประชุม 

                 (นายตะวัน   บัวชุม) 

       ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ 

              วันที่   3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

  

 


