
 

ส ำเนำ 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  1/2562 ครั้งที่  2 

วันจันทร์ที่ 9  กรกฎำคม  2562 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยอุดร  น้อยวิรก ประธำนสภำฯ อุดร  น้อยวิรก 
2 นำยบุญเกิด  ผิวเงิน รองประธำนสภำฯ บุญเกิด  ผิวเงิน 
3 นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง เลขำนุกำรสภำฯ เชำวลิต  พรรื่นเริง 
4 3นำยปรีชำ  หำรจำงสิทธิ์ ส.อบต.  หมู่ที่  1 ปรีชำ  หำรจำงสิทธิ์ 
5 นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ ส.อบต.  หมู่ที่  2 พูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ 
6 นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ส.อบต.  หมู่ที่  2 วรสิทธ์  พันธ์ยุศรี 
7 นำยสว่ำง  อรรถสำร ส.อบต.  หมู่ที่  3 สว่ำง  อรรถสำร 
8 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ที่   4 สมพร  รำชำหงษ์ 
9 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ที่   4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
10 นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต. หมู่ที่   5 อุทัย  ศรีสถำน 
11 นำยอมร  บุญเขื่อง ส.อบต.  หมู่ที่  6 อมร  บุญเขื่อง 
12 นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต. หมู่ที่   6 ค ำผง  อำษำใหญ่ 
13 นำยทวีชัย  สุพร ส.อบต. หมู่ที่   7 ทวีชัย  สุพร 
14 นำยจัด  จันทร์งำม ส.อบต. หมู่ที่   7 จัด  จันทร์งำม 
15 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต.  หมู่ที่  8 นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม  1.สมบัติ  วังรำช  ส.อบต.  หมู่ที่  5  ลำประชุม 

   

 ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำงอุไร  เพชรำเวช นำยกอบต.ฯ อุไร เพชรำเวช 
2 นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว รองนำยกอบตฯ ชัยชนะ  แก่นท้ำว 
3 นำยประสิทธิชัย  ไชยรบ เลขำนุกำรนำยกฯ ประสิทธิชัย  ไชยรบ 
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  กล่ำวกำรเปิดกำรประชุมสภำ สมัย
วิสำมัญ  สมัยที่  1/2562  ครั้งที่  2 

ประธำนสภำฯ กลำ่วเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  
1/2562  ครั้งที่  1  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องวันนี้ได้มีสมำชิกลำประชุม 1  คน  คือ  1. นำยสมบัติ วังรำช   
 ระเบียบวำระท่ี  2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำนเลขำนุกำร

สภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  และทำง 
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมีคณะกรรมกำร
ตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะเสนอขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่  ถ้ำหำกไม่มีผู้เสนอขอมติที่
ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติที่

ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 
 5.1  พิจำรณำกำรโอนงบประมำรรำยจ่ำย โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  หมวด

ค่ำครุภัณฑ ์
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 5.2  พิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมข้อบัญญัติต ำบล  เรื่อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  และพิจำรณำกำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 

ประธำนสภำฯ  กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อทีประชุม  กำรประชุมในวันนี้ก็จะพิจำรณำต่อจำกท่ียัง 
พิจำรณำไม่แล้วเสร็จในระเบียบวำระ  ข้อที่  5.1  พิจำรณำกำรโอนงบประมำร
รำยจ่ำย โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  หมวดค่ำครุภัณฑ์  เมือ่วำนนี้ก็ได้พิจำรณำไป
แล้วสองแผนงำนยังเหลืออีกสี่แผนงำนที่ยังไม่ได้พิจำรณำ  ข้อที่  3  แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขำวด ำ  ชนิด  Networt  แบบที่  
1  เป็นเงิน  8,900  บำท  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวชี้แจงต่อที่ประชุม  ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำข้อที่  4  . แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  
ค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำยแบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดตั้งภำยนอก
อำคำร  จ ำนวน  1  ชุด  เป็นเงิน  32,000  บำท   มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำย
หรือไม่ 

นำยอุทัย  ศรีสถำน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำย   มีควำมเห็นด้วยที่จะจัดซื้อกล้อง 
ส.อบต.  หมูที่  5 วงจรปิดค ำว่ำ  1  ชุด  นั้นประกอบไปด้วยกล้องจ ำนวนกี่ตัว  
ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยวรสิทธ  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำย  ในกำรจัดหำครุภัณฑ์นั้นได้มีกำร 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 วำงแผนหรือไม่ว่ำจะสถำนที่ที่จะติดตั้งตรงไหนบ้ำงและมีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำร

ด ำเนินกำรหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำงอุไร  เพชรำเวช น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมจำกกำรประสำนทำงผู้ที่รับผิดชอบนั้นแจ้งว่ำ  1  ชุด  นั้น
นำยกอบตฯ  ประกอบไปด้วยกล้องจ ำนวน  4  ตัว  เป็นกล้องโทรทัศน์รำยละเอียดตำมมำตรฐำน 

ครุภัณฑ์  เรื่องสำนที่ติดตั้งนั้นและผู้ที่ดูแลรับผิดชอบนั้นก็จะได้มอบหมำยผู้ที่ 
   เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป 
ประธำนสภำฯ  กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม    และแจ้ต่อที่ประชุม  ข้อที่   

5.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อเครื่องโทรโข่ง  ขนำด  15-23  วัตต์  จ ำนวน  2  เครื่องๆ 
ละ  2,500  บำท  เป็นเงิน  5,000  บำท  (ตั้งตำมรำคำท้องตลำด)  มีสมำชิกท่ำนใด
จะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวแจ้งต่อที่ประชุม  ข้อที่  6.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป        

งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  
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 จ ำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  18,000  บำท  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 
เลขำนุกำรสภำฯ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยอยำกฝำกท่ำนประธำนสภำฯ       

ถึงผู้บริหำรมีควำมจ ำเป็นมำกน้อยเพียงไรจึงขอเสนอจัดหำเครื่องแสกนเนอร์ฝำกชี้แจง
เพ่ิมเติมด้วย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวซักต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจง 
นำงอุไร  เพชรำเวช กล่ำวต่อที่ประชุมขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  มอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่น ำเรียน 
นำยกอบตฯ ชี้แจงในรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 
ประธำนสภำฯ เชิญเจ้ำหน้ำที่น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำงเจริญศรี ปำละสิทธิ์ น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  เครื่องแสกนเนอร์นั้นมีควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้ในเรื่องของ 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ กำรส่งหนังสือของทำงรำชกำรที่มีรำยละเอียดมำกท ำงำนคล้ำยกันกับเครื่องส่งแฟกส์

แต่มีประโยชน์มำกกว่ำในเรื่องของกำรส่งอีเมลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกร์ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุมกำร

อภิปรำยท่ำนสมำชิกก็ได้อภิปรำยครบทุกแผนงำนแล้วต่อไปก็จะเป็นกำรขอมติที่
ประชุมว่ำจะอนุมัติหรือไม่อย่ำงไรก่อนที่จะลงมติที่ประชุมนั้นขอสั่งพักกำรประชุม     
15  นำที 

พักเบรคกำรประชุม เวลำ  10.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  10.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกำรพิจำรณำนั้นก็ได้
อภิปรำยไปครบทุกแผนงำนแล้ว  เมื่ออภิปรำยครบทุกแผนงำนแล้วก็จะได้ขอมติที่
ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุม  1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบ
ลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนลำยนิ้วมือ  
ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออกงำน  จ ำนวน  3  เครื่อง ๆ ละ 9 ,700  บำท  เป็นเงิน  
29,100 บำท  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ 

นำยวรสิทธ  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนอให้ตัดลดเครื่องแสกนลำยนิ้วมือลง  2   
ส.อบต.  หมู่ที่  2 เครื่อง  ให้จัดหำเพียง  1 เครื่อง ๆ  9,700  บำท 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรองสองคน 
นำยทวีชัย  สุพร ผู้รับรองคนที่  1 
ส.อบต.  หมู่ที่  7 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรองคนที่สอง 
นำยบุญเกิด  ผิวเงิน ผู้รับรองคนที่  2 
รองประธำนสภำฯ 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนก็จะได้ขอมติที่ประชุม

อนุมัติตำมท่ีมีผู้เสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติที่

ประชุมอนุมัติ  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนลำยนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออก
งำน  จ ำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ 9,700  บำท  เป็นเงิน 97,00  บำท  ตำมท่ีท่ำน
สมำชิกได้เสนอขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  8    เสียง 
 งดออกเสียง  6  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมที่ประชุมมีมติอนุมัติ  8  เสียง  ถือว่ำเกินก่ึงหนึ่งของที่ประชุมและน ำ

เรียนชี้แจงใน  ข้อ  2.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart  Card Reader)  จ ำนวน  3  เครื่อง ๆ ละ 700  บำท  เป็นเงิน  2,100  บำท  
มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนก็จะได้ขอมติที่ประชุม

อนุมัติตำมท่ีมีผู้บริหำรเสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติที่

ประชุมอนุมัติ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart  
Card Reader)  จ ำนวน  3  เครื่อง ๆ ละ 700  บำท  เป็นเงิน  2,100  บำท  ขอมติที่
ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  13    เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมต่อไปเป็นกำรพิจำรณำ  ข้อที่  3.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป       

งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขำวด ำ  ชนิด  Networt  แบบที่  1  เป็นเงิน  8,900  
บำท  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนก็จะได้ขอมติที่ประชุม

อนุมัติตำมท่ีมีผู้บริหำรเสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
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ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติที่

ประชุมอนุมัติข้อที่  3.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขำวด ำ  
ชนิด  Networt  แบบที่  1  เป็นเงิน  8,900  บำทขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมต่อไปเป็นกำรพิจำรณำ  ข้อที่  4. . แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน

บริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  ค่ำ
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำยแบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดตั้งภำยนอก
อำคำร  จ ำนวน  1  ชุด  เป็นเงิน  32,000  บำท   มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็น
อย่ำงอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนก็จะได้ขอมติที่ประชุม

อนุมัติตำมท่ีมีผู้บริหำรเสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติที่

ประชุมอนุมัติข้อที่ข้อที่  4. . แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  ค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่ำยแบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดตั้งภำยนอกอำคำร  จ ำนวน  1  ชุด  เป็น
เงิน  32,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมต่อไปเป็นกำรพิจำรณำข้อที่  5.   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน

บริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อเครื่อง
โทรโข่ง  ขนำด  15-23  วัตต์  จ ำนวน  2  เครื่องๆ ละ  2,500  บำท  เป็นเงิน  5,000  
บำท  (ตั้งตำมรำคำท้องตลำด)  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนก็จะได้ขอมติที่ประชุม

อนุมัติตำมท่ีมีผู้บริหำรเสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติที่

ประชุมอนุมัติข้อทีข่้อที่  5.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบ 
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ลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อเครื่องโทรโข่ง  ขนำด  
15-23  วัตต์  จ ำนวน  2  เครื่องๆ ละ  2,500  บำท  เป็นเงิน  5,000  บำท  (ตั้งตำม
รำคำท้องตลำด)  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมต่อไปเป็นกำรพิจำรณำในข้อที่  6.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน

บริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่ำจัดซื้อ
เครื่องสแกนเนอร์  จ ำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  18 ,000  บำท  มีสมำชิกท่ำนใดมี
ควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนก็จะได้ขอมติที่ประชุม

อนุมัติตำมท่ีมีผู้บริหำรเสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติที่

ประชุมอนุมัติข้อที่ข้อที่  6.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  จ ำนวน  
1  เครื่อง  เป็นเงิน  18,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  13   เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงผลของกำรลงมติต่อที่ประชุม  กำรลงมติก็ครบทุกแผนงำนแล้วซึ่งที่

ประชุมมีมติอนุมัติทุกแผนงำนมีหนึ่งแผนงำนที่ได้เสนอตัดลดจ ำนวนที่ขออนุมัติ  คือ  
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนลำยนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออกงำน  
จ ำนวน  3  เครื่อง ๆ ละ 9,700  บำท  เป็นเงิน  29,100  บำท  ตัดลดลง  2  เครื่อง 
อนุมัติให้จัดหำจ ำนวน  1  เครื่อง  รำคำ  เครื่องละ  97 ,00  บำท  และกล่ำวต่อที่
ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในระเบียบวำระต่อไปขอสั่งพักกำรประชุมเพ่ือรับประทำน
อำหำรกลำงวัน  และนัดประชุมต่อ  เวลำ  13.00  น. 

พักเบรคกำรประชุม เวลำ  12.00  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  13.00  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อและน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระต่อที่ประชุม 
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 5.2  พิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมข้อบัญญัติต ำบล  เรื่องงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  และพิจำรณำกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย
เพ่ิมเติม  และเชิญผู้บริหำรแถลงน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 

นำงอุไร  เพชรำเวช กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 
นำยกอบตฯ  ตำมข้อบัญญัติต ำบล  เรื่องงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  ซึ่ง

มีโครงกำรในข้อบัญญัติที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงกำรไม่ตรงตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  รำยละเอียดโครงกำรดังต่อไปนี้ 
1.  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 1  จำกเส้นบ้ำนนำย
ไพบูลย์ – ฟำร์มหมูนำยปัญญำ  สำยสุข  ขนำดกว้ำงภำยใน 0.40 เมตร  ลึกภำยใน 
0.50 เมตร  ยำว 103 เมตร  พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง  ตำมแบบ อบต.โคกศิลำก ำหนด  
งบประมำณท่ีตั้งไว้  290,000  บำท 
2.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 2  จำกบ้ำนนำยยงค์  น้อยพรม-
บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงศ์  ผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 
70.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 245 ตำรำงเมตร  ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ  0.50 
เมตร  หรือตำมสภำพหน้ำงำนจริง  ตำมแบบมำตรฐำน เลขที่ ท.1-01  งบประมำณ
ที่ตั้งไว้  130,000  บำท 

 

กองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ได้ท ำกำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงกำร
ดังกล่ำวทั้ง 2 โครงกำร  พบว่ำ  จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงกำรไม่ตรงตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  กองช่ำง  จึงได้ท ำกำรเปลี่ยนแปลง
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดให้ตรงตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งออกแบบและ
ประมำณกำรโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 1  จำกเส้น
บ้ำนนำยไพบูลย์ – ฟำร์มหมูนำยปัญญำ  สำยสุข  จำกเดิม ควำมยำว 103 เมตร  
เปลี่ยนเป็น ควำมยำว 127 เมตร  เนื่องจำกรำงระบำยน้ ำดังกล่ำวควำมยำวไม่ถึงสี่
แยก  อำจท ำให้กำรระบำยน้ ำไม่สะดวก  ซึ่งมีรำยระเอียดดังนี้ 
-  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 1  จำกเส้นบ้ำนนำย
ไพบูลย์ – ฟำร์มหมูนำยปัญญำ  สำยสุข (สิ้นสุดบ้ำนแม่สำ  ยืนนำน) ขนำดกว้ำง
ภำยใน 0.40 เมตร ลึกภำยใน 0.50 เมตร ยำว 127 เมตร  พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง ตำม
แบบ อบต.โคกศิลำก ำหนด  งบประมำณ  350,000  บำท 

  

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรในหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกศิลำ  จึงขอเสนอสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำเพ่ือพิจำรณำดังนี้ 
1. เสนอเพ่ือพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงในกำรเปลี่ยนจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
โครงกำรทั้ง 2 โครงกำรให้ตรงตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นฯ 
2. เสนอเพ่ือพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำน
โคกศิลำ  หมู่ที่ 1  จำกเส้นบ้ำนนำยไพบูลย์ – ฟำร์มหมูนำยปัญญำ  สำยสุข   
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ขนำดกว้ำงภำยใน 0.40 เมตร  ลึกภำยใน 0.50 เมตร  ยำว 103 เมตร  พร้อมบ่อพัก 
1 แห่ง  ตำมแบบ อบต.โคกศิลำก ำหนด  งบประมำณที่ตั้งไว้  290,000  บำท  
เปลี่ยนเป็น 
- โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 1  จำกเส้นบ้ำนนำย
ไพบูลย์ – ฟำร์มหมูนำยปัญญำ  สำยสุข (สิ้นสุดบ้ำนแม่สำ  ยืนนำน) ขนำดกว้ำง
ภำยใน 0.40 เมตร ลึกภำยใน 0.50 เมตร  ยำว 127 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง ตำม
แบบ อบต.โคกศิลำก ำหนด งบประมำณ  350,000  บำท 
3. เสนอเพ่ือพิจำรณำโอนงบประมำณ  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคก

ศิลำ  หมู่ที่ 1  เนื่องจำกควำมยำวที่เพ่ิมขึ้นจึงท ำให้ปริมำณงำนเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย  
เป็นจ ำนวนเงินที่ต้องโอนเพ่ิม  จ ำนวน  60,000  บำท  (หกหมื่นบำทถ้วน)  โดยขอ
โอนจำกแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
บุคลำกร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงำน  งบประมำณที่ตั้ง
ไว้  883,560  บำท  งบประมำณก่อนโอน  333,160  บำท  งบประมำณที่ขอโอนลด 
จ ำนวน  60,000  บำท  งบประมำณหลังโอน  273,160  บำท  

ประธำนสภำฯ  กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  และเชิญ
เลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิม เติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 ข้อ ๒7 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ  ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน  หรือโอนไป
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุม
ก่อนที่ท่ำนสมำชิกจะได้อภิปรำยในรำยละเอียดนั้นขอสั่งพักกำรประชุม  15  นำที่ 

พักเบรคกำรประชุม เวลำ  14.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  14.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกำรพิจำรณำนั้นจะเปิดให้
ท่ำนสมำชิกได้อภิปรำยไปที่ละข้อ  เมื่ออภิปรำยครบทุกข้อแล้วก็จะได้ขอมติที่ประชุม
และซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนอภิปรำยท ำไม่ไม่เปลี่ยนแปลงจำกฟำรม์หมู 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 ถึงบ้ำนแม่สำ   
ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
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นำยอมร  บุญเขื่อง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยในกำรจัดท ำงบประมำณนั้น 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 ฝำกถึงผู้บริหำรและทำงผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบให้รอบคอบเพรำะถ้ำเกิดปัญหำก็มำ

เสนอสภำให้แก้ไข้ยกตัวอย่ำง  เช่น  โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนบ้ำนหนองทุ่ม  โครงกำร
วำงท่อประปำหมู่ที่  2  ก็ขอโอนงบประมำณเพ่ิมเติมเช่นเดียวกันถ้ำหำกหมู่ที่  6     
ขอบ้ำงจะได้ไหมประเด็นที่ของบประมำณเพ่ิมเติมตอนที่จัดท ำนั้นท ำไม่ไม่ตรวจสอบให้
แน่ชัดด ำเนินกำรให้ถูกต้องไม่ต้องส่งกับมำให้สภำพิจำรณำอีก 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมท่ำนสมำชิกที่ได้อภิปรำยก็เป็นลักษณะกำรท้วงติง  และซักถำมที่
ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ 

นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยเรื่องงบประมำณที่จัดท ำในแต่ละปี 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 นั้นเช่นของหมู่ที่  1  ได้รับกำรจัดสรร  มำแล้ว  103  เมตร  ในกำรกำรด ำเนินกำร 

แล้วมำขอเปลี่ยนแปลงแล้วมำเพ่ิมควำมยำว เพ่ิมงบประมำณตัวอย่ำงของหมู่ที่  4  
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กควำมยำวตำมแผน  100  เมตร  ได้รับกำรจัดสรร
ตำมหัวประชำกำให้ด ำเนินกำรได้  70  เมตร  เหลืออีก  30  เมตรผมก็ไม่ได้ขอท ำไหม
ไม่ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ  เช่น  ปี  2562  โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำหมู่ที่  2  ก็ขอ
เงินประมำณเพ่ิมเติมก็ให้แต่ของค ำบอนนั้นเหลืออยู่  4  เมตร  ก็ไม่ด ำเนินกำรให้ฝำก
ผู้บริหำรนั้นได้พิจำรณำของบ้ำนที่มีประชำกรน้อยด้วย 

ประธำรสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมที่ท่ำนสมำชิกได้อภิปรำยนั้นก็เป็นกำรแสดงถึงควำมน้อยใจ  และ
เชิญท่ำนสมำชิกต่อไปอภิปรำย 

นำยอุทัย  ศรีสถำน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยในส่วนของรำยละเอียดนั้นอยำกให้ 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 ทำงเจ้ำของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบนั้นได้น ำเรียนชี้แจงปัญหำต่อที่ประชุมเพ่ือควำมชัดเจน

ในกำรพิจำรณำ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุม มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีเชิญท่ำน

สมำชิกหมู่ท่ี  1  น ำเรียนชี้แจงปัญหำต่อที่ประชุม 
นำยบุญเกิด  ผิวเงิน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำน ำเรียนชี้แจงปัญหำต่อที่ประชุม 
ส.อบต.  หมู่ที่  1  จำกปัญหำที่เกิดขึ้นนั้นจุดเริ่มต้นของโครงกำรนั้นไม่ตรงตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ 

ระบุจุดเริ่มต้นจำกบ้ำนนำยไพบูลย์   -  ฟำร์มหมูนำยปัญญำ  สำยสุข  ขนำดกว้ำง
ภำยใน 0.40 เมตร  ลึกภำยใน 0.50 เมตร  ยำว 103 เมตร  พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง  
ตำมแบบ อบต.โคกศิลำก ำหนด  งบประมำณที่ตั้งไว้  290,000  บำท  เปลี่ยนเป็น   
- โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 1  จำกเส้นบ้ำนนำย
ไพบูลย์ – ฟำร์มหมูนำยปัญญำ  สำยสุข (สิ้นสุดบ้ำนแม่สำ  ยืนนำน) ขนำดกว้ำง
ภำยใน 0.40 เมตร ลึกภำยใน 0.50 เมตร  ยำว 127 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง ตำม
แบบ อบต.โคกศิลำก ำหนด งบประมำณ  350,000  บำท ในส่วนที่เพ่ิมเติมจำกเดิม
นั้น  24  เมตร  และขอโอนเงินงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปัญหำที่จะ 
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เกิดขึ้นเพรำะปัญหำในลักษณะนี่นั้นได้เกิดขึ้นแล้วในกำรก่อสร้ำงครั้งที่ผ่ำนมำควำม
ยำวเหลืออยู่  5  เมตร  แต่ไม่ด ำเนินกำรให้สิ้นสุดแล้วน้ ำก็ไปขังอยู่ตรงนั้นท ำให้
ประชำชนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับควำมเดือดร้อนในส่วนที่ขอเพ่ิมเติมนั้นคือ  24  เมตร  
เพ่ือให้ถึงทำงแยกเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำจึงขอควำมอนุเครำะห์จำกสภำนั้นได้พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ 

ประธำนสภำฯ  กล่ำวต่อที่ประชุม  ท่ำนสมำชิกที่อยู่ในพ้ืนที่ก็ได้อธิบำยถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่
ต้องขอโอนงบประมำณเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมแล้วเพ่ือให้ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำ  และ
ซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่  ถ้ำไม่มีก็เชิญเจ้ำหน้ำที่
ทำงกองช่ำงได้ชี้แจงเพิ่มเติม 

นำยธนกฤต  พรหมพินิจ น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม  ในรำยละเอียดนั้นก็ตำมที่ท่ำนสมำชิกท่ำนได้ชี้แจงต่อที ่
ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ประชุมไปแล้วในส่วนที่ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนั้น  คือในส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงกำรทั้ง  

สองโครงกำรนั้นระบุจุดเริ่มต้นด ำเนินกำรไม่ตรงตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  ซึ่งตอนจัดท ำ
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.  2562  ในแบบแปลนที่เสนออนุมัตินั้น
จุดเริ่มต้นทังสองโครงกำรไม่ตรงตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นจึงเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
ตรงตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมละกล่ำวต่อที่ประชุม
กำรอภิปรำยนั้นท่ำนสมำชิกก็ได้อภิปรำยกันครบทุกรำยละเอียดที่ทำงผู้บริหำรเสนอ
แล้ว  หรือมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่  

ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนก็จะได้ขอมติที่ประชุม

อนุมัติตำมท่ีมีผู้บริหำรเสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติที่

ประชุมอนุมัติ ข้อที่  1. กำรเสนอเพ่ือพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงในกำรเปลี่ยน
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงกำรทั้ง 2 โครงกำรให้ตรงตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นฯ  ขอมติ
ที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมต่อไปเป็นกำรพิจำรณำในส่วนของข้อที่  2. เสนอเพ่ือพิจำรณำ

เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 1  
จำกเส้นบ้ำนนำยไพบูลย์ – ฟำร์มหมูนำยปัญญำ  สำยสุข  ขนำดกว้ำงภำยใน 0.40 
เมตร  ลึกภำยใน 0.50 เมตร  ยำว 103 เมตร  พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง  ตำมแบบ อบต.
โคกศิลำก ำหนด  งบประมำณที่ตั้งไว้  290,000  บำท  เปลี่ยนเป็น  
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- โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 1  จำกเส้นบ้ำนนำย
ไพบูลย์ – ฟำร์มหมูนำยปัญญำ  สำยสุข (สิ้นสุดบ้ำนแม่สำ  ยืนนำน) ขนำดกว้ำง
ภำยใน 0.40 เมตร ลึกภำยใน 0.50 เมตร  ยำว 127 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง ตำม
แบบ อบต.โคกศิลำก ำหนด งบประมำณ  350,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  14  เสียง 
   งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมต่อไปเป็นกำรพิจำรณำในส่วนของข้อที่ 3. เสนอเพ่ือพิจำรณำโอน

งบประมำณ  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 1  เนื่องจำก
ควำมยำวที่เพ่ิมขึ้นจึงท ำให้ปริมำณงำนเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย  เป็นจ ำนวนเงินที่ต้องโอน
เพ่ิม  จ ำนวน  60,000  บำท  (หกหมื่นบำทถ้วน)  โดยขอโอนจำกแผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลำกร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงำน  งบประมำณที่ตั้ งไว้   883 ,560  บำท  
งบประมำณก่อนโอน  333,160  บำท  งบประมำณที่ขอโอนลด จ ำนวน  60 ,000  
บำท  งบประมำณหลังโอน  273,160  บำท   ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  14  เสียง 
   งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมต่อส ำหรับกำรพิจำรณำนั้นสภำก็ได้พิจำรณำอนุมัติให้ควำมเห็นชอบ

ตำมท่ีท่ำนผู้บริหำรได้เสนอ  และแจ้งต่อที่ประชุมระเบียบที่เสนอเพ่ือพิจำรณำก็
พิจำรณำนั้นก็หมดแล้วต่อไปก็จะพิจำรณำในระเบียบวำระต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมทำงท่ำนผู้บริหำรเกี่ยวกับกำร

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยหรือชี้แนะถึงกำรด ำเนินงำน  หรือทำงผู้บริหำรมีเรื่องที่จะแจ้ง
ให้สภำได้รับทรำบก็ขอเชิญ 

นำยวรสิทธิ์  พันยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอซักถำมฝำกถึงผู้บริหำร  เรื่องโครงกำรโครงสร้ำง 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 พ้ืนฐำนตำมข้อบัญญัติงบประมำณ  พ.ศ.  2562  ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จแล้วกี่

โครงกำร  ที่ก ำลังด ำเนินกำรกี่โครงกำร    และที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรกี่โครงกำร 
ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยบุญเกิด  ผิวเงิน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอซักถำมฝำกถึงผู้บริหำร  เรื่องเครื่องพ่นหมอก 
รองประธำนสภำฯ ควันที่จัดซื้อในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำได้รับแจ้งจำกทำง  ผอ. โรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบลว่ำไม่สำมำรถใช้กำรได้จริงหรือไม่  เพรำะในกำรพ่นหมอกควันครั้งที่ผ่ำน
มำนั้นไม่เห็นมีเครื่องของทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 
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ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ เรื่องโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จมีกำรเบิกจ่ำยแล้วนั้นมี  3 โครงกำร 

1.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนค ำบอน  หมู่ที่  4   
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนปลวก  หมู่ที่  6 
3. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำบ้ำนโคกศิลำหมู่ที่  7 

โครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรที่ลงนำมในสัญญำแล้ว  2  โครงกำร 
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่  2   
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่  8 

โครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  มี  3  โครงกำร  คือบ้ำนหนองโจด  หมู่ที่  5   
บ้ำนหนองทุ่ม  หมู่ที่  3  และ  บ้ำนโคกศิลำหมู่ที่  1 

เรื่องเครื่องพ่นหมอกควันที่ช ำรุดนั้นก็จะด ำเนินกำรติดตำมให้ในส่วนของรำยละเอียด
นั้นก็ขออนุญำตทำนประธำนสภำฯมอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่น ำเรียนชี้แจงใน
รำยละเอียดต่อที่ประชุม  

ประธำนสภำฯ  เชิญเจ้ำหน้ำที่ชี้แจง  
นำงเจริญศรี  ปำละสิทธิ์ น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ ตำมท่ีได้ประสำนไปถึงหน่วยงำนที่รับผิดชอบนั้นได้รับแจ้งว่ำ  เครื่องนั้นยังอยู่ในช่วง

ของกำรรับประกันอยู่และได้ส่งซ่อมทำงผู้รับจ้ำงไปแล้วส่วนที่ช ำรุดนั้นเป็นในส่วนของ
ระบบเซ็นเซอร์ของเครื่อง 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และซักถำมที่ประชุมมี
สมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกถึงผู้บริหำรด้วยเรื่องกำรรำยงำนพัสดุใน 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 รำยละเอียดกำรรำยงำนนั้นให้ตรงตำมควำมเป็นจริงด้วยสิ่งไหนที่เสียก็ระบุว่ำเสียไม่ใช่

ใช้กำรได้  และขอฝำกเรื่องที่ได้แจ้งให้ทำงผู้รับจ้ำงนั้นได้น ำยำงมะต่อยไปอุดรอยที่
แตกร้ำวของถนนคอนกรีตให้ด้วย   

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมฝำกถึงทำงผู้บริหำรนั้นได้น ำไปปฏิบัติด้วยในส่วนที่ท่ำนสมำชิกนั้นได้
ฝำกปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไข  และกล่ำวต่อที่ประชุมกำรประชุมในวันนี้เวลำก็สมควร
แล้วพร้อมกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  และทำงผู้บริหำรที่ได้เข้ำร่วมประชุมใน
วันนี้  
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ปิดประชุม  เวลำ  16.30  น. 
  

 
ลงชื่อ        เชำวลิต  พรรื่นเริง  ผู้จดบันทึกกำรประชุม 

        (นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง)   
              เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 

 ลงชื่อ     อุดร  น้อยวิรก  ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
                  (นำยอุดร  น้อยวิรก) 

          ประธำนสภำฯ 
 


