
 

ส ำเนำ 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  1/2562 ครั้งที่  3 

วันศุกร์ที่ 19  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 นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ส.อบต.  หมู่ที่  2 วรสิทธ์  พันธ์ยุศรี 
6 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ที่   4 สมพร  รำชำหงษ์ 
7 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ที่   4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
8 นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต. หมู่ที่   5 อุทัย  ศรีสถำน 
9 นำยอมร  บุญเขื่อง ส.อบต.  หมู่ที่  6 อมร  บุญเขื่อง 
10 นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต. หมู่ที่   6 ค ำผง  อำษำใหญ่ 
11 นำยทวีชัย  สุพร ส.อบต. หมู่ที่   7 ทวีชัย  สุพร 
12 นำยจัด  จันทร์งำม ส.อบต. หมู่ที่   7 จัด  จันทร์งำม 
13 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต.  หมู่ที่  8 นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม  1.สมบัติ  วังรำช  ส.อบต.  หมู่ที่  5  ขำดประชุม  2.  นำยสว่ำง  อรรถสำร  ส.อบต.   
หมู่ที่  3  3.  นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์  ส.อบต.  หมู่ที่  2  ลำประชุม   

 

 ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว รองนำยกอบตฯ ชัยชนะ  แก่นท้ำว 
2    
    
    
    

 

 

 



 

-2- 

เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  กล่ำวกำรเปิดกำรประชุมสภำ สมัย
วิสำมัญ  สมัยที่  1/2562  ครั้งที่  3 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  
1/2562  ครั้งที่  3  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม   เรื่องวันนี้ได้มีสมำชิกลำประชุม  1  คน  คือ 1. นำยพูลศักดิ์    

ศิริหัตถ์   ขำดประชุม  สองคน  1.  นำยสมบัติ  วังรำช    ส.อบต.หมู่ที่  5          
2.  นำยสว่ำง  อรรถสำร  ส.อบต.  หมู่ที่  3 

 เรื่อง  กำรเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ซึ่งทำงนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้มอบหมำยทำงท่ำนรองนำยยก  นำยชัยชนะ  
แก่นท้ำว  เข้ำร่วมประชุมแทน 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  และทำง 
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่  ถ้ำหำกไม่มี    
ผู้เสนอขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  12  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 
 5.1  พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี  1 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเชิญผู้บริหำรได้แถลงน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อท่ีประชุมมีรำยละเอียดดังนี้ 
รองนำยกอบต.ฯ  ตำมหนั งสือ กรมส่ง เสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้น ำนโยบำยรัฐบำลและ

กระทรวงมหำดไทย ซึ่งก ำหนดเป็นนโยบำยส ำคัญในเรื่องกำรพัฒนำคูคลองเพ่ือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เรื่องกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษำควำม
สะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนจัดภูมิทัศน์ถนนให้มีควำมสวยงำมและ
เรื่องกำรรักษำ ควำมสะอำดห้องน้ ำสำธำรณะต่ำงๆ ให้ได้มำตรฐำน เพ่ือมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้กับประชำชน ประจ ำปี 2562 เพ่ือตอบสนองนโยบำยรัฐบำล
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำจึงได้จัดท ำโครงกำร “ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่
ใจสิ่งแวดล้อม” ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 “ข้อ 
๒๒/๒  ในกรณีกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงกำร
พระรำชด ำริ  งำนพระรำชพิธี รัฐพิธี นโยบำยรัฐบำล  และนโยบำย
กระทรวงมหำดไทย ให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น สำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ สภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว” 
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ จึงขอเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕61-๒๕65) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอนุมัติและประกำศใช้ ต่อไป 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ ได้จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม       (ฉบับที่ 1) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ จัดท ำขึ้น
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๒/๒  ในกรณีกำรเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด ำริ  งำนพระรำชพิธี รัฐ
พิธี นโยบำยรัฐบำล  และนโยบำยกระทรวงมหำดไทย ให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำร
ท้องถิ่น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้      สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ  46 แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับควำมเห็นชอบแล้ว  ให้ปิด
ประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับควำม 
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เห็นชอบกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว” โดยได้แสดง
รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร ที่จัดท ำ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้มีกำรเพ่ิมเติม
โครงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ เพ่ือสนองนโยบำยรัฐบำล     

หลักกำรและเหตุผล 
ในกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น รวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำม
โครงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก
ศิลำได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่  13 
มิถุนำยน 2562 ไปแล้วนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยรัฐบำลและตำมแนวทำงกำร
ด ำเนินโครงกำร  “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยอำศัยอ ำนำจ
ผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 “ข้อ 
๒๒/๒ ในกรณีกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงกำร
พระรำชด ำริ งำนพระรำชพิธีรัฐพิธีนโยบำยรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงมหำดไทย
ให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับ
ควำมเห็นชอบแล้วให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบ กำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
ดังกล่ำว”  

โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

กำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

   แบบ ผ.02 
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แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
จ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ  10,000  บำท 
- โครงกำร 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  เพ่ือให้มี
ควำมเหมำะสม เป็นไปตำมนโยบำยรัฐบำลตำมแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร “1 
อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่     มท 0810.6/ว3718 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 เรื่อง แนว
ทำงกำรด ำเนินโครงกำรของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหำดไทยเพ่ือมอบให้
ประชำชน ประจ ำปี พ.ศ.2562 ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  
และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อท่ีประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
๒๒/๒  ในกรณีกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงกำร
พระรำชด ำริ  งำนพระรำชพิธี รัฐพิธี นโยบำยรัฐบำล  และนโยบำย
กระทรวงมหำดไทย ให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้      สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่
ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุมกำรอภิปรำยก็จะได้ให้ท่ำนสมำชิกได้อภิปรำยซักถำม
ก่อนที่ท่ำนสมำชิกจะได้เสนออภิปรำยนั้น   ขอสั่งพักกำรประชุม  15  นำที 

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และกล่ำวซักถำมต่อที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอ
อภิปรำยหรือไม่ 

 
 
 
  



 

-6- 
 

นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนอภิปรำยเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 ท้องถิ่นเพ่ิมเติมนั้น  ของฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร โครงกำรฝำยที่ได้รับ

กำรจัดสรรจำกกรมของบ้ำนค ำบอนหมู่ที่  4  และบ้ำนโคกศิลำหมู่ที่  8  ท ำ ไม่ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน 

ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยวรสิทธ์  พันยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำย  มีรูปแบบกำรด ำเนินกำรของ 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 โครงกำรนั้นด ำเนินกำรในลักษณะใด  มีกำรกำรวำงแผนในเรื่อองกำรดูแลรักษำ

อย่ำงไรฝำกทำงท่ำนประธำนสภำฯ ถึงผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ิมเติม
ด้วย 

ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ เรื่องที่ท่ำนสมำชิกหมู่ที่  4  อภิปรำยนั้นขอให้ทำงเจ้ำหน้ำที่ได้ชี้แจงภำยหลังถึง

ปัญหำที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรนั้นก็ได้ด ำเนินกำรตำม
หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร
ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหำดไทยเพ่ือมอบให้ประชำชนในปี  พ.ศ.  2562 แนว
ทำงกำรด ำเนินโครงกำร  1  อปท. 1  ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม  โดยมีเป้ำหมำย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  มีถนนที่มีควำมสวยงำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  และประชำชนสัญจรด้วยควำมปลอดภัย  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส ำรวจและคัดเลือกถนนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นถนนที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบ  จ ำนวน  1  สำย  มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ  500  เมตร    ถนนที่จะ
ด ำเนินกำรนั้น  คือ  ถนนสำยบ้ำนธำตุ  -  หนองทุ่ม  จุดเริ่มต้นที่หน้ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  จุดสิ้นสุดที่  สำมแยกหนองทุ่ม -หนองโจด  ระยะ
ด ำเนินกำรระหว่ำง เดือนมิถุนำยน  -  สิงหำคม  วิธีด ำเนินกำรนั้น  มีกำรปลูกต้นไม้  
ไม้ดอกไม้ประดับ  ตำมริมทำง  2  ข้ำงทำง  ระยะทำง  700  เมตร งบประมำณที่ใช้
ด ำเนินกำร  10,000  บำท  ในส่วนของเมล็ดพันธ์นั้นขอรับกำรสนับสนุนจำกสถำนี
พัฒนำที่ดิน  ต้นแคร์นำ  จ ำนวน  250  ต้น  ขอรับกำรสนับสนุนจำกสถำนีเพำะ
พันธ์กล้ำไม้  จังหวัดสกลนคร  ค่ำใช้จ่ำยค่ำอำหำรพร้อมเครื่องดื่ม  100  คน  คนละ  
70  บำท  รำวเป็นเงิน  7,000  บำท  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  3,000  บำท  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  10,000  บำท   ในรำยละเอียดขอมอบหมำยทำงปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติม 

ประธำนสภำฯ เชิญปลัดน ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม 
ปลัดอบตฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม หลังจำกที่สำภำได้ให้ควำมเห็นชอบแล้วผู้บริหำรก็จะได้

ประกำศใช้แผนพัฒนำที่เพ่ิมเติมก็จะได้โอนเปลี่ยนแปลงโครงกำรอนุรักษ์ป่ำไม้
ชุมชนตำมข้อบัญญัติไม่ได้ด ำเนินกำร  เรื่องกำรบ ำรุงรักษำนั้นก็จะจัดรถน้ ำในกำรรด
น้ ำเพ่ือให้ควำมชุ่มชื่น   และจัดกำรล้อมรั่วเพ่ือรักษำให้เห็นชัดเจน  และขอชี้แจง
เพ่ิมเติมโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร  เหตุที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันเวลำนั้น  
เนื่องจำกได้รับแจ้งหนังสือจำกอ ำเภอ  เมื่อวันที่  26  มิถุนำยน  แต่โครงกำรนั้นให้
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในวันที่  30  กรกฎำคม  เป็นโครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำ   
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จำกกำรตรวจสอบแล้วคงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำ
ล้น  งบประมำณ  500,000  บำท  เป็นกำรจ้ำงแรงงำน  50  %  มีคุณภำพใช้งำน
ได้  3-5  ปี  ในส่วนนี้ก็เป็นที่น่ำเสียดำย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนปลัดที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวชักถำมที่ประชุม  
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 

นำยอมร  บุญเขื่อง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขออภิปรำยเพิ่มเติมต่อจำกท่ำนสมำชิกฝำกท่ำน 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 ประธำนสภำ ฯ สิ่งที่เป็นห่วงนั้น  คือ  เรื่องของกำรบ ำรุงรักษำ อยำกให้ท ำทุก

ฤดูกำลไม่เหมือนกับที่ผ่ำนมำ  เรื่องงบประมำณ  หนึ่งหมื่นบำทนั้นถ้ำหำกน้อยก็ขอ
โอนเพิ่มได้  เพรำะมีกำรท ำให้คอบคลุมทุกสำยสำยดูแลทุกฤดูกำลให้สวยงำม  สิ่งที่
เป็นห่วงก็คือเรื่องกำรดูแลและกำรบ ำรุงรักษำ  หรือมีวิธีกำรด ำเนินกำรอย่ำงอ่ืน
หรือไม่ 

ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจง 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบต.ฯ   เรื่อง  งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรนั้น  หนึ่งหมื่นบำทประสำนทำงหมู่บ้ำน

ขอใช้ก ำลังจำกจิตอำสำในกำรร่วมด ำเนินโครงกำร  จ ำนวน  100  คน  ใน
งบประมำณส่วนที่เหลือนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ต่ำง  เช่น  ตะปู ไ ม้  ที่ ใ ช้ ท ำ รั ว  
โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วนั้นถนนก็ดูสวยดี  แต่มีอำยุแค่  2 -  3  เดือนเท่ำนั้น 

 ในส่วนที่ท่ำนสมำชิกอภิปรำยเสนอให้ด ำเนินกำรตลอดทุกฤดูกำลนั้นก็ต้องหำรือกัน
อีกท่ีหนึ่งถึงควำมเป็นไปได ้

ประธำนสภำฯ เชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบโครงกำรน ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 
นำงธัญสุดำ  สำรีบุตร น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ิมเติม 
ผอ.กองสวัสดิกำรฯ ขอน ำเรียนเพ่ิมเติมเสริมต่อจำกท่ำนผู้บริหำรและทำงท่ำนปลัดที่ได้ชี้แจง  ใน

รูปแบบของกำรด ำเนินกำรนั้น  คือ  ปลูกต้นปอเทื่องสลับต้นแคนำ  ทุกช่วง  6  
เมตร 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม  และกล่ำวต่อที่
ประชุมกำรอภิปรำยนั้นท่ำนสมำชิกก็ได้อภิปรำยกันครบทุกรำยละเอียดที่ทำง
ผู้บริหำรเสนอแล้ว  หรือมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่  

ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนก็จะได้ขอมติที่ประชุม

อนุมัติตำมท่ีมีผู้บริหำรเสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติมฉบับที่  1    
ขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  12  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงผลของกำรลงมติต่อที่ประชุม  กำรลงมติที่ประชุมก็เห็นชอบ

ตำมที่ท่ำนผู้บริหำรได้เสนอ  และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในระเบียบ
วำระต่อไปขอสั่งพักกำรประชุมเพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน  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 ำเนินกำรประชุมต่อ  และน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมทำงท่ำนผู้บริหำรเกี่ยวกับกำร

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยหรือชี้แนะถึงกำรด ำเนินงำน  หรือทำงผู้บริหำรมีเรื่องที่
จะแจ้งให้สภำได้รับทรำบก็ขอเชิญ 

นำยทวีชัย  สุพร ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกหำรือถึงผู้บริหำร  เรื่องรถบรรทุกขนดินลูกรัง 
ส.อบต.  หมู่ที่  7 ที่มำรับจ้ำงภำยในต ำบลน่ำจะออกระเบียบไว้หรือไม่อย่ำงที่อ่ืนนั้นเขำได้หินลงที่

สำธำรณะที  3-5  รถฟรี 
ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยอุทัย  ศรีสถำน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรซ่อมแซมฝำยวังกกกอกมี 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 งบประมำณ ในกำรซ่อมแซมหรือไม่  ถ้ำหำกว่ำมีก็อยำกให้รีบด ำเนินกำรเพรำะ

ในช่วงนี้นั้นน้ ำในล ำห้วยนั้นมีน้อย  ถ้ำหำกว่ำมีก็ฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึง
ผู้บริหำรให้รีบด ำเนินกำรด้วยเพรำะประชำชนที่ใช้สัญจรไปมำจะได้สะดวก 

ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงทำงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่  เรื่องกำรซ่อมแซม 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 ฝำยน้ ำล้นที่ช ำรุด  ในกำรประชุมครั้งหนึ่งนั้นทำงผู้บริหำรได้ชี้แจงว่ำจะไม่

ด ำเนินกำรซ่อมแซม    ฝำยนั้นเป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ำหำก
ช ำรุดนั้นก็ต้องมีกำรซ่อมแซม 

ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยสมพร  รำชำหงส์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกถึงผู้บริหำร  เรื่อง  งบประมำณในกำรลงหิน

ลูกรังซ่อมแซมถนนที่ช ำรุดนั้น  มีงบประมำณในกำรด ำเนินกำรหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยวรสิทธิ์  พันยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกถึงผู้บริหำรและทำงเจ้ำหน้ำที่  เรื่อง  กำร 
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ส.อบต.  หมู่ที่  2 ซ่อมแซมฝำยน้ ำล้นที่ช ำรุดในปีงบประมำณปี  60 ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรซ่อมแซม       
ที่ด ำเนินกำรแล้ว  ถ้ำหำกว่ำด ำเนินกำรซ่อมแซมได้นั้น  จะให้ทำงหมู่บ้ำนนั้น
ด ำเนินกำรอย่ำงไร  มีงบประมำณในกำรด ำเนินกำรเพียงพอหรือไม่ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจงในรำยละเอียดที่ท่ำนสมำชิกได้ซักถำมต่อที่ประชุม 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงตอที่ประชุม 
รองนำยกอบต.ฯ เรื่อง  กำรหำรือเรื่องกำรออกระเบียบเกี่ยวกับกำรขนหินลูกรังนั้นแต่ก่อนนั้นก็มีกำร

ขอทำงผู้รับจ้ำงเขำก็ให้มำเหมือนกันในกำรซ่อมแซมถนนสำธำรณะที่ช ำรุด  เมื่อเขำ
เข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่  ถ้ำให้ออกเป็นระเบียบตำมที่ท่ำนสมำชิกได้เสนอนั้นคงไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้  เรื่องรำยละเอียดเกี่ยวกับงบประมำณหรือวิธีกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆนั้นขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ  มอบหมำยทำงปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ เชิญปลัดอบต.ฯ  น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำยวีระยุทธ  พรหมสำขำ  ณ  สกลนค  น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
ปลัดอบต.ฯ เรื่อง  กำรซ่อมแซมฝำยวังกกกอกนั้นก็ได้ออกส ำรวจพื้นที่ดูแล้ว ในกำรด ำเนินกำร

นั้น  ก็คงใช้ปูนจ ำนวนหนึ่งในกำรซ่อมแซม  ก็ได้มีกำรวำงแผนไว้อยู่ในกำร
ด ำเนินกำรในกำรนี้ก็จะให้ทำงกองช่ำงนั้นได้ออกส ำรวจและก็จัดท ำประมำณกำร
ขึ้นมำ  เพื่อด ำเนินกำรซ่อมแซมงบประมำณที่ใช้นั้นก็อยู่ในส่วนของงบกลำงที่จะใช้
ในกำรด ำเนินกำร  เรื่องงบประมำณในกำรลงหินลูกรังก็เช่นกันถ้ำหำกจะด ำเนินกำร  
และ  เรื่อง กำรที่ท่ำนผู้บริหำรได้ชี้แจงว่ำไม่มีกำรซ่อมแซมนั้น  ถ้ำหำกเป็นทรัพย์สิน
ของทำงองค์กำรบริหำรนั้นถ้ำหำกช ำรุดก็ต้องมีกำรซ่อมแซม  เพรำะในกำรตั้ง
ข้อบัญญัตินั้นก็ได้มีงบซ่อมแซมบรรจุไว้อยู่แล้วในกำรด ำเนินกำร  ถ้ำหำกมีควำม
เสียหำยมำกเกินกว่ำที่จะด ำเนินกำรซ่อมแซมได้  ก็ให้เสนอปรับแผนเข้ำมำ  เพรำะ
นิยำมค ำว่ำซ่อมแซมนั้นคือกำรซ่อมในส่วนที่มีกำรช ำรุดเท่ำนั้น  ก็ให้เสนอปรับแผน
เข้ำมำบรรจุไว้ในแผนเป็นกำรปรับปรุงซ่อมแซมเพรำะจะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้ 
มำกกว่ำ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนปลัดที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุมมี
สมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี  
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเม่ือไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอซักถำมขอสั่งพักกำรประชุม  15  นำที่ 
พักเบรคกำรประชุม เวลำ  14.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  14.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อและได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  ได้รับแจ้งจำกทำงเจ้ำหน้ำที่ว่ำ
จะได้ขอหำรือในรำยละเอียดโครงกำรที่จะด ำเนินกำรจัดท ำในข้อบัญญัติงบประมำณ 
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ปี  พ.ศ.  2563  ที่เกี่ยวกับหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน   
ว่ำจะขอหำรือกับสมำชิกแต่ละหมู่บ้ำนก่อนเพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหำ  และได้กล่ำว
ชี้แจงต่อที่ประชุมเก่ียวกับกำรประชุมนั้นเป็นกำรประชุมนอกรอบเพ่ือหำรือเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติ  พร้อมกล่ำวต่อที่ประชุมฝำกถึงทำงผู้บริหำรนั้นได้น ำไป
ปฏิบัติด้วยในส่วนที่ท่ำนสมำชิกนั้นได้ฝำกปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไข  และกล่ำวต่อ 
ที่ประชุมกำรประชุมในวันนี้เวลำก็สมควรแล้วพร้อมกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  
และทำงผู้บริหำรรวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ที่ได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้   พร้อมทั้งกล่ำวปิด
กำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ  สมัยที่  1/2562  ครั้งที่  3 

ปิดประชุม  เวลำ  16.30  น. 
  

 
ลงชื่อ       เชำวลิต  พรรื่นเรงิ     ผู้จดบันทึกกำรประชุม 

          (นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง)   
    เลขำนุกำรสภำฯ 
 

 ลงชื่อ        อุดร  น้อยวิรก ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
            (นำยอุดร  น้อยวิรก) 

  ประธำนสภำฯ 
 


