
 

ส ำเนำ 

บันทกึ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  2/2562 ครั้งที่ 2 

วันที่  17  กันยำยน  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 นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ส.อบต.  หมู่2 วรสิทธ์  พันธ์ยุศรี 
5 นำยพลูศักดิ์  ศิริหัตถ์ ส.อบต. หมู่ 2 พลูศักดิ์  ศิริหัตถ์ 
7 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ 4 สมพร  รำชำหงษ์ 
8 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ 4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
9 นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต. หมู่ 5 อุทัย  ศรีสถำน 
10 นำยสมบัติวังรำช ส.อบต. หมู่ 5 สมบัติวังรำช 
11 นำยอมร  บุญเขื่อง ส.อบต. หมู่ 6 อมร  บุญเขื่อง 
12 นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต. หมู่ 6 ค ำผง  อำษำใหญ่ 
13 นำยทวีชัย  สุพร ส.อบต. หมู่  7 ทวีชัย  สุพร 
14 นำยจัด  จันทร์งำม ส.อบต. หมู่ 7 จัด  จันทร์งำม 
15 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต. หมู่  8  นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม   

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำงอุไร  เพชรำเวช นำยกอบตฯ อุไร  เพชรำเวช 
2 นำยศรชัย  เหล่ำทอง รองนำย  อบตฯ ศรชัย  เหลำทอง 

 
. 
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำฯ  กล่ำวกำรเปิดประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2/2562  ครั้งที ่2 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  
2/2562  ครั้งที่  2 และกล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพ่ือทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบวันนี้ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมและทำง
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีผู้เสนอขอ
มติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำนับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 
 5.2  พิจำรณำกำรโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ใน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน  

และสิ่งก่อสร้ำง 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำงอุไร  เพชรำเวช น ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำยกอบตฯ กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนจะน ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดขอนุญำติน ำเรียนชี้แจง

ในรำยละเอียดรำยงำนสถำนะกำรคลังเพ่ือประกอบกำรเสนอญัตติก ำรโอน
งบประมำณร่ำยจ่ำยโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ประจ ำปีงบประมำณ  2562
เพ่ือให้สภำได้พิจำรณำรำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้น ำเสนอต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดของสถำนกำรณ์คลังต่อ
ที่ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนผู้บริหำรจะแถลงชี้แจงในรำยละเอียด
ขอสั่งพักกำรประชุม  15  นำที 
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พักเบรกกำรประชุม เวลำ  10.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  10.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรกกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และกล่ำวต่อที่ประชุมเชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงใน
รำยละเอียดต่อท่ีประชุม 

นำงอุไร  เพชรำเวช น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 
นำยกอบต.ฯ น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 
 มีรำยละเอียดดังนี้ตำมที่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ได้ประกำศใช้

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562  และส ำนัก/กอง 
ส่วนรำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ ได้เสนอขอโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย  เพ่ือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน  หมวด ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ 

1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  จ ำนวน 3 รำยกำร 

     งำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน 2 รำยกำร 

1.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  

  1. ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีบุนวม    งบประมำณตั้งไว้            -   บำท 

    จ ำนวน 60 ตัวๆ ละ 450 บำท   งบประมำณท่ีขอโอนเพิ่ม   27,000 บำท 

  2. ค่ำจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขำพับหน้ำเหล็ก  งบประมำณตั้งไว้         -   บำท 

    จ ำนวน 10 ตัวๆ ละ 2,600 บำท   งบประมำณท่ีขอโอนเพิ่ม   26,000  บำท 

       งำนบริหำรงำนคลัง จ ำนวน 1 รำยกำร 

1.2 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

  - ค่ำจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี   งบประมำณตั้งไว้     -   บำท 

    จ ำนวน 1 คันๆ ละ 40,800 บำท  งบประมำณท่ีขอโอนเพิ่ม   40,800 บำท 

1. แผนงำนกำรศึกษำ  จ ำนวน 2 รำยกำร 

2.1 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  

  1. ค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย งบประมำณตั้งไว้     -   บำท 

    จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 32,000 บำท   งบประมำณท่ีขอโอนเพิ่ม   32,000 บำท 

      ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกศิลำ 
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2. ค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย งบประมำณตั้งไว้      -   บำท 

    จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 32,000 บำท   งบประมำณท่ีขอโอนเพิ่ม   32,000 บำท 

    ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองทุ่ม 

3. แผนงำนสังคมสงเครำะห์  จ ำนวน 1 รำยกำร 

3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

  - ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก    งบประมำณตั้งไว้   -   บำท 

 ส ำหรับงำนส ำนักงำน  จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บำท     งบประมำณท่ีขอ
โอนเพิ่ม   16,000 บำท 

4. แผนงำนเคหะและชุมชน  จ ำนวน 3 รำยกำร 

4.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  

  - ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร ตู้เหล็กแบบ 2 บำน    งบประมำณตั้งไว้     -   บำท 

    จ ำนวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บำท   งบประมำณท่ีขอโอนเพิ่ม   11,000 บำท 

4.2 ครุภัณฑ์ส ำรวจ  

  1. ค่ำจัดซื้อไม้สตำฟฟ์อลูมิเนียมแบบชัก       งบประมำณตั้งไว้   -   บำท 

    จ ำนวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บำท  งบประมำณท่ีขอโอนเพิ่ม   5,000 บำท 

2. ค่ำจัดซื้อชุดทดสอบควำมเข้มเหลว        งบประมำณตั้งไว้   -   บำท 

ของคอนกรีต Slum Test  จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บำท        
งบประมำณท่ีขอโอนเพ่ิม   5,000 บำท 

4.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

  - ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก        งบประมำณตั้งไว้   -   บำท 

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บำท      
งบประมำณท่ีขอโอนเพ่ิม   4,300 บำท 

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 10 รำยกำร 
งบประมำณ 199,100 บำท  
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หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

1. แผนงำนเคหะและชุมชน  จ ำนวน 15 โครงกำร 

1. โครงกำรปรับปรุงถนนเพื่อกำรเกษตร บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 1 จำกเส้นข้ำงวัดป่ำศรี
ลำธรรมมำรำม – บ่อหนำมแดง  งบประมำณ  48,000  บำท 

2. โครงกำรปรับปรุงถนนเพื่อกำรเกษตร บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 1 จำกสำมแยกอ่ำงห้วย
น้อย – หนองค้ำ  งบประมำณ  77,000  บำท 

3. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 2  จำกบ้ำนนำยพร  
ลือชำพูล – บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงศ์  งบประมำณ  280,000  บำท 

4. โครงกำรลงหินลูกรังถนนเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำนหนองทุ่ม  หมู่ที่ 3   สำยนำนำง
ฉวีวรรณ – นำนำยสมนึก  งบประมำณ  28,000  บำท   

5. โครงกำรลงหินลูกรังถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ทำงไปหนองบ่อ  
งบประมำณ  38,000  บำท 

6. โครงกำรลงหินลูกรังถนนเพื่อกำรเกษตร บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ทำงไปหนองโดน  
งบประมำณ  19,000  บำท 

7. โครงกำรลงหินลูกรังถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3   บริเวณห้วย
ปลวก2 - ห้วยปลวก4  งบประมำณ  48,000  บำท 

8. โครงกำรลงหินลูกรัง บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ที่สำธำรณะดอนปู่ตำ  งบประมำณ  
28,000  บำท 

9. โครงกำรปรับปรุงถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนค ำบอน หมู่ที่ 4 จำกแยกบ้ำนนำง
สวำท – หนองคันจำง  งบประมำณ  50,000  บำท 

10. โครงกำรปรับปรุงถนนเพื่อกำรเกษตร บ้ำนค ำบอน หมู่ที่ 4 จำกนำนำงบุญถม – 
ล ำน้ ำยำม  งบประมำณ  82,000  บำท 

11. โครงกำรลงหินลูกรัง บ้ำนค ำบอน หมู่ที่ 4 จำกแยกบ้ำนนำงสวำท – หนองคัน
จำง  งบประมำณ  28,000  บำท 

12. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนหนองโจด หมู่ที่ 5 จำกบ้ำน       
นำยล ำพอง  ชัยสิทธิ์ – บ้ำนนำยไชยำ  จิตธรรม  งบประมำณ  150,000  บำท 

13. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนปลวก หมู่ที่ 6 จำกแยกบ้ำนนำงบุญสวน –   
นำนำงสุภำพร  แสนโคตร  งบประมำณ  150,000  บำท 
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14. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.  บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 7  จำกบ้ำนนำงนิศรำ  
สุวรรณสิงห์ – บ้ำนนำยสุพจน์  เครือจันผำ  งบประมำณ  110,000  บำท 

15. โครงกำรปรับปรุงถนนเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 8  ลงหินลูกรังรอบ
วัดกุดน้ ำแดง  งบประมำณ  71,000  บำท 

รวมหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ขออนุมัติตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 15 
โครงกำร งบประมำณ 1,207,000 บำท 

       รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,406,100 บำท  (หนึ่งล้ำนสี่แสนหกพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) 

ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำจึงขอเสนอโอนงบประมำณรำยจ่ำย  เพ่ือ
โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  ให้สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำเพ่ือพิจำรณำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543  หมวดที่ 4  กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมำณ  ข้อ 27  และ 29  เพ่ือให้สภำนั้นได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  และ
เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อท่ีประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543  หมวดที่ 4  กำร
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ  ข้อ 27  และ 29  

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดข้อกฎหมำยต่อที่
ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนสมำชิกจะได้เสนออภิปรำยในรำยละเอียด
ขอสั่งพักเบรกกำรประชุม  เพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวันและนัดประชุมต่อ  เวลำ  
13.00  น. 

พักเบรกกำรประชุม เวลำ  12.00  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  13.00  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรกกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และกล่ำวต่อที่ประชุมในกำรพิจำรณำนั้นจะพิจำรณำ
ไปที่ละแผนงำนและก็ขอมติไปที่ละแผนงำนพร้อมเชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงถึง 
เหตุผลของควำมจ ำเป็นที่เสนอเพ่ือให้สภำพิจำรณำ หมวดค่ำครุภัณฑ์  ในแผนงำน    
บริหำรงำนทั่วไป  จ ำนวน  3  รำยกำร  งำนบริหำรงำนทั่วไป  2  รำยกำร ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีบุนวม  จ ำนวน  60  ตัว  ๆ  ละ  450  บำท งบประมำณท่ี
ขอโอน  27,000  บำท   ค่ำจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขำพับหน้ำเหล็ก  จ ำนวน  10  
ตัว  ๆ  ละ  2,600  บำท  งบประมำณที่ขอโอน  26,000   บำท  งำนบริหำรงำน
คลัง  จ ำนวน  1  รำยกำร   ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  ค่ำจัดซื้อ
รถจักรยำนยนต์ขนำด  110  ซีซี  จ ำนวน  1  คัน  ๆ  ละ  40,800  บำท 
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นำยศรชัย  เหลำทอง น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในส่วนรำยละเอียดที่ส ำคัญนั้นในส่วนนี้นั้นไม่ทรำบข้อมูล   
รองนำยกอบตฯ เพรำะในส่วนที่เสนอขอนั้นก็ไม่ได้มำชี้แจง 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

จ ำนวน  3  รำยกำรหรือไม่ 
นำยอุทัย  ศรีสถำน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อหรือไม่ถ้ำ 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 หำกจัดซื้อแล้วใช้งำนในส่วนของกองไหน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขออภิปรำยซักถำมเท่ำท่ีทรำบรถจักรยำนยนต์นั้นตั้ง 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 ไว้ที่กองคลังก็อยำกทรำบว่ำส่วนกองคลังนั้นมีควำมจ ำเป็นอย่ำงไรจึงเสนอขอจัดซื้อ

ในส่วนนี้ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยในส่วนของเก้ำอ้ีบุนวม  ตั้ง 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 ไว้ที่ตัวละ  450  บำท ในเรื่องรำคำที่เสนอตั้งนั้นแพงไปหรือไม่  น ำไปใช้ในส่วนใด 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมผู้บริหำรชี้แจง 
นำยศรชัย  เหลำทอง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ในรำยละเอียดส่วนนี้ขอมอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่ได้ 
รองนำยกอบตฯ น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ เชิญเจ้ำหน้ำที่น ำเรียนชี้แจง 
นำงเจริญศรี  ปำละสิทธิ์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ ในส่วนของรถจักรยำนยนต์ตั้งไว้ในส่วนของกองคลัง  เก้ำอีบุนวมนั้นนั้นตั้งตำมกำร

สืบรำคำตำมท้องตลำดจัดซื้อหำเพ่ือรองรับรับกำรประชุมต่ำงๆที่มำขอใช้ใน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในส่วนของรถจักรยำนยนต์นั้นใช้ประโยชน์ในกำรออก
ส ำรวจกำรจัดเก็บภำษีในพื้นท่ีในส่วนที่มีนั้นก็อยู่ในส่วนของกองช่ำง 

ประธำนสภำฯ  กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมกล่ำวต่อที่ประชุมมี
สมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  และ

เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ  ในหมวดค่ำ

ครุภัณฑ์  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไปจ ำนวน  3  รำยกำรตำมที่ผู้บริหำรได้เสนอขอ
อนุมัติขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติ  2  เสียง 
 งดออกเสียง  13   คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดไม่เห็นชอบให้อนุมัติ  ในหมวดค่ำครุภัณฑ์

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  จ ำนวน  3  รำยกำรขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ  8  เสียง 
 งดออกเสียง  7  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชีแจงต่อที่ประชุมมติที่ประชุมไม่อนุมัติ  8  เสียง   อนุมัติ  2  เสียง 

สรุปมติที่ประชุมคือไม่อนุมัติ  ในหมวดค่ำครุภัณฑ์  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  3  
รำยกำร  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจงในแผนงำนกำรศึกษำ  จ ำนวน  2  รำยกำร  ค่ำ
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย  จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 32,000 บำท   
งบประมำณท่ีขอโอนเพิ่ม   32,000 บำท  ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกศิลำ 
ค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย จ ำนวน 1 ชุดๆ ละ 32,000 บำท   
งบประมำณที่ขอโอนเพ่ิม   32,000 บำท  ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองทุ่ม  
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ  ในหมวดค่ำ

ครุภัณฑ์  แผนงำนกำรศึกษำจ ำนวน  2  รำยกำรตำมที่ผู้บริหำรได้เสนอขออนุมัติขอ
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวชี้แจงต่อที่ประชุมแผนงำนกำรสังคมสงเครำะห์  จ ำนวน  1  รำยกำรค่ำจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจ ำนวน  1  เครื่อง ๆ  ละ  16,000  บำท  และกล่ำวเชิญ
ผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงถึงควำมจ ำเป็นในรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 

นำงอุไร  เพชรำเวช กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำยกอบตฯ ในส่วนของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั้นจัดซื้อไว้ในส่วนของกองสวัสดิกำร  เพ่ือเป็นกำร

บันทึกข้อมูลในส่วนของเบี้ยยังชีพ  ข้อมูลในส่วนของธนำคำรขยะ  และข้อมูลต่ำงๆ
ของทำงรำชกำรที่เกี่ยวพันกับพ่ีน้องประชำชน  เพรำะเครื่องเดิมที่ใช้อยู่นั้นมีอำยุ
กำรใช้งำนนำนแล้ว- 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจง
ในแผนงำนกำรสังคมสงเครำะห์ จ ำนวน  1  รำยกำรมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอ
อภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ  ในหมวดค่ำ

ครุภัณฑ์  แผนงำนกำรสังคมสงเครำะห์ จ ำนวน  1  รำยกำรตำมที่ผู้บริหำรได้เสนอ
ขออนุมัติขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวชี้แจงต่อที่ประชุมแผนงำนกำรเคหะและชุมชน  จ ำนวน  3  รำยกำร  ครุภัณฑ์

ส ำนักงำนค่ำจัดซื้อตู้เอกสำร  ตู้แบบเหล็กแบบ  2  บำน  จ ำนวน  2  หลัง  ๆ  ละ  
5,500  บำท   ครุภัณฑ์ส ำรวจ  ค่ำจัดซื้อไม้สตำฟฟ์อลูมิเนียมแบบชัก  จ ำนวน  1 
ตัว  ๆ  ละ  5,000  บำท  ค่ำจัดซื้อชุดทดสอบควำมเข้มเหลวของคอนกรีต  slum  
test  จ ำนวน  1  ชุด  ๆ  ละ  5,000  บำท    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่ำจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จ ำนวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ  
4,300  บำท  ในส่วนนี้เชิญทำงผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจง 

นำงอุไร  เพชรำเวช กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำยกอบตฯ ในส่วนของตู้เก็บเอกสำรนั้นมีควำมจ ำเป็นมำกเพรำะในส่วนของกองช่ำงนั้นไม่มีตู้

จัดเก็บเอกสำรคือมัดรวมกันไว้เป็นชุดแล้วน ำไปเก็บไว้เพรำะเอกสำรของทำง
รำชกำรนั้นอย่ำงน้อยต้องเก็บรักษำไว้ไม่ต่ ำกว่ำ  5   ปี   ในส่วนรำยละเอียด
ครุภัณฑ์ส ำรวจ  และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นั้นขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ
มอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบน ำเรียนชี้แจง 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญทำงเจ้ำหน้ำที่น ำเรียนต่อที่ประชุม 
นำยธนกฤต  พรหมพินิจ น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ ค่ำจัดซื้อไม้สตำฟฟ์เดิมที่ใช้อยู่ทุกวันนี่มีเพียง  1  อัน  เพ่ือควำมรวดเร็วและ

คล่องตัวในกำรปฏิบัติหน้ำที่มีประสิทธิภำพ  ค่ำจัดซื้อเครื่อง  slum  test  นั้นเพ่ือ
ใช้ทดสอบผลกำรงำนโครงกำรประเภทงำนคอนกรีต  ว่ำคอนกรีตที่ผสมนั้นได้ตำม
มำตรำฐำนหรือไม่  เพ่ือควำมถูกต้องในกำรตรวจสอบ  และในส่วนของค่ำจัดซื้อ
เครื่องหมึกพิมพ์นั้นเดิมที่กองช่ำงนั้นมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ อยู่แล้ว  2  เครื่อง  
โน้ตบุ๊ก  1  เครื่อง  แต่มีเครื่องพิมพ์  2  เครื่อง  ก็อยำกเสนอขอจัดหำให้ครบทั้ง  3  
เครื่อง  เพรำะที่มีอยู่นั้นอำยุกำรใช้งำนนั้นก็นำนพอสมควรส่งซ่องเป็นประจ ำ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ไดน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจง
ในแผนงำนกำรเคหะและชุมชน จ ำนวน  3  รำยกำรมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอ
อภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ  ในหมวดค่ำ

ครุภัณฑ์  แผนงำนกำรเคหะและชุมชน จ ำนวน 3  รำยกำรตำมที่ผู้บริหำรได้เสนอ
ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวชี้แจงต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงขอสั่งพัก

กำรประชุม  15  นำที่ 
พักเบรกกำรประชุม เวลำ  14.30  น. 
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เริ่มประชุม เวลำ  14.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรกกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และกล่ำวต่อที่ประชุมในกำรพิจำรณำโครงกำรในหมวด
ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงแผนงำนเคหะและชุมชน  จ ำนวน  15  โครงกำร  นั้นก็จะได้
พิจำรณำไปที่ละโครงกำรสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยซักถำมก็สำมำรถเสนอ
อภิปรำยอภิปรำยซักถำมได้  พร้อมกล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรต่อที่ประชุม 
โครงกำที่  1. โครงกำรปรับปรุงถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 1 จำกเส้น
ข้ำงวัดป่ำศรีลำธรรมมำรำม – บ่อหนำมแดง  งบประมำณ  48,000  บำท  มี
สมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ โครงกำรปรับปรุง

ถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 1 จำกเส้นข้ำงวัดป่ำศรีลำธรรมมำรำม – บ่อ
หนำมแดง  งบประมำณ  48,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  2. โครงกำรปรับปรุงถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนโคก

ศิลำ หมู่ที่ 1 จำกสำมแยกอ่ำงห้วยน้อย – หนองค้ำ  งบประมำณ  77,000  บำท  มี
สมำชิท่ำนใดจะเสนอภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ โครงกำรปรับปรุง

ถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 1 จำกสำมแยกอ่ำงห้วยน้อย – หนองค้ำ  
งบประมำณ  77,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  3. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคก

ศิลำ  หมู่ที่  2  จำกบ้ำนนำยพร  ลือชำพูล – บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงศ์  
งบประมำณ  280,000  บำท  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
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เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ  โครงกำรก่อสร้ำง

รำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 2  จำกบ้ำนนำยพร  ลือชำพูล – บ้ำนนำย
บุญกอง  ศิลำวงศ์  งบประมำณ  280,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  4. โครงกำรลงหินลูกรังถนนเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำน

หนองทุ่ม  หมู่ที่ 3   สำยนำนำงฉวีวรรณ – นำนำยสมนึก  งบประมำณ  28,000  
บำท  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ โครงกำรลงหิน

ลูกรังถนนเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำนหนองทุ่ม  หมู่ที่ 3   สำยนำนำงฉวีวรรณ – นำนำย
สมนึก  งบประมำณ  28,000  บำท   ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  5. โครงกำรลงหินลูกรังถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำน

หนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ทำงไปหนองบ่อ  งบประมำณ  38,000  บำท  มีสมำชิกท่ำนใดจะ
เสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ โครงกำรลงหิน

ลูกรังถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ทำงไปหนองบ่อ  งบประมำณ  
38,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  6. โครงกำรลงหินลูกรังถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำน

หนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ทำงไปหนองโดน  งบประมำณ  19,000  บำท  มีสมำชิกท่ำนใด
จะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
 
 



 

-12- 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ โครงกำรลงหิน

ลูกรังถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ทำงไปหนองโดน  งบประมำณ  
19,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  7. โครงกำรลงหินลูกรังถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำน

หนองทุ่ม หมู่ที่ 3  บริเวณห้วยปลวก2 - ห้วยปลวก4  งบประมำณ  48,000  บำท 
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ  โครงกำรลงหิน

ลูกรังถนนเพื่อกำรเกษตร บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3  บริเวณห้วยปลวก2 - ห้วยปลวก4  
งบประมำณ  48,000  บำท ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  8. โครงกำรลงหินลูกรัง บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ที่

สำธำรณะดอนปู่ตำ  งบประมำณ  28,000  บำท  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำย
หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ โครงกำรลงหิน

ลูกรัง บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ที่สำธำรณะดอนปู่ตำ  งบประมำณ  28,000  บำท ขอ
มติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  9. โครงกำรปรับปรุงถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนค ำ

บอน หมู่ที่ 4 จำกแยกบ้ำนนำงสวำท – หนองคันจำง  งบประมำณ  50,000  บำท  
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ โครงกำรปรับปรุง

ถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนค ำบอน หมู่ที่ 4 จำกแยกบ้ำนนำงสวำท – หนองคันจำง  
งบประมำณ  50,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  10. โครงกำรปรับปรุงถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนค ำ

บอน หมู่ที่ 4 จำกนำนำงบุญถม – ล ำน้ ำยำม  งบประมำณ 82,000  บำท  มีสมำชิก
ท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ โครงกำรปรับปรุง

ถนนเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนค ำบอน หมู่ที่  4  จำกนำนำงบุญถม – ล ำน้ ำยำม  
งบประมำณ 82,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  11. โครงกำรลงหินลูกรัง บ้ำนค ำบอน หมู่ที่ 4 จำก

แยกบ้ำนนำงสวำท – หนองคันจำง  งบประมำณ  28,000  บำท  มีสมำชิกท่ำนใด
จะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ โครงกำรลงหิน

ลูกรัง บ้ำนค ำบอน หมู่ที่ 4 จำกแยกบ้ำนนำงสวำท – หนองคันจำง  งบประมำณ  
28,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  12. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนหนอง

โจด หมู่ที่ 5 จำกบ้ำนนำยล ำพอง  ชัยสิทธิ์ – บ้ำนนำยไชยำ  จิตธรรม  งบประมำณ  
150,000  บำท  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ  โครงกำรก่อสร้ำง

รำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนหนองโจด หมู่ที่ 5 จำกบ้ำนนำยล ำพอง  ชัยสิทธิ์ – บ้ำน
นำยไชยำ  จิตธรรม  งบประมำณ  150,000  บำท ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  13. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนปลวก หมู่ที่ 6 

จำกแยกบ้ำนนำงบุญสวน – นำนำงสุภำพร  แสนโคตร  งบประมำณ  150,000  
บำท  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ  โครงกำรก่อสร้ำง

ถนน คสล. บ้ำนปลวก หมู่ที่ 6 จำกแยกบ้ำนนำงบุญสวน – นำนำงสุภำพร  แสน
โคตร  งบประมำณ  150,000  บำท ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่   14. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.  บ้ำนโคกศิลำ  

หมู่ที่  7  จำกบ้ำนนำงนิศรำ  สุวรรณสิงห์  – บ้ำนนำยสุพจน์  เครือจันผำ  
งบประมำณ  110,000  บำท  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ โครงกำรปรับปรุง

ถนน คสล.  บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่ 7  จำกบ้ำนนำงนิศรำ  สุวรรณสิงห์ – บ้ำนนำยสุ
พจน์  เครือจันผำ  งบประมำณ  110,000  บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงโครงกำรที่  15. โครงกำรปรับปรุงถนนเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำนโค

กงหินลูกรังรอบวัดกุดน้ ำแดง  งบประมำณ  71,000  บำท  มีสมำชิกท่ำนใดจะ
เสนออภิปรำยหรือไม่ 

ประชุม   ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุม  

และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ   
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้อนุมัติ โครงกำรปรับปรุง

ถนนเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำนโคกงหินลูกรังรอบวัดกุดน้ ำแดง  งบประมำณ  71,000  
บำท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมโครงในหมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ขออนุมัติตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร

ใหม่แผนงำนเคหะและชุมชน  จ ำนวน  15  โครงกำร งบประมำณ  1,207,000 
บำท  (หนึ่งล้ำนสองแสนเจ็ดพันบำทถ้วน)  สภำนั้นมีมติอนุมัติทั้ง  15  โครงกำร  
ตำมที่ทำงผู้บริหำรนั้นได้เสนอเพ่ือให้สภำนั้นให้กำรพิจำรณำอนุมัติ  และกล่ำวต่อที่
ประชุมเรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจำรณำก็หมดเพียงเท่ำนี้ 

ระเบียบวำระท่ี  6 เรือง  อ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมทำงท่ำนผู้บริหำรก็สำมำรถซักถำม

ได้หรือผู้บริหำรนั้นอยำกมีเรื่องชี้แจงต่อที่ประชุมก็สำมำรถชี้แจงได้ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมฝำกท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ

หลังจำกที่ทำงสภำนั้นได้อนุมัติโครงกำรต่ำงๆให้ผ่ำนแล้วก็ฝำกท่ำนนำยกนั้นให้รีบ
ด ำเนินกำร  เพ่ือโครงเหล่ำนั้นจะได้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชำชนในพื้นท่ี  และ
กล่ำวต่อที่ประชุมส ำหรับกำรประชุมในวันนี้นั้นเวลำก็สมควรแล้วขอปิดกำรประชุม
พร้อมทังกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  ท่ำนผู้บริหำร  และเจ้ำหน้ำที่ท่ีได้เข้ำร่วม
ประชุมในวันนี้  และขอกล่ำวปิดกำรประชุมสภำ  สมัยวิสำมัญ   

  สมัยที่  2/2562  ครั้งที่ 2   และแจ้งต่อที่ประชุมถ้ำหำกทำงผู้บริหำรได้เสนอญัตติ
เข้ำมำก็จะแจ้งให้ทรำบต่อไป   

 
ปิดประชุม เวลำ  16.30  น. 
 
 
 ลงชื่อ         เชำวลิต  พรรื่นเริง     ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
             (นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง)   

      เลขำนุกำรสภำฯ 
 

 ลงชื่อ          อุดร  น้อยวิรก       ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
              (นำยอุดร  น้อยวิรก) 

    ประธำนสภำฯ 
 


