
 

ส ำเนำ 

บันทึก รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  2/2562 ครั้งที่ 3 

วันที่  24  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 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต. หมู่  8  นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม     1.นำยจัด  จันทร์งำม  สใอบต.  หมู่ที่  7   

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำงอุไร  เพชรำเวช นำยกอบตฯ อุไร  เพชรำเวช 
2 นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว รองนำย  อบตฯ ชัยชนะ  แก่นท้ำว 
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  เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบวันนี้  มี  2  เรื่อง 
 เรื่องท่ี  1  วันนี้ได้มีสมำชิกลำประชุม  1  คน  คือ  นำยจัด  จันทร์  งำม  ส.อบต.  

หมู่ที่  7 
 เรื่องท่ี  2  ขอเชิญเข้ำอบรมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรจัดเก็บภำษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ  2562 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมและทำง
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีผู้เสนอขอ
มติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำนับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 
 5.2  พิจำรณำกำรขออนุมัติกันเงินงบประมำณ  กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำงอุไร  เพชรำเวช น ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
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 ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  มีควำมประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  เป็นกำรขออนุมัติโอนตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ ซึ่งเป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  ข้ อ  27  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำ  ด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  
2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2  และ  3  )  พ.ศ.  2543  และสภำองค์กำรบิ
หำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  มีมติอนุมัติในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก
ศิลำ  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  2/2562  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  17  กันยำยน  พ.ศ.  
2562  ซึ่งในกำรจัดซื้อและจัดหำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันในปีงบประมำณ  พ.ศ.  
2562  จึ่งขออนุมัติกันเงินเพ่ือน ำไปด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ  2563  ใน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีควำมจ ำเป็น
จะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ 

1. แผนงำนกำรศึกษำ  จ ำนวน 2 รำยกำร 

1.1 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  

  1. ค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย  

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

    ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกศิลำ 

2. ค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย  

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

    ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองทุ่ม 

2. แผนงำนสังคมสงเครำะห์  จ ำนวน 1 รำยกำร 

2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

  - ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก     

 ส ำหรับงำนส ำนักงำน  จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บำท     งบประมำณ   
16,000 บำท 
3. แผนงำนเคหะและชุมชน  จ ำนวน 3 รำยกำร 

3.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  

  - ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร ตู้เหล็กแบบ 2 บำน     

    จ ำนวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บำท   งบประมำณ   11,000 บำท 
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3.2 ครุภัณฑ์ส ำรวจ  

  1. ค่ำจัดซื้อไม้สตำฟฟ์อลูมิเนียมแบบชัก        

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

2. ค่ำจัดซื้อชุดทดสอบควำมเข้มเหลว         

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

3.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

  - ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก         

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

รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติกันเงิน จ ำนวน 7 รำยกำร งบประมำณ 105,300 
บำท  

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 
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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 จำกบ้ำนนำย
ล ำพอง  ชัยสิทธิ์ – บ้ำนนำยไชยำ  จิตธรรม  งบประมำณ  150,000  บำท 

13. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนปลวก หมู่ที่ 6 จำกแยกบ้ำนนำงบุญสวน – นำ
นำงสุภำพร  แสนโคตร  งบประมำณ  150,000  บำท 

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 

รวมหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ขออนุมัติ กันเงิน จ ำนวน 15 โครงกำร 
งบประมำณ 1,207,000 บำท 

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,312,300 บำท  (หนึ่งล้ำนสำมแสนหนึ่งหมื่นสองพันสำม
ร้อยบำทถ้วน) 

ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำจึงขอเสนอขออนุมัติกันเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  รำยกำรที่ขอโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ
เพ่ือพิจำรณำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 55  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบ
ข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน  
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กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2547  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และเพ่ือให้กำรพัฒนำและ
กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อันจะท ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ จึงมีควำม
ประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ใน
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีควำมจ ำเป็นจะต้อง
ใช้จ่ำยเงินนี้อีกต่อไปจึงเสนอเพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำนั้นได้
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  และ
เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อท่ีประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ

รักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  รวมถึง
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  ข้อ  59 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดข้อกฎหมำยต่อที่
ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนสมำชิกจะได้เสนออภิปรำยในรำยละเอียด
ขอสั่งพักเบรกกำรประชุม  15  นำที. 

พักเบรกกำรประชุม เวลำ  10.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  10.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรกกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อและกล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอ
อภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเม้ือไม่มีสมำชิกท่ำนใดก็ขอหำรือนอกรอบกับท่ำนผู้บริหำร

เกี่ยวกับรำยละเอียดโครงกำรเพ่ือขอให้ท่ำนผู้บริหำรนั้นได้น ำเรียนชี้แจงใน
รำยละเอียดของบำงโครงกำร 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อและได้กล่ำวต่อที่ประชุมหลังจำกกำรหำรือนอกรอบแล้ว
ก็จะได้ขอมติที่ประชุมอนุมัติกันเงินตำมที่ทำงผู้บริหำรได้เสนอและเชิญเลขำนุกำร
สภำฯ  นับองค์ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขออมติ

ที่ประชุมอนุมัติตำมที่ทำงผู้บริหำรได้เสนอขออนุมัติกันเงิน 
มติที่ประชุม อนุมัติ  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมญัตติที่พิจำรณำในวันนี้มีเพียง  เรื่องเดียวคือเรื่องกำรขออนุมัติกัน

เงินงบประมำณรำยจ่ำยกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ซึ่งสภำก็ได้มีมติอนุมัติตำมที่
ทำงผู้บริหำรได้เสนอ  และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในระเบียบวำระ
ต่อไปขอสั่งพักกำรประชุมเพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวันและนัดประชุมต่อเวลำ  
13.00  น. 

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ 
ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อื่นๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมทำงผู้บริหำรก็สำมำรถซักถำมได้

และกล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมหรือไม่ 
นำยทวีชัย  สุพร ขออนุญำตซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่อง  โครงกำรท่อส่งน้ ำ 
ส.อบต.  หมู่ที่  7 บ้ำนค ำบอน  โครงกำรที่รับถ่ำยโอนภำรกิจที่ได้มีกำรประชุมในสมัยที่ผ่ำนมำนนั้นได้

มีกำรอภิปรำยในเรื่องของอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้มีกำรทดสอบเพรำะในขณะนั้นมีน้ ำท่วม  
ท ำให้ไม่สำมำรถลงตรวจสอบพื้นที่ได้นั้นในช่วงนี้น้ ำได้ลดปริมำณลงแล้วทำงเจ้ำของ
โครงกำรหรือทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นได้ประสำนในกำรเข้ำตรวจสอบแล้ว
หรือไม่  เพรำะในช่วงนี้ฝนก็ทิ้งช่วงถ้ำหำกใช้กำรได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
ที่มี พ้ืนที่ท่อระบบส่งน้ ำเดินผ่ำนถำกหำกยังไม่ได้ด ำเนินกำรก็ขอฝำกทำงท่ำน
ประธำนสภำฯ  ถึงทำงผู้บริหำรนั้นให้รีบด ำเนินกำร 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยสมพร  รำชำหงส์ ขออนุญำตซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่องถนนเพ่ือกำรเกษตรที่ 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 ช ำรุดภำยในต ำบลโคกศิลำที่หลังจำกน้ ำลดแล้ว  และฝนก็หยุดตกแล้วสภำพปัญหำ

ที่เกิดตำมมำนั้นคือ  ถนนขำดบ้ำง   ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ท ำให้กำรสัญจรไปมำ
ล ำบำก  เพรำะในช่วงนี้ก็ไกลถึงฤดูของกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตรแล้วฝำก
ท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำรด้วยว่ำมีงบประมำณที่จะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
หรือไม่ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรด ำเนินจัดซื้อจัด 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 จ้ำงโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  

ที่ด ำเนินกำรทั้งปีงบประมำณนั้น  ด ำเนินได้เพียงแค่  3  โครงกำรในส่วนที่เหลือนั้น
ได้มีกำรด ำเนินกำรขออนุมัติกันเงินต่อสภำฯ  ซึ่งก็ขอน ำเรียนชี้แจงตั้งแต่ได้รับ
เลือกตั้งเข้ำมำเป็นสมำชิกสภำนั้นก็หลำนสมัยแล้วไม่เคยมีที่พอไกลสิ้นปีงบประมำณ
แล้วทำงผู้บริหำรได้เสนอขออนุมัติกันเงินโครงกำรต่อสภำท้องถิ่นที่มีจ ำนวน
โครงกำรที่มำกขนำดนี้  อยำกทรำบว่ำทำงผู้รับจ้ำงนั้นมีรำยเดี่ยวหรือไม่จึงไม่ 
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สำมำรถด ำเนินกำรได้  หรือจะเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับทำงผู้รับจ้ำงบำงรำย
หรือไม่อย่ำงไร  ในส่วนนี้ก็ขอฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำรให้รีบด ำเนินกำร
ด้วย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยอุทัย  ศรีสถำน   ขออนุญำตซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ ถึงผู้บริหำร  เรื่องโครงกำรที่ขออนุมัติกัน 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 เงินในวันนี้ที่สภำนั้นได้มีมติอนุมัติในส่วนของโครงกำรในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  

ทั้ง  15  โครงกำรนั้นสำมำรถด ำเนินกำรได้เลยหรือไม่หลังจำกที่สภำมีมติอนุมัติฝำก
ทำงผู้บริหำรนั้นได้น ำเรียนชี้แจงด้วย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยสมพร  รำชำหงส์ ขออนุญำตฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 นั้นอยำกให้ท่ำนรองนำยกนั้นได้ก ำฉับทำงท่ำนนำยกนั้นให้รีบด ำเนินกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงนั้นให้รีบด ำเนินกำรให้เร็ว  เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชำชน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยอมร  บุญเขื่อง ขออนุญำตฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร    เรื่องโครงกำรที่ได้รับอนุมัติกัน 
ส.อบต.  หมูที่  6 เงินแล้วก็อยำกให้ผู้บริหำรนั้นได้รีบด ำเนินกำร  เพรำะกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

นั้นก็อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ ของผู้บริหำรในกำรด ำเนินกำร  และเรื่องกำรซ่อมแซมฝำย
น้ ำล้นบ้ำนปลวกหมู่ที่  6  ที่ช ำรุด  ฝำกท่ำนประธำนสภำถึงผู้บริหำรช่วยจัดหำ
งบประมำณในกำรซ่อมแซมเพ่ือกักเก็บน้ ำ ให้ด้วยเพรำะหลังจำกเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว
ประชำชนในพ้ืนที่นั้นก็ได้ท ำกำรเกษตรต่อ  เพรำะมีกำรปลูกข้ำวนำปรังปลูกแตงโม
บ้ำง  ในส่วนนี้ก็ขอฝำกทำงผู้บริหำรนั้นได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในส่วนนี้ด้วย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยทวีชัย  สุพร ขออนุญำตน ำเรียนชี้แจงถึงโครงกำรกำรก่อสร้ำงฝำยมีชีวิต ที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
ส.อบต.  หมู่ที่  7 นั้น  ซึ่งบำงส่วนก็ได้ใช้เงินงบประมำณของทำงองค์กำรบริหำรในกำรด ำเนินกำร

บำงส่วนในขณะนี้นั้นได้ช ำรุเสียหำยไปแล้วจำกกระสอบที่ใช้ไปเป็นพันๆๆใบ  เดียว
นี้เหลืออยู่ไม่ถึงสำมสิบใบ ซึ่งหลังกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จนั้นประโยชน์ก็ไม่เกิด
เต็มที่ก็อยำกฝำกว่ำไม่ด ำเนินกำรได้ไหมโครงกำรในลักษณะนี้ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  ในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดได้เสนอซักถำมอีกก็จะ

เชิญทำงท่ำนผู้บริหำรนั้นได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  ก่อนที่ทำง
ผู้บริหำรจะได้ชี้แจงนั้นขอสั่งพักกำรประชุม  15  นำที 

พักเบรกกำรประชุม เวลำ  14.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  14.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรกกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และเชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดที่ท่ำน

สมำชิกได้เสนอซักถำม 
นำยศรชัย  เหลำทอง กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบต.ฯ เรื่องโครงกำรที่รับถ่ำยโอนภำรกิจนั้นในรำยละเอียดก็ไม่ทรำบแน่ชัดว่ำได้มีกำร

ด ำเนินกำรประสำนทำงเจ้ำของโครงกำรแล้วหรือไม่  ก็จะรับไว้แล้วน ำหำรือทำง
ท่ำนนำยก  และทำงเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 เรื่อง  กำรซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตรที่ช ำรุดภำยในต ำบลนั้น  ทำงท่ำนนำยกก็ได้
ชี้แจงไปแล้วครั้งหนึ่งในกำรประชุมที่ผ่ำนมำ  เรื่องกำรซ่อมแวมถนนเพ่ือกำรเกษตร
ที่ช ำรุด  ในส่วนนี้ผู้บริหำรก็จะรีบด ำเนินกำรเพรำะทำงผู้บริหำรก็เข้ำใจว่ำไกลถึงช่วง
ของกำรเก็บเก่ียวผลผลิต  และขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรในส่วนนี้ก็จะได้ประสำน
ท่ำนนำยกและทำงเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรต่อไป 

 เรื่อง  ในส่วนที่ท่ำนสมำชิกได้ซักถำมเกี่ยวกับโครงกำรที่มีกำรจัดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่
ล้ำช้ำนั้น  ที่ว่ำมีผู้รับจ้ำงเพียงรำยเดียวหรือไม่อย่ำงไรนั้น  ในส่วนนี้ก็ไม่สำมำรถ
ชี้แจงแทนท่ำนนำยกได้  เพรำะผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมในกำรท ำสัญญำนั้นมีเพียงท่ำน
นำยกเท่ำนั้น  มีผู้รับจ้ำงกี่รำยนั้นก็ไม่ทรำบในรำยละเอียดส่วนนี้  และเรื่องที่ท่ำน
สมำชิกฝำกให้รีบด ำเนินกำรนั้นก็จะได้แจ้งให้ท่ำนนำยกนั้นได้รับทรำบต่อไป 

 เรื่อง  โครงกำรในหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทั้ง  15  โครงกำรกำรนั้นเมื่อได้รับ
อนุมัติจำกสภำแล้วทำงผู้บริหำรก็คงจะด ำเนินกำรทันที  เพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ในส่วนที่มีปัญหำนั้นกำรด ำเนินกำรนั้นก็จะได้น ำ
เรียนท่ำนนำยกมอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบนั้นด ำเนินกำรต่อไป 

 เรื่อง  ที่ท่ำนสมำชิกได้ฝำกให้ก ำฉับทำงท่ำนนำยกให้รีบด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงนั้น  ในส่วนนี้ก็จะได้น ำเรียนท่ำนนำยกให้ได้รับทรำบต่อไป  เรื่อง  ที่ท่ำน
สมำชิกหมู่ที่  6   ได้เป็นห่วงก็คงเป็นเรื่องของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเช่นเดียวกัน  เรื่อง
กำรซ่อมแซมฝำยน้ ำล้นบ้ำนปลวกหมู่ที่  6  ที่ช ำรุดนั้นก็จะได้หำรือทำงท่ำนนำยก
และทำงเจ้ำหน้ำที่งบประมำณว่ำมีจะมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชำชนต่อไปอย่ำงไร  เรื่องโครงกำรฝำยมีชีวิตนั้นเป็นโครงกำรที่
ทำงอ ำเภอนั้นมอบหมำยมำให้อบต.  นั้นร่วมมือทั้งประชำชนในพ้ืนที่เป็นโครงกำรที
ด ำเนินกำรเพื่อเทิดพระเกียรติ  ซึ่งทำงเรำก็ไม่สำมำรถปฏิเสธได้  

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม   และกล่ำวซักถำมที่
ประชุมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรอไม่ในส่วนที่ทำงท่ำนผู้บริหำรได้น ำเรียน
ชี้แจง 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมฝำกท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ

หลังจำกท่ีทำงสภำนั้นได้อนุมัติโครงกำรต่ำงๆให้ผ่ำนแล้วก็ฝำกท่ำนนำยกนั้นให้รีบ
ด ำเนินกำร  เพ่ือโครงเหล่ำนั้นจะได้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชำชนในพื้นท่ี  และ
กล่ำวต่อที่ประชุมส ำหรับกำรประชุมในวันนี้นั้นเวลำก็สมควรแล้วขอปิดกำรประชุม
พร้อมทังกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  ท่ำนผู้บริหำร  และเจ้ำหน้ำที่ท่ีได้เข้ำร่วม 
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  ประชุมในวันนี้  และขอกล่ำวปิดกำรประชุมสภำ  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  2/2562  

ครั้งที่ 3   พร้อมทั้งกล่ำวปิดสมัยประชุม  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  2/2562   
 
ปิดประชุม เวลำ  16.30  น. 
 
 
 ลงชื่อ             เชำวลิต  พรรื่นเริง   ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
                 (นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง)   

         เลขำนุกำรสภำฯ 
  

 ลงชื่อ             อุดร  น้อยวิรก  ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
                 (นำยอุดร  น้อยวิรก  ) 

          ประธำนสภำฯ 
 
 


