
 

ส ำเนำ 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

สมัยสำมัญ    สมัยท่ี   2/2562 ครั้งที่  2 
วันอังคำรที่ 11  มิถุนำยน  พ.ศ.  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 นำยปรีชำ  หำรจำงสิทธิ์ ส.อบต.  หมู่ที่  1 ปรีชำ  หำรจำงสิทธิ์ 
5 นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ส.อบต.  หมู่ที่  2 วรสิทธ์  พันธ์ยุศรี 
6 นำยสว่ำง  อรรถสำร ส.อบต.  หมู่ที่  3 สว่ำง  อรรถสำร 
7 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ที่   4 สมพร  รำชำหงษ์ 
8 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ที่   4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 

    9 นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต. หมู่ที่   5 อุทัย  ศรีสถำน 
10 นำยอมร  บุญเขื่อง ส.อบต. หมู่ที่   6 อมร  บุญเขื่อง 
11 นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต. หมู่ที่   6 ค ำผง  อำษำใหญ่ 
12 นำยทวีชัย  สุพร ส.อบต. หมู่ที่   7 ทวีชัย  สุพร 
13 นำยจัด  จันทร์งำม ส.อบต. หมู่ที่   7 จัด  จันทร์งำม 
14 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต.  หมู่ที่  8 นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม  1. นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์  ส.อบต.  หมู่ที่  2 

  2. นำยสมบัติ  วังรำช  ส.อบต.  หมู่ที่  5 

 ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำงอุไร  เพชรำเวช นำยกอบตฯ อุไร  เพชรำเวช 
2 นำยศรชัย  เหลำทอง รองนำยกอบตฯ ศรชัย  เหลำทอง 
3    
4    

 

 

 

 

 



 

-2- 
 

เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำฯ  กล่ำวกำรเปิดกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ  สมัยที่  2/2562  ครั้งที่  
2 

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

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม     วันนี้ได้มีสมำชิกลำประชุม  2  คน  คือ  1.  นำยพูลศักดิ์  ศิริ

หัตถ์  ส.อบต.  หมู่ที่  2   2.  นำยสมบัติ  วังรำช  ส.อบต.  หมู่ที่  5  ได้ลำประชุม   
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  และทำง 
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่  ถ้ำหำกไม่มีผู้
เสนอขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้แจ้งต่อที่ประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 
 5.1  พิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำน

โคกศิลำ  หมู่ที่  2  จำกบ้ำนนำยยงค์  น้อยพรหม  -  บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงค์ 
 5.2  พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.  2561  -  2565) 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมวันนี้ทำงผู้บริหำรได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภำได้พิจำรณำสองเรื่อง ข้อ  
5.1  พิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำน
โคกศิลำ  หมู่ที่  2  จำกบ้ำนนำยยงค์  น้อยพรหม  -  บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงค์  
นั้นเชิญผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงแถลงรำยละเอียดของญัตติต่อที่ประชุม 

นำงอุไร  เพชรำเวช น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก 
นำยกอบต.ฯ ศิลำ  ที่  117/2562  ลงวันที่  22  พฤษภำคม  2562  ได้แต่งตังคณะกรรมกำร

ก ำหนดรำคำกลำงและก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ  ของโครงกำรตำม
ข้อบัญญัติ  จำกกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง  พบว่ำโครงกำร
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2562  บำงโครงกำรนั้นไม่ถูกต้อง  ใน
รำยละเอียดนั้นขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  มอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ทำงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจะได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียด
ต่อที่ประชุมนั้นขอสั่งพักกำรประชุม 15  นำที 

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  และเชิญเจ้ำหน้ำที่น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำยธนกฤต  พรหมพินิจ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม   ตำม

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก ศิลำ  ที่  117/2562  ลงวันที่  22  พฤษภำคม  
2562  ได้แต่งตังคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงและก ำหนดรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะ  ของโครงกำรตำมข้อบัญญัติ  จำกกำรตรวจสอบของ
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง  พบว่ำโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  2562  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโคกศิลำ  
หมู่ที่  2  จำกบ้ำนนำยยงค์  น้อยพรหม  -  บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงค์  ผิวจรำจร
กว้ำง  3.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  ระยะทำง  55.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ  192.50  ตรม.  ไหล่ทำงลูกลังข้ำงละ  0.50  เมตร  หรือตำมสภำพหน้ำ
งำนจริงตำมแบบมำตรฐำน  เลขที่  ท.1-01  งบประมำณตั้งไว้  130,000    บำท  
จำกกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง  พบว่ำโครงกำรตำม
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.  2562   โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่  2  จำกบ้ำนนำยยงค์  น้อยพรหม  -  บ้ำน
นำยบุญกอง  ศิลำวงค์  ผิวจรำจรกว้ำง  3.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  ระยะทำง  
55.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  192.50  ตรม.  ไหล่ทำงลูกลังข้ำงละ  0.50  
เมตร  หรือตำมสภำพหน้ำงำนจริงตำมแบบมำตรฐำน  เลขที่  ท.1-01  งบประมำณ
ตั้งไว้  130,000    บำท  นั้น  ปริมำณงำนไม่ตรงกัน  ดังเอกสำรประกอบประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรงบลงทุนแนบท้ำยข้อบัญญัติต ำบล  เรื่องงบประมำณรำยจ่ำย 
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ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  ซึ่งได้ระบุไว้ว่ำ  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่  2  จำกบ้ำนนำยยงค์  น้อยพรหม  -  บ้ำนนำยบุญ
กอง  ศิลำวงค์  ผิวจรำจรกว้ำง  3.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  ระยะทำง  70.00  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  245  ตรม.  ไหล่ทำงลูกลังข้ำงละ  0.50  เมตร  หรือ
ตำมสภำพหน้ำงำนจริงตำมแบบมำตรฐำน  เลขที่  ท.1-01  เพ่ือให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรในหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  จึง
เสนอเพ่ือเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโคก
ศิลำ  หมู่ที่  2  จำกบ้ำนนำยยงค์  น้อยพรหม  -  บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงค์  ผิว
จรำจรกว้ำง  3.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  ระยะทำง  55.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่ำ  192.50  ตรม.  ไหล่ทำงลูกลังข้ำงละ  0.50  เมตร  หรือตำมสภำพ
หน้ำงำนจริงตำมแบบมำตรฐำน  เลขท่ี  ท.1-01  เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่  2  จำกบ้ำนนำยยงค์  น้อย
พรหม  -  บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงค์  ผิวจรำจรกว้ำง  3.50  เมตร  หนำ  0.15  
เมตร  ระยะทำง 70.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  245  ตรม.  ไหล่ทำงลูกลัง
ข้ำงละ  0.50  เมตร  หรือตำมสภำพหน้ำงำนจริงตำมแบบมำตรฐำน  เลขที่  ท.1-
01   

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจงประกอบในรำยละเอียดเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ  และเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  ได้น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  2541  หมวด  4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ  ข้อ  29 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดข้อกฎหมำยต่อที่

ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนสมำชิกจะได้เสนออภิปรำยนั้น  ขอพัก
กำรประชุมเพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวันหลัง  และขอสั่งพักกำรประชุม เพ่ือ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน  1  ชั่งโมง    พร้อมกับนัดประชุมต่อเวลำ  13.00  น. 

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้ซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอ
อภิปรำยหรือไม่ 

นำยอุทัย  ศรีสถำน เสนอท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกให้ทำงเจ้ำของพื้นที่นั้นได้น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 ในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออภิปรำยก็เชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  2  น ำ
เรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 

นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 จำกเดิมนั้นเป็นข้อผิดพำดตั้งแต่ตอนจัดท ำแผนทั้งในส่วนของควำมกว้ำงของผิว

จรำจร  และจุดเริ่มต้นของโครงกำร  คือควำมกว้ำงนั้น  4  เมตร  จุดเริมต้นนั้นจำก
บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงค์  -  บ้ำนนำยงค์  น้อยพรหม  แต่ควำมจริงที่ปรำกฏใน
แผนนั้น  เป็น  3.50  เมตร  และเริ่มจำกบ้ำนยงค์  -  บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงค์  
ปัญหำนั้นอยู่ที่ประมำณกำรไม่ตรงตำมข้อบัญญัติ ประมำณกำรควำมกว้ำง  3.50  
เมตร  ยำว  55  เมตร  งบประมำณ  130,000  บำท  จำกกำรประมำณนี้ควำม
กว้ำงของผิวถนนนั้นต้อง  4  เมตร  ถ้ำหำกประมำณกำร  ผิวถนนกว้ำง  3.5  เมตร  
นั้นต้องขยำยในส่วนของควำมยำวของไปอีก ซึ่งก็ไม่สำมำรถด ำเนินกำรอะไรได้แล้ว
เนื่องจำกแผนก็มำแบบนี้แล้ว  และก็ได้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณปี  2562  
แล้ว  เพ่ือเป็นกำรแก้ปัญหำนั้นก็อยำกขอหำรือใน  เรื่องของกำรก ำหนดจุดเริ่มต้น
ของโครงกำรว่ำหำกด ำเนินกำรจำกบ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงค์  นั้นสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้หรือไม่ในส่วนนี้  

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมทำงท่ำนสมำชิกท่ีอยู่ในพ้ืนที่ก็ได้น ำเรียนชี้แจงรำยละเอียดต่อที่
ประชุมแล้ว  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในท่ีท่ำนขอปรึกษำหำรือนั้นก็ขอสั่งพักเบรกกำรประชุม  เพื่อให้

ท่ำนสมำชิกนั้นได้ท ำกำรหำรือในนอกรอบ  และสั่งพักกำรประชุม  15  นำที 
พักเบรคกำรประชุม เวลำ  14.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  14.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ  กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
นำยอมร  บุญเขื่อง เสนอท่ำนประธำนสภำฯ  หำกให้ด ำเนินกำรตำมที่เสนอหำรือนั้นคงไม่สำมำรถ 
สอบต.  หมู่ที่  6  ด ำเนินกำรได้  โดยส่วนตัวแลว้คิดว่ำคงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
ประธำนสภำฯ  กล่ำวต่อที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติมท่ำนสมำชิกบำงท่ำนอำจไม่เข้ำใจใน 
ส.อบต.หมู่ที่  2 ส่วนที่ท่ำนสมำชิกพิจำรณำนั้น  คือ  กำรเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงควำมยำวจำกของ

โครงกำร จำก 55  เมตร  เปลี่ยนแปลงเป็น   70  เมตร  จำกกำรหำรือนอกรอบนั้น
ได้ข้อยุติแล้วคือให้ด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
นำยอมร  บุญเขื่อง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขออนุญำตใช้สิทธิ์ที่ท่ำนสมำชิกได้พำดพิง  ถ้ำหำก 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 ท่ำนสมำชิกได้ชี้แจงต่อที่ปรุชมในรำยละเอียดกำรหำรือได้ยึดตำมข้อบัญญัติโดยตำม

ระเบียบนั้นก็ไม่มีปัญหำอะไรเช่นกัน 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวขอโทษต่อที่ประชุมที่ยังไม่ได้ให้ท่ำนสมำชิกได้น ำเรียนชี้แจงผลกำรหำรือต่อที่
ประชุม  และเชิญท่ำนสมำชิกได้ชี้แจงในรำยละเอียดของกำรหำรือต่อที่ประชุม 

นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี กล่ำวขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงผลที่ได้จำกกำรหำรือต่อที่ประชุม   
ส.อบต.  หมู่ที่  2 สรุปผลกำรหำรือนั้นให้ยึดตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในแผนพัฒนำรำยละเอียดใน

แผนพัฒนำระบุว่ำอย่ำงไรก็ให้ด ำเนินกำรตำมนั้น 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนก็ได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวัน

ประชุมกันบ้ำงแล้วทั้งยังได้มีกำรอภิปรำยพอสมควรแล้ว หรือมีสมำชิกท่ำนใดจะ
เสนออภิปรำยอีกหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเม่ือไม่มีผู้ใดเสนอก็จะได้ขอมติที่ประชุมและ  เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  

นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุม  อนุมัติกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่  2  จำกบ้ำนนำยยงค์  น้อยพรหม  -  บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำ
วงค์  ผิวจรำจรกว้ำง  3.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  ระยะทำง 55.00  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  192.50  ตรม.  ไหล่ทำงลูกลังข้ำงละ  0.50  เมตร  หรือ
ตำมสภำพหน้ำงำนจริงตำมแบบมำตรฐำน  เลขที่  ท.1-01  เปลี่ยนแปลงเป็น  
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่  2  จำกบ้ำนนำยยงค์  
น้อยพรหม  -  บ้ำนนำยบุญกอง  ศิลำวงค์  ผิวจรำจรกว้ำง  3.50  เมตร  หนำ  
0.15  เมตร  ระยะทำง 70.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  245  ตรม.  ไหล่ทำง
ลูกลังข้ำงละ  0.50  เมตร  หรือตำมสภำพหน้ำงำนจริงตำมแบบมำตรฐำน  เลขที่  
ท.1-01  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้แจ้งระเบียบวำระที่จะพิจำรณำต่อที่ประชุม 
 5.2  กำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ประธำนสภำฯ  กล่ำวต่อที่ประชุมเชิญผู้บริหำรน ำเรียนชีแจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำยศรชัย  เหลำทอง กล่ำวน ำเรียนชี้แจงแถลงรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ  ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทยได้มีหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่มท  0810.3/ว2931  ลงวันที่  

 15  พฤษภำคม  2562 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และใช้ข้อมูลจำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี  ฉบับปัจจุบันมำทบทวนและปรับใช้ในกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  โดยพิจำรณำให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์พัฒนำ
ขององค์กรปก๕ณองส่วนท้องถิ่นในเขยจังหวัด  ยุทธศำสตร์จังหวัด  ยุทธศำสตร์
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนำภำค   
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  12  และยุทธศำสตร์ชำติ  20  ปี  
(พ.ศ.  25621-2580)  และได้น ำข้อมูลมำรวบรวม  และได้มีกำรประชำคมต ำบล   
เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.  
2561-2565)  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในขั้นตอนต่อไปให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ือให้สภำได้
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป  ดังนั้น
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  จึงขอเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565)   เพื่อให้สภำได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  เพ่ือที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอนุมัติและประกำศใช้ให้แล้วเสร็จภำยในห้วงระยะเวลำที่ก ำหนดใน
รำยละเอียดนั้นก็จะมอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้แถลงในรำยละเอียดของญัตติต่อที่ประชุม  และ
เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3  )   พ.ศ.  2561 
 หนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    ด่วน

ที่สุด  ที่มท  0810.3/ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภำคม  2562 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม  

และได้กล่ำวต่อที่ประชุมในกำรพิจำรณำในรำยละเอียดของร่ำงแผนพัฒนำนั้นก็
อยำกให้ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำให้ละเอียดเพ่ือจะได้ไม่มีปัญหำในกำรน ำแผนพัฒนำ
มำถือปฏิบัติ  และกล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในรำยละเอียด
หรือไม่ 

นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขอเสนออภิปรำยฝำกท่ำประธำนสภำฯ  อยำกให้สมำชิกแต่ละหมู่บ้ำนนั้นน ำเรียน 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 ชี้แจงในรำยละเอียดของแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดอีกหรือไม่ 
นำยสว่ำง  อรรถสำร กล่ำวต่อที่ประชุมมีเห็นตำมที่ท่ำนประธำนสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมคือ 
ส.อบต.  หมู่ที่  3 ให้พิจำรณำในรำยละเอียดให้ครบทุกด้ำนเพ่ือจะได้ไม่มีปัญหำ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ 
เลขำนุกำรสภำฯ เสนอท่ำนประธำนสภำฯ  ก่อนที่จะมีกำรเสนอให้ค้ำงกำรพิจำรณำนั้นอยำกให้ทำง

เจ้ำหน้ำที่ได้น ำเรียนในรำยละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมก่อน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 
นำงเจริญศรี  ปำละสิทธิ์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ สรุปสำระส ำคัญนั้นให้พิจำรณำในช่องของปี  2563  เป็นหลักในกำรพิจำรณำ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุมมี

สมำชิกท่ำนใดเสนออีกหรือไม่   
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นำยสว่ำง  อรรถสำร ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอให้ค้ำงกำรพิจำรรำในส่วนที่เหลือไว้ก่อนแล้วให้ 
ส.อบต.  หมู่ที่  3 น ำไปพิจำรณำในวันถัดไป  เพ่ือจะให้ท่ำนสมำชิกได้ศึกษำในรำยละเอียดของ

แผนพัฒนำเพิ่มเติม 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดเห็นด้วยตำมที่มีผู้เสนอหรือไม่ ถ้ำขอผู้รับรองสอง

คนตำมระเบียบข้อบังคับกำรประชุม  ข้อ     และขอผู้รับรองสองคน 
นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี เสนอเป็นผู้รับรองคนที่  1 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรองอีกหนึ่งคน 
นำยอมร  บุญเขื่อง เสนอเป็นผู้รับรองคนที่  2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกรับรองครบตำมข้อบังคับกำรประชุมแล้ว  มีสมำชิกท่ำน

ใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนก็จะได้ขอมติที่

ประชุมรับรองให้ค้ำงกำรพิจำรณำไว้ก่อนแล้วพิจำณำต่อในวันถัดไป  และเชิญ
เลขำนุกำรสภำนับองค์ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุม  เห็นชอบตำมที่มีผู้เสนอ  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเม่ือที่ประชุมเห็นชอบแล้วต่อไปเป็นกำรพิจำรณำในระเบียบวำระ  

อ่ืนๆ 
ระเบียบวำระท่ี  6   เรื่อง  อื่นๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในระเบียบวำระอ่ืนๆสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมเกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยก็สมำรถซักถำมได้ 
นำยทวีชัย  สุพร เสนอฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่องที่ได้รับปำกจะชี้ต่อท่ีประชุมฝำก 
ส.อบต.  หมู่ที่  7 ทำงผู้บริหำรชี้แจงด้วย  เรื่องเครื่องปรับอำกำศของห้องประชุมมีงบประมำณ

ซ่อมแซมไหม 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ เสนอซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ ถึงผู้บริหำร  เรื่อง  กำรพ่นหมอควันทำง 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วหรือยังเพรำะในช่ำงนี้นั้นได้มีผู้ป่วย

ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกหลำยรำยแล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยอมร  บุญเขื่อง เสนอฝำกท่ำนประธำนสภำฯ ถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรประสำนทำงผู้รับจ้ำงเข้ำ 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโครงกำรของหมู่ที่  6  เพรำะเรื่องนี้ก็ได้ประสำนไปทำง

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรับแล้วในเรื่องกำรปรับเกลี่ยหินบริเวณไหล่ทำง 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญผู้บริหำรชี้แจง 
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นำยศรชัย  เหลำทอง น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ เรื่องท่ีท่ำนสมำชิกได้เสนอซักถำมนั้นขออนุญำตน ำเรียนในกำรประชุมครั้งต่อไป  

และขอชี้แจงในส่วนของโครงกำรบ้ำนปลวกหมู่ท่ี  6  นั้น  ได้รับแจงประสำนจำก
ทำงท่ำนนำยกแล้ว่ำวได้ด ำเนินไปตังนำนแล้ว 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมท่ำนผู้บริหำรก็ได้ชี้แจงไปแล้วในส่วนที่ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลมำใน
ส่วนที่เหลือนั้น  ก็จะขอชี้แจงในกำรประชุมครั้งต่อไป  และกล่ำวต่อที่ประชุมมี
สมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ 

นำยอมร  บุญเขื่อง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนที่ท่ำนผู้บริหำรได้ชี้แจงว่ำ 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 ทำงผู้รับจ้ำงนั้นได้ด ำเนินกำรไปนำนแล้ว  ซึ่งไม่เป็นควำมจริงถ้ำหำกไม่เชื่อหลังจำก

กำรประชุมนั้นลงพ้ืนที่ส ำรวจดุได้เลยว่ำมีกำรด ำเนินกำรจริงหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ 
นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ตำมท่ีท่ำนผู้บริหำรได้ชี้แจงนั้นไม่เป็นควำมจริง 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 เพรำะยังไม่มีกำรด ำเนินกำรจริงๆ 
ประธำนสภำฯ  กล่ำวต่อที่ประชุมฝำกทำงผู้บริหำรในกำรน ำเรียนชี้แจงนั้นขอให้เป็นข้อมูลที่แท้จริง 

ในส่วนนี้ก็ขอฝำกทำงผู้บริหำรได้ด ำเนินกำรประสำนทำงผู้รับจ้ำงเข้ำด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำให้กับชำวบ้ำนด้วย  และได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมพร้อมกล่ำวต่อที่ 
ประชุม  ในกำรประชุมในวันนี้เวลำก็พอสมควรแล้วพร้อมกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิก
สภำฯ  และทำงผู้บริหำรที่ได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และกล่ำวปิดประชุม  สมัย
สำมัญ  สมัยที่  2/2562 ครั้งที่  2  และขอนัดประชุมต่อในกำรประชุมครั้งไป  วันที่  
12  มิถุนำยน  2562  แต่งกำยชุดสีเหลือง 

ปิดประชุม  เวลำ  16.30  น. 
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