
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕61   
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑.  นายกิตติศักดิ์  โกสันเทียะ ประธานสภาฯ ๑๔   
๒.  นายท้อน  ขอจรกลาง รองประธานสภาฯ ๒   
๓.  นายสรรเพชญ์  นิ่มกัน สมาชิก อบต. ๑   
๔.  นางลมหวล  ปัญญาวงษ์ สมาชิก อบต. ๑   
๕.  นายอัศนัย  ขอรสกลาง สมาชิก อบต. ๒   
๖.  นางนิ่ม  สุดนอก สมาชิก อบต. ๓   
๗.  นายวิโรจน์  ไพราม สมาชิก อบต. ๓   
๘.  นายสมบัติ  คลาดสูงเนิน สมาชิก อบต. ๔   
๙.  นายแสน  ขอชิดกลาง สมาชิก อบต. ๔   
๑๐.  นายสามารถ  ปัญญารัตนรักษ์ สมาชิก อบต. ๕   
๑๑.  นายอาทิตย์  พบด่าน สมาชิก อบต. ๕   
๑๒.  นายสมบูรณ์  กองตรวจกลาง สมาชิก อบต. ๖   
๑๓.  นายสด  ขออบกลาง สมาชิก อบต. ๖   
๑๔.  นายสุภาพ  ศอกกกลาง สมาชิก อบต. ๗   
๑๕.  นายฉลอง  แก้วกลาง สมาชิก อบต. ๗   
๑๖.  นายประจักษ์  ขอเหนี่ยวกลาง สมาชิก อบต. ๘   
๑๗.  นางสาวรัตนากร  ขอรวมกลาง สมาชิก อบต. ๘   
๑๘.  นายกุหลาบ  ขอเจริญกลาง สมาชิก อบต. ๙   
๑๙.  นายประทม  ขอใหญ่กลาง สมาชิก อบต. ๙   
๒๐.  นายสมเกียรติ  ถัดพิมาย สมาชิก อบต. ๑๐   
๒๑.  นางสาวละมุล  ขอมีกลาง สมาชิก อบต. ๑๐   
๒๒.  นายจรัส  แก้วกลาง สมาชิก อบต. ๑๑   
๒๓.  นายสมชัย  ขอเหนี่ยวกลาง สมาชิก อบต. ๑๑   
๒๔.  นายทองหล่อ  นกสามเมือง สมาชิก อบต. ๑๒   
๒๕.  นายสะหัส  รอรักกลาง สมาชิก อบต. ๑๒   
๒๖.  นายเริ่ม  โนนเปือย สมาชิก อบต. ๑๓   
๒๗.  นายสมบูรณ์  จงแยกกลาง สมาชิก อบต. ๑๓   
๒๘.  นายจิตร  ขอเหล็กกลาง สมาชิก อบต. ๑๔   
๒๙.  นายบุญส่ง  โอ่งกลาง สมาชิก อบต. ๑๕   
๓๐.  นายเฉลียว  ขอเมี้ยนกลาง สมาชิก อบต. ๑๕   
๓๑.       
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ผู้ไม่มาประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑.     

๒.     

๓.     

๔.     

๕.     

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายพงษ์ศักดิ์  ไทรพิพัฒน์พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
๒. นายนิด  ลักภูกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
๓. นางสาวรัตนากร  ขอยึดกลาง หัวหน้าสํานักปลัด   
๔. นางสาวมนัณสิชา  สุระชน ผอ.กองช่าง   
๕. นางสาวอรพรรณ  เอ้ือมศศิธร ผอ.กองคลัง   
๖. นางสาวภัคศุดา  สวัสดีลาภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   
7.     



 
ส าเนา 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 
1.นายกิตติศักดิ ์ โกสันเทียะ ประธานสภา อบต.พลสงคราม 
21.นายท้อน ขอจรกลาง  รองประธานสภา อบต.พลสงคราม 
3.นายสรรเพชญ์ นิ่มกัน  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
4.นางลมหวล ปัญญาวงษ์  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
5.นายอัศนัย ขอรสกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
6.นางนิ่ม สุดนอก  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
7.นายวิโรจน์ ไพราม  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
8.นายสมบัติ คลาดสูงเนิน  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
9.นายแสน  ขอชิดกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
10.นายสามารถ ปัญญารัตนรักษ์ สมาชิก อบต.พลสงคราม  
11.นายอาทิตย์ พบด่าน  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
12.นายสมบูรณ์ กองตรวจกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
13.นายสด ขออบกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
14.นายสุภาพ ศอกกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม   
15.นายฉลอง แก้วกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
16.นายประจักษ์ ขอเหนี่ยวกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
17.นางสาวรัตนากร ขอรวมกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
18.นายกุหลาบ ขอเจริญกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
19.นายประทม ขอใหญ่กลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
20.นายสมเกียรติ ถัดพิมาย สมาชิก อบต.พลสงคราม  
21.นางสาวละมุล ขอมีกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
22.นายจรัส แก้วกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
23.นายทองหล่อ นกสามเมือง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
24.นายสะหัส รอรักกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
25.นายสมบูรณ์  จงแยกกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม 
26.นายเริ่ม โนนเปือย  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
27.นายจิตร ขอเหล็กกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
28.นายบุญส่ง โอ่งกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
29.นายเฉลียว ขอเมี้ยนกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม 
  

ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายสมชัย  ขอเหนี่ยวกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม   (ลา) 
 

/-ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลสงคราม 
2.นายนิด ลักภูกลาง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลสงคราม 
3.นางสาวรัตนากร ขอยึดกลาง หัวหน้าสํานักปลัด 
3.นางสาวมนัณสิชา  สุระชน ผอ.กองช่าง 
4.นางสาวอรพรรณ เอ้ือมศศิธร ผอ.กองคลัง 
4.นางสาววนิดา  วงศ์จําปา ผอ.กองการศึกษา 

เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น. 

รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลสงครามทุกท่าน บัดนี้ที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เรียน
เชิญท่านประธานสภาจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และก็สวดมนต์ไหว้
พระพร้อมกัน และเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป เชิญครับ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจําปี 
พ.ศ. 2561 ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา 
 (การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 

2560) 

ประธาน ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบดูรายละเอียดสําเนาบันทึกรายงานการประชุม 
และขอมติรับรองรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม รับรอง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นและพิจารณาแล้วเสร็จ 
 -ไม่มี 
 
 
 
 
 
        /-ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องญัตติเสนอใหม่ 
 5.1 เรื่องคัดเลือกเลขานุการสภาฯ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ประธาน เนื่องจากปลัดย้าย ตําแหน่งเลขานุการสภาฯ ว่างลง จึงต้องดําเนินการเลือก
เลขานุการสภาทําหน้าที่แทน 

 กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ตําแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ตําแหน่ง
ว่างลง 

 วิธีการเลือกตําแหน่งเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ให้นําความใน (ข้อ 8,13,14) มาบังคับใช้โดยอนุโลม
โดยวิธีคัดเลือกนั้นมีวิธีเดียวกันกับที่เลือกตําแหน่งประธานสภาฯ โดยให้
สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรว่าจะดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการสภาฯ 
โดยไม่จํากัดจํานวน แล้วต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และให้
สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ แล้วทําการตรวจรับคะแนน ผู้ได้คะแนนสูงสุด
จะได้เป็นเลขานกุารสภาฯ หากคะแนนเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ
คนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลาก 
หรือ 

 ข้อ 18... กําหนดไว้ว่าให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเท่านั้น 

 -หากมีผู้ถูกเสนอชื่อที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 1 ท่าน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น(ข้อ 14 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 

 -รายละเอียดระเบียบ กฎหมาย ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นมีเพียง
เท่านี้ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะได้ดําเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ โดยให้สมาชิกได้
เสนอบุคคลที่ท่านเห็นสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาฯ เชิญ
ครับ 

นายจรัส  แก้วกลาง ผมเสนอ นายวิโรจน์  ไพราม สมาชิก อบต.หมู่ 3 เป็นเลขานุการสภาครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ 11 นายบุญส่ง โอ่งกลาง สมาชิก อบต.หมู่ 15 รับรอง 
 นายสรรเพชญ์ นิ่มกัน สมาชิก อบต.หมู่ 1 รับรอง 
 
        /-ประธาน.... 
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ประธาน มีใครจะเสนอท่านใดอีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ก็หมายความว่าท่าน

วิโรจน์  ไพราม สมาชิก อบต.หมู่ 3 ได้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลสงคราม จึงขอให้สมาชิกทุกท่านยกมือให้การรับรอง 
เชิญครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  27 ท่าน 
 งดออกเสียง   2 ท่าน 

ประธาน เชิญท่านวิโจน์ พูดคุยอะไรสักหน่อยครับ 

นายวิโรจน์ ไพราม เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ 
เลขานุการสภา ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติผมเป็น

เลขานุการสภา อีกครั้งหนึ่งนะครับ 

 5.2 ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดสมัยประชุม
สภาสมัยแรกประจ าปี 2562  

ประธาน เชิญเลขานุการสภาครับ 

เลขานุการสภาฯ เรื่องกําหนดวัน กําหนดสมัยประชุม ในสมัยประชุมประจําปี 2561 ดังข้อ 
21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม ในการ
กําหนดสมัยประชุม ประจําปี ระยะเวลาและการเริ่มต้นสมัยสามัญประจําปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้นๆ วันเริ่มสมัยสามัญประจําปีถัดไป  

 การกําหนดสมัยประชุมสภาขึ้นอยู่กับท่านนะครับ จะต้องเห็นชอบก่อนว่า
จะกําหนดสองสมัย หรือสี่สมัย หรือจะกําหนดเหมือนเดิม คือสี่สมัย ดังนี้ 

 สมัยที่ 1  กุมภาพันธ์  2561 
 สมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 16 เมษายน 2561 กําหนดไม่เกิน 15 วัน 
 สมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 1  สิงหาคม 2561 กําหนดไม่เกิน 15 วัน 
 สมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2561 กําหนดไม่เกิน 15 วัน 
 และสมัยแรกของปีถัดไปคือเริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กําหนดไม่เกิน 15 

วัน 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

นายบุญส่ง โอ่งกลาง ผมนายบุญส่ง โอ่งกลาง สมาชิก อบต.หมู่ 15 ขอเสนอให้เป็น 4 สมัย และ 
สมาชิก อบต.หมู่ 15 วันที่ประชุมเหมือนเดิมครับ 
 นายทองหล่อ  นกสามเมือง สมาชิก อบต.หมู่ 12 รับรอง 
 นายสมบูรณ์  กองตรวจกลาง สมาชิก อบต.หมู่ 6 รับรอง 

ประธาน  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

        /-มติ... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  27 ท่าน 
 งดออกเสียง  2 ท่าน 

 5.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประธาน เชิญหัวหน้าสํานักปลัดครับ 

นางสาวรัตนากร ขอยึดกลาง กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ค่ะ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการของ
สมเด็จพระเทพ โดยจะให้ทุก อปท. เข้าร่วมโครงการ โดยทางกรมได้ขอ
ความร่วมมือมายังอําเภอทุกอําเภอ และอําเภอขอความร่วมมือมาให้ท้องถิ่น
ทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการ สืบเนื่องมาจากว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) จะมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการปกปักพันธุกรรมพืช 
สํารวจ และเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูก รักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น เหตุผลที่เขาให้เข้าร่วมโครงการก็ตามท่ีแจ้งมา แต่ในวันนี้ที่นํามา
แจ้งที่ประชุมสภา เนื่องจากว่าโครงการนี้จะต้องมีพิธีการและข้ันตอนในการ
สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะ โดยอําเภอให้ อปท.ทุกแห่งต้องเข้าร่วมสมัคร
เข้าร่วมโครงการ แต่ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการคือจะต้องมีการ
ประชุม และผ่านความเห็นชอบจากสภา และผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ผู้นําชุมชน จะต้องมีรายงานการประชุม พร้อมด้วยการจัดทําแผนที่ข้อมูล
พ้ืนฐานตําบล จัดส่งไปยังสํานักพระราชวังนะคะ ในวันนี้ก็เลยนําแจ้งที่
ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนค่ะ เพ่ือจะได้ส่งไปยังสํานักพระราชวัง 
และก็จะมีการนัดประชุมอีกครั้งนะคะ 

ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  29 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน  ๆ 
 -ไม่มี 

ประธาน มีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 
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(ลงชื่อ) ...............วิโรจน.์..ไพราม.......... ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                       (นายวิโรจน์  ไพราม)    
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล                                        
            

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลสงคราม สมัย...สามัญ...............  
สมัยที่.....1..............    ครั้งที่.........1...........................  
ประจําปี.........2561............................. 

               - ตรวจถูกต้องแล้ว 
เมื่อวันที่....... 9..... กุมภาพันธ์........2561....................... 

      
 

ลงชื่อ ............บุญส่ง...โอ่งกลาง..... ประธานกรรมการ 
                         (นายบุญส่ง   โอ่งกลาง) 
                            สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 
      
                        ลงชื่อ .............วโิรจน.์..ไพราม.....  กรรมการ            
                                              (นายวิโรจน ์  ไพราม) 
                              สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
    
             ลงชื่อ ....................-...................... กรรมการ 
               (นายสมชัย   ขอเหนี่ยวกลาง) 
                                                         สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 
  

 

                                       (ลงชื่อ) .....กิตติศักดิ.์..โกสนัเทียะ......ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
           ( นายกิตติศักดิ ์ โกสันเทียะ ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลสงคราม 
 

 

     

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
นายประทม  ขอใหญ่กลาง เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิก อบต.หมู่ 9  ผมนายประทม ขอใหญ่กลาง สมาชิกอบต.หมู่ 9 ผมอยากจะถาม ผอ.กอง

ช่างเรื่องงบประมาณจ่ายขาด ว่าล่าช้าไปหน่อย และที่วัดไปแล้วแต่มันขาด
หายไป 

นางสาวมนัณสิชา สุระชน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกทุกท่านนะคะ กรณีของหมู่ 9  
ผอ.กองช่าง  ที่ท่านว่าโครงการหาย มันไม่ได้หายไปไหนนะคะ ที่ 43 เมตร เราไปวัดอีก

เส้นหนึ่ง แต่จริงๆแล้ว กรณีวันนั้นเราไปวัด 3 สาย สายใหญ่จะยาว 195 
เมตร กว้าง 4 เมตร สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร และสายที่ 3 
กว้าง 4 เมตร ยาว 21 เมตร ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราไปสํารวจมาแล้วตัดออก 
1 โครงการ กรณีที่ตัดออกคือเราไม่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่าเราตัด
ออก คือเราทําตามจํานวนเงิน 2 สายคือสายที่ 43 เมตร และสายที่ 195 
เมตร โครงการไม่ได้หายไปไหนแต่ว่า กรณีที่ท่านบอกว่า ท่านต้องการให้
สายที่กว้าง 4 เมตรให้ไปเชื่อมกับเส้นที่กว้าง 3 เมตร มันเป็นไปไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นคนละโครงการกัน คือความกว้างของถนนมันไม่เท่ากันเรา
จะจับมารวมเป็นโครงการเดียวไม่ได้ ตอนที่ท่านได้ฟังวันนั้นนะคะ 

นายประทม ขอใหญ่กลาง ก็ขอฝากผอ.กองช่างให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงนะครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ 9 ขอฝากเรื่องฝายในข้อบัญญัติ อยากให้เร่งด่วนอีกนิดนึงเดี๋ยวน้ํามาจะทํา

ไม่ได้ครับ 

นางสาวมนัณสิชา สุระชน ได้ค่ะ 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕61   

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑.  นายกิตติศักดิ์  โกสันเทียะ ประธานสภาฯ ๑๔   
๒.  นายท้อน  ขอจรกลาง รองประธานสภาฯ ๒   
๓.  นายสรรเพชญ์  นิ่มกัน สมาชิก อบต. ๑   
๔.  นางลมหวล  ปัญญาวงษ์ สมาชิก อบต. ๑   
๕.  นายอัศนัย  ขอรสกลาง สมาชิก อบต. ๒   
๖.  นางนิ่ม  สุดนอก สมาชิก อบต. ๓   
๗.  นายวิโรจน์  ไพราม สมาชิก อบต. ๓   
๘.  นายสมบัติ  คลาดสูงเนิน สมาชิก อบต. ๔   
๙.  นายแสน  ขอชิดกลาง สมาชิก อบต. ๔   
๑๐.  นายสามารถ  ปัญญารัตนรักษ์ สมาชิก อบต. ๕   
๑๑.  นายอาทิตย์  พบด่าน สมาชิก อบต. ๕   
๑๒.  นายสมบูรณ์  กองตรวจกลาง สมาชิก อบต. ๖   
๑๓.  นายสด  ขออบกลาง สมาชิก อบต. ๖   
๑๔.  นายสุภาพ  ศอกกกลาง สมาชิก อบต. ๗   
๑๕.  นายฉลอง  แก้วกลาง สมาชิก อบต. ๗   
๑๖.  นายประจักษ์  ขอเหนี่ยวกลาง สมาชิก อบต. ๘   
๑๗.  นางสาวรัตนากร  ขอรวมกลาง สมาชิก อบต. ๘   
๑๘.  นายกุหลาบ  ขอเจริญกลาง สมาชิก อบต. ๙   
๑๙.  นายประทม  ขอใหญ่กลาง สมาชิก อบต. ๙   
๒๐.  นายสมเกียรติ  ถัดพิมาย สมาชิก อบต. ๑๐   
๒๑.  นางสาวละมุล  ขอมีกลาง สมาชิก อบต. ๑๐   
๒๒.  นายจรัส  แก้วกลาง สมาชิก อบต. ๑๑   
๒๓.  นายสมชัย  ขอเหนี่ยวกลาง สมาชิก อบต. ๑๑   
๒๔.  นายทองหล่อ  นกสามเมือง สมาชิก อบต. ๑๒   
๒๕.  นายสะหัส  รอรักกลาง สมาชิก อบต. ๑๒   
๒๖.  นายเริ่ม  โนนเปือย สมาชิก อบต. ๑๓   
๒๗.  นายสมบูรณ์  จงแยกกลาง สมาชิก อบต. ๑๓   
๒๘.  นายจิตร  ขอเหล็กกลาง สมาชิก อบต. ๑๔   
๒๙.  นายบุญส่ง  โอ่งกลาง สมาชิก อบต. ๑๕   
๓๐.  นายเฉลียว  ขอเมี้ยนกลาง สมาชิก อบต. ๑๕   
๓๑.       
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ผู้ไม่มาประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑.     

๒.     

๓.     

๔.     

๕.     

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายพงษ์ศักดิ์  ไทรพิพัฒน์พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
๒. นายนิด  ลักภูกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
๓. นางสาวรัตนากร  ขอยึดกลาง หัวหน้าสํานักปลัด   
๔. นางสาวมนัณสิชา  สุระชน ผอ.กองช่าง   
๕. นางสาวอรพรรณ  เอ้ือมศศิธร ผอ.กองคลัง   
๖. นางสาวภัคศุดา  สวัสดีลาภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   
7.     



 
 
 
 

ส าเนา 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 
1.นายกิตติศักดิ์  โกสันเทียะ ประธานสภา อบต.พลสงคราม 
21.นายท้อน ขอจรกลาง  รองประธานสภา อบต.พลสงคราม 
3.นายสรรเพชญ์ นิ่มกัน  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
4.นางลมหวล ปัญญาวงษ์  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
5.นายอัศนัย ขอรสกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
6.นางนิ่ม สุดนอก  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
7.นายวิโรจน์ ไพราม  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
8.นายสมบัติ คลาดสูงเนิน  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
9.นายแสน  ขอชิดกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
10.นายสามารถ ปัญญารัตนรักษ์ สมาชิก อบต.พลสงคราม  
11.นายอาทิตย์ พบด่าน  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
12.นายสมบูรณ์ กองตรวจกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
13.นายสด ขออบกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
14.นายสุภาพ ศอกกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม   
15.นายฉลอง แก้วกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
16.นายประจักษ์ ขอเหนี่ยวกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
17.นางสาวรัตนากร ขอรวมกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
18.นายกุหลาบ ขอเจริญกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
19.นายประทม ขอใหญ่กลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
20.นายสมเกียรติ ถัดพิมาย สมาชิก อบต.พลสงคราม  
21.นางสาวละมุล ขอมีกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
22.นายจรัส แก้วกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
23.นายทองหล่อ นกสามเมือง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
24.นายสะหัส รอรักกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม 
25.นายสมบูรณ์  จงแยกกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม 
26.นายเริ่ม โนนเปือย  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
27.นายจิตร ขอเหล็กกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม  
28.นายบุญส่ง โอ่งกลาง  สมาชิก อบต.พลสงคราม  
29.นายเฉลียว ขอเมี้ยนกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม 
  

ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายสมชัย  ขอเหนี่ยวกลาง สมาชิก อบต.พลสงคราม   (ลา) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลสงคราม 
2.นายนิด ลักภูกลาง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลสงคราม 
3.นางสาวรัตนากร ขอยึดกลาง หัวหน้าสํานักปลัด 
3.นางสาวมนัณสิชา  สุระชน ผอ.กองช่าง 
4.นางสาวอรพรรณ เอ้ือมศศิธร ผอ.กองคลัง 
4.นางสาววนิดา  วงศ์จําปา ผอ.กองการศึกษา 

เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น. 

รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลสงครามทุกท่าน บัดนี้ที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เรียน
เชิญท่านประธานสภาจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และก็สวดมนต์ไหว้
พระพร้อมกัน และเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป เชิญครับ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายก  ท่านรองนายก ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจําปี 
พ.ศ. 2561 ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา 
 (การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 

2560) 

ประธาน ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบดูรายละเอียดสําเนาบันทึกรายงานการประชุม 
และขอมติรับรองรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม รับรอง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นและพิจารณาแล้วเสร็จ 
 -ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องญัตติเสนอใหม่ 
 5.1 เรื่องคัดเลือกเลขานุการสภาฯ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ประธาน เนื่องจากปลัดย้าย ตําแหน่งเลขานุการสภาฯ ว่างลง จึงต้องดําเนินการเลือก
เลขานุการสภาทําหน้าที่แทน 

 กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ตําแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ตําแหน่ง
ว่างลง 

 วิธีการเลือกตําแหน่งเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที ่2 พ.ศ. 2554) ให้นําความใน (ข้อ 8,13,14) มาบังคับใช้โดยอนุโลม
โดยวิธีคัดเลือกนั้นมีวิธีเดียวกันกับที่เลือกตําแหน่งประธานสภาฯ โดยให้
สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรว่าจะดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการสภาฯ 
โดยไม่จํากัดจํานวน แล้วต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และให้
สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ แล้วทําการตรวจรับคะแนน ผู้ได้คะแนนสูงสุด
จะได้เป็นเลขานุการสภาฯ หากคะแนนเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ
คนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลาก 
หรือ 

 ข้อ 18... กําหนดไว้ว่าให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเท่านั้น 

 -หากมีผู้ถูกเสนอชื่อที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 1 ท่าน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น(ข้อ 14 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 

 -รายละเอียดระเบียบ กฎหมาย ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นมีเพียง
เท่านี้ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะได้ดําเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ โดยให้สมาชิกได้
เสนอบุคคลที่ท่านเห็นสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาฯ เชิญ
ครับ 

นายจรัส  แก้วกลาง ผมเสนอ นายวิโรจน์  ไพราม สมาชิก อบต.หมู่ 3 เป็นเลขานุการสภาครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ 11 นายบุญส่ง โอ่งกลาง สมาชิก อบต.หมู่ 15 รับรอง 
 นายสรรเพชญ์ นิ่มกัน สมาชิก อบต.หมู่ 1 รับรอง 
 
        /-ประธาน.... 
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ประธาน มีใครจะเสนอท่านใดอีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ก็หมายความว่าท่าน

วิโรจน์  ไพราม สมาชิก อบต.หมู่ 3 ได้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลสงคราม จึงขอให้สมาชิกทุกท่านยกมือให้การรับรอง 
เชิญครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  27 ท่าน 
 งดออกเสียง   2 ท่าน 

ประธาน เชิญท่านวิโจน์ พูดคุยอะไรสักหน่อยครับ 

นายวิโรจน์ ไพราม เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ 
เลขานุการสภา ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติผมเป็น

เลขานุการสภา อีกครั้งหนึ่งนะครับ 

 5.2 ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดสมัยประชุม
สภาสมัยแรกประจ าปี 2562  

ประธาน เชิญเลขานุการสภาครับ 

เลขานุการสภาฯ เรื่องกําหนดวัน กําหนดสมัยประชุม ในสมัยประชุมประจําปี 2561 ดังข้อ 
21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม ในการ
กําหนดสมัยประชุม ประจําปี ระยะเวลาและการเริ่มต้นสมัยสามัญประจําปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้นๆ วันเริ่มสมัยสามัญประจําปีถัดไป  

 การกําหนดสมัยประชุมสภาขึ้นอยู่กับท่านนะครับ จะต้องเห็นชอบก่อนว่า
จะกําหนดสองสมัย หรือสี่สมัย หรือจะกําหนดเหมือนเดิม คือสี่สมัย ดังนี้ 

 สมัยที่ 1  กุมภาพันธ์  2561 
 สมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 16 เมษายน 2561 กําหนดไม่เกิน 15 วัน 
 สมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 1  สิงหาคม 2561 กําหนดไม่เกิน 15 วัน 
 สมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2561 กําหนดไม่เกิน 15 วัน 
 และสมัยแรกของปีถัดไปคือเริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กําหนดไม่เกิน 15 

วัน 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

นายบุญส่ง โอ่งกลาง ผมนายบุญส่ง โอ่งกลาง สมาชิก อบต.หมู่ 15 ขอเสนอให้เป็น 4 สมัย และ 
สมาชิก อบต.หมู่ 15 วันที่ประชุมเหมือนเดิมครับ 
 นายทองหล่อ  นกสามเมือง สมาชิก อบต.หมู่ 12 รับรอง 
 นายสมบูรณ์  กองตรวจกลาง สมาชิก อบต.หมู่ 6 รับรอง 

ประธาน  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

        /-มติ... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  27 ท่าน 
 งดออกเสียง  2 ท่าน 

 5.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประธาน เชิญหัวหน้าสํานักปลัดครับ 

นางสาวรัตนากร ขอยึดกลาง กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ค่ะ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการของ
สมเด็จพระเทพ โดยจะให้ทุก อปท. เข้าร่วมโครงการ โดยทางกรมได้ขอ
ความร่วมมือมายังอําเภอทุกอําเภอ และอําเภอขอความร่วมมือมาให้ท้องถิ่น
ทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการ สืบเนื่องมาจากว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) จะมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการปกปักพันธุกรรมพืช 
สํารวจ และเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูก รักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น เหตุผลที่เขาให้เข้าร่วมโครงการก็ตามท่ีแจ้งมา แต่ในวันนี้ที่นํามา
แจ้งที่ประชุมสภา เนื่องจากว่าโครงการนี้จะต้องมีพิธีการและข้ันตอนในการ
สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะ โดยอําเภอให้ อปท.ทุกแห่งต้องเข้าร่วมสมัคร
เข้าร่วมโครงการ แต่ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการคือจะต้องมีการ
ประชุม และผ่านความเห็นชอบจากสภา และผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ผู้นําชุมชน จะต้องมีรายงานการประชุม พร้อมด้วยการจัดทําแผนที่ข้อมูล
พ้ืนฐานตําบล จัดส่งไปยังสํานักพระราชวังนะคะ ในวันนี้ก็เลยนําแจ้งที่
ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนค่ะ เพ่ือจะได้ส่งไปยังสํานักพระราชวัง 
และก็จะมีการนัดประชุมอีกครั้งนะคะ 

ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  29 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน  ๆ 

ประธาน เชิญท่านประทม ขอใหญ่กลางครับ 

นายประทม  ขอใหญ่กลาง เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิก อบต.หมู่ 9  ผมนายประทม ขอใหญ่กลาง สมาชิกอบต.หมู่ 9 ผมอยากจะถาม  

 
/-ผอ.กอง.... 
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ผอ.กองช่างเรื่องงบประมาณจ่ายขาด ว่าล่าช้าไปหน่อย และที่วัดไปแล้วแต่
มันขาดหายไป 

นางสาวมนัณสิชา สุระชน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกทุกท่านนะคะ กรณีของหมู่ 9  
ผอ.กองช่าง  ที่ท่านว่าโครงการหาย มันไม่ได้หายไปไหนนะคะ ที่ 43 เมตร เราไปวัดอีก

เส้นหนึ่ง แต่จริงๆแล้ว กรณีวันนั้นเราไปวัด 3 สาย สายใหญ่จะยาว 195 
เมตร กว้าง 4 เมตร สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร และสายที่ 3 
กว้าง 4 เมตร ยาว 21 เมตร ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราไปสํารวจมาแล้วตัดออก 
1 โครงการ กรณีที่ตัดออกคือเราไม่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่าเราตัด
ออก คือเราทําตามจํานวนเงิน 2 สายคือสายที่ 43 เมตร และสายที่ 195 
เมตร โครงการไม่ได้หายไปไหนแต่ว่า กรณีที่ท่านบอกว่า ท่านต้องการให้
สายที่กว้าง 4 เมตรให้ไปเชื่อมกับเส้นที่กว้าง 3 เมตร มันเป็นไปไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นคนละโครงการกัน คือความกว้างของถนนมันไม่เท่ากันเรา
จะจับมารวมเป็นโครงการเดียวไม่ได้ ตอนที่ท่านได้ฟังวันนั้นนะคะ 

นายประทม ขอใหญ่กลาง ก็ขอฝากผอ.กองช่างให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงนะครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ 9 ขอฝากเรื่องฝายในข้อบัญญัติ อยากให้เร่งด่วนอีกนิดนึงเดี๋ยวน้ํามาจะทํา

ไม่ได้ครับ 

นางสาวมนัณสิชา สุระชน ได้ค่ะ 
ผอ.กองช่าง  

ประธาน มีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 
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(ลงชื่อ) ...............วิโรจน.์..ไพราม.......... ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                       (นายวิโรจน์  ไพราม)    
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล                                        
            

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลสงคราม สมัย...สามัญ...............  
สมัยที่.....1..............    ครั้งที่.........1...........................  
ประจําปี.........2561............................. 

               - ตรวจถูกต้องแล้ว 
เมื่อวันที่....... 9..... กุมภาพันธ์........2561....................... 

      
 

ลงชื่อ ............บุญส่ง...โอ่งกลาง..... ประธานกรรมการ 
                         (นายบุญส่ง   โอ่งกลาง) 
                            สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15 
      
                        ลงชื่อ .............วโิรจน.์..ไพราม.....  กรรมการ            
                                              (นายวิโรจน ์  ไพราม) 
                              สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
    
             ลงชื่อ ....................-...................... กรรมการ 
               (นายสมชัย   ขอเหนี่ยวกลาง) 
                                                         สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 
  

 

                                       (ลงชื่อ) .....กิตติศักดิ.์..โกสนัเทียะ......ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
           ( นายกิตติศักดิ ์ โกสันเทียะ ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


