
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2556  
ประจ าปี พ.ศ.2556 

วันที่  14  มิถุนายน  2556  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 

--------------------------------------- 

สมาชิกผู้เข้าประชุม  จ านวน   18  คน  
สมาชิกผู้ไม่เข้าประชุม  จ านวน    -   คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน    5   คน  

 ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบูรณ์  จันทร์ทอง ส.อบต. ม.1 สมบูรณ์  จันทร์ทอง  
2 นายบุญส่ง  จงไกรจักร ส.อบต. ม.1 บุญส่ง  จงไกรจักร  
3 นายยงยุทธ  จันทวงศ์ ส.อบต. ม.2 ยงยุทธ  จันทวงศ์  
4 นายแกบ  พลายชุม ส.อบต. ม.2 แกบ  พลายชุม  
5 นายส าเริง  ทองคง ส.อบต. ม.3 ส าเริง  ทองคง  
6 นายเศวต  สังข์ชุม ส.อบต. ม.3 เศวต  สังข์ชุม  
7 นายปรีชา  พรหมสุทธิ์ ส.อบต. ม.4 ปรีชา  พรหมสุทธิ์  
8 นายกานต์  แก้วกาญจน์ ส.อบต. ม.4 กานต์  แก้วกาญจน์  
9 นายโสภณ  พรหมสุทธิ์ ส.อบต. ม.5 โสภณ  พรหมสุทธิ์  
10 นายใจ  พูนเมือง ส.อบต. ม.5 ใจ  พูนเมือง  
11 นายณัฐวิทย์  ส่งแสง ส.อบต. ม.6 ณัฐวิทย์  ส่งแสง  
12 นายส าราญ  แก้วระย้า ส.อบต. ม.6 ส าราญ  แก้วระย้า  
13 นายสุทัน  ทองใสพร ส.อบต. ม.7 สุทัน  ทองใสพร  
14 นายนอง  แก้วนุ้ย ส.อบต. ม.7 นอง  แก้วนุ้ย  
15 นางหนูฟอง  หนูทอง ส.อบต. ม.8 หนูฟอง  หนูทอง  
16 นายเสรี  เพชรสุนี ส.อบต. ม.8 เสรี  เพชรสุน ี  
17 นางสาววรรณี  ใสแก้ว ส.อบต. ม.9 วรรณี  ใสแก้ว  
18 นายสัมพันธ์  พูลเสน ส.อบต. ม.9 สัมพันธ์  พูลเสน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวฉวีวรรณ  แก้วเขียว นายก อบต. ฉวีวรรณ  แก้วเขียว  
2 นายจิตร ชูแก้ว รองนายก อบต. จิตร ชูแก้ว  
3 นายคณิน  ล่องวิลัย รองนายก อบต. คณิน  ล่องวิลัย  
4 นางสาววิลาวัณย์  สมบูรณ์ เลขานุการนายก อบต. วิลาวัณย์  สมบูรณ์  
5 นายพรชัย  สุวรรณชาตรี หัวหน้าส่วนโยธา พรชัย  สุวรรณชาตร ี  
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เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมสมาชิกสภาผู้มาประชุม ได้เข้าประจ าที่ในห้องประชุม นายกานต์  
แก้วกาญจน์ ต าแหน่งประธานสภา ฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ตรวจดูสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประจ าที่ประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เริ่มด าเนินการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ประธานฯ  - แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวันนี้เลขานุการสภาไม่อยู่ จึงจ าเป็นต้องเลือก
เลขานุการสภาชั่วคราวมาท าหน้าที่แทน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 
วรรคสอง ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น 
หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือกให้กระท าโดยวิธียกมือ ซึ่งตามข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
ให้น าความข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยที่ข้อ 8 เป็นวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ ที่ตนเห็นให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งการเสนอชื่อ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกฯ แต่ละคนมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน แต่การลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อ 19 วรรค
สองคือการยกมือผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้
เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น ถ้าเลือกใหม่แล้วยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก 
ให้ใช้วิธีจับฉลาก เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ต่อไปก็จะเป็นการเลือก เลขานุการสภา
ท้องถิ่น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ผู้ใดจะเสนอ
ท่านใด เชิญเสนอและมีผู้รับรองตามที่ก าหนด 

นายส าราญฯ  - ขอเสนอนายเสรี เพชรสุนี ส.อบต.ม.8 เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว โดยมี
นางหนูฟอง  หนูทอง ส.อบต.ม. 8 และนายแกบ พลายชุม ส.อบต.ม. 2 เป็นผู้รับรอง 

ประธาน  - มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก เป็นอันว่าให้ผู้
ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวในครั้งนี้ และ
ขอเชิญให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท าหน้าที่เลขาฯ ชั่วคราวเพื่อด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที1่/2556 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2556 

ประธาน  ตามท่ีได้ส่งส าเนาบันทึกรายงานการประชุมให้สมาชิกได้ตรวจดูล่วงหน้าแล้ว 
ท่านใดจะมีแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขใด ๆ ถือ
ว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 6 กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ    (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องเสนอใหม่ที่เสนอพิจารณา 

  - 9.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) ฉบับปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2556  

ประธาน  -แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งได้จัดท าข้ึนใช้รเหว่างพ.ศ. 2554-2558 และ
สภาได้พิจารณาเห็นชอบไปแล้วแต่เนื่องจากได้มีการเสนอญัตติให้สภาพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2556 และได้ส่งร่างแผนฯ ดังกล่าว
ให้สมาชิกได้ดูล่วงหน้าแล้ว ต่อไปก็ขอให้สมาชิกสภาฯพิจารณาว่าจะเห็นชอบร่างแผนฯ 
ฉบับแก้ไขดังกล่าวหรือไม่ ท่านใดมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ ในร่างแผนฯ ขอเชิญเสนอและ
อภิปรายก่อนจะขอมมติ 

ที่ประชุม - ได้ร่วมกันพิจารณาโดยไม่มีผู้ใดขอเสนอหรืออภิปรายเป็นรายบุคคลและไม่มีผู้ใดเสนอ
แก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ 

ประธาน  - เมื่อสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณากันโดยละเอียดแล้วและไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไข
เพ่ิมเติม ๆ ต่อไปก็จะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 
2554-2558) ฉบับปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2556 ตามท่ีน าเสนอหรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธาน ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ 
  -  9.2 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-

2559) ซึ่งก็ได้ส่งร่างแผนฯ ให้สมาชิกได้ตรวจดูรายละเอียดล่วงหน้าแล้ว ท่านใดมีข้อแก้ไข
เพ่ิมเติมใด ๆ ในร่างแผนฯ ขอเชิญเสนอและอภิปรายก่อนจะขอมติที่ประชุม 

นายส าราญฯ  - ขอเสนอโครงการในแผนฯ เนื่องจากเป็นโครงการที่ส าคัญแต่เห็นว่ายังไม่ได้
บรรจุในแผนสามปี คือ 

  1. โครงการก่อสร้างถนนใหม่สายบ้านนางกลั่น-บ้านนางกิมลั่ง โดยโดยใช้
ลูกรังท าผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 90 เมตร งบประมาณ 70,000 บาท สถานที่
ด าเนินการหมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระบาท เข้าแผนปี 2558  

       /2. ... 
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  2. โครงการก่อสร้างถนนใหม่ สายเขตทางหลวง 408 ข้างร้านไดนาโม-บ้าน
นางกัลยา โดยใช้ลูกรังท าผิจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร งบประมาณ 
150,000 บาท สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระบาท เข้าแผนปี 2559 

  3. โครงการก่อสร้างถนนใหม่ สายบ้านนายจันทร์แก้ว- เขตต าบลการะเกด 
โดยใช้ลูกรังท าผิจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ฝังท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด 60x100 ซม. 1 จุด 7 ท่อ พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและถมกลบหลัง
ท่อให้เรียบร้อย งบประมาณ 100,000 บาท สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระบาท 
เข้าแผนปี 2559 

  4. โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระบาท 
งบประมาณ 100,000 บาท 

  5. โครงการฝังท่อระบายน้ าทางเข้าบ้านนายอาวุฒิ ปลอดกรรม ใช้ท่อคสล. 
ขนาด 100x100 ซม. 1 จุด จ านวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและถมกลบหลังท่อ
ให้เรียบร้อย สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระบาท งบประมาณ 16,000 บาท 
เข้าแผนปี 2558 

  6. โครงการฝังท่อระบายน้ าทางเข้าบ้านนายม่อน ไทรแก้ว ใช้ท่อคสล. ขนาด 
100x100 ซม. 1 จุด จ านวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและถมกลบหลังท่อให้เรีย
ร้อย สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระบาท งบประมาณ 16,000 บาท เข้าแผนปี 
2558 

  7. โครงการซ่อมแซมถนนสายเขตทางหลวง 408 บ้านนายดวน-สวนยายสม
จิตร โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อ สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 100 
เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบพื้นที่ถม สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระบาท 
งบประมาณ 30,000 บาท เข้าแผนปี 2558 

  8. โครงการขุดคูระบายน้ าจากเขตถนนสายบ้านนายจายหัวเขาจุด – หนอง
จิก โดยใช้เครื่องจักกลกลุยแนวทางป่าล้มต้นไม้ แล้วขุดคูขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 600 เมตร สถานที่ด าเนินการ หมู่
ที่ 6 ต าบลเขาพระบาท งบประมาณ 50,000 บาท เข้าแผนปี 2557 

  9. ขอเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนฯ หน้า 61 ล าดับที่ 84 จากฝังท่อระบาย
น้ า 80x100 ซม. จ านวน 50 ท่อ แก้เป็นก่อสร้างท่อบล็อก นอกนั้นคงเดิม 

ประธาน - ตามท่ีนายส าราญฯ เสนอขอเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงในแผนดังกล่าว ที่ประชุมเห็นชอบ
หรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์  

ประธาน ท่านอ่ืนมีเสนออีกหรือไม่  

 

/นาย... 
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นายเสรีฯ  - เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขในร่างแผนฯ หน้า 68 ล าดับที่ 119 เดิมเขียนไว้ว่า
ปรับปรุงถนนสายนานายชิต-นานายพง หมู่ที่ 8 แก้เป็นสายบ้านนายนิรัตน์-นานายพงศ์ 
นอกนั้นคงเดิม 

  - ขอเพ่ิมเติมโครงการใหม่ในร่างแผน คือปรับปรุงถนนสายบ้านอ้ายบ้อง-บ้าน
นางลัย โดยใช้หินคลุก ถมกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ สถานที่
ด าเนินการ หมู่ที่ 8 ต าบลเขาพระบาท งบประมาณ 100,000 บาท บรรจุในร่างแผนฯ    
ปี 2558 

  - เสนอเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านดอนโรง 
งบประมาณ 60,000 บาท บรรจุในร่างแผนฯปี 2558 

ประธาน ตามท่ีนายเสรี เสนอขอแก้ไข และเพ่ิมเติมโครงการในร่างแผนดังกล่าว ที่ประชุมเห็นชอบ
หรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์  

ประธาน ต่อไปมีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  

นายใจฯ  - เสนอขอเปลี่ยนแปลงในร่างแผนฯ หน้า 56 ล าดับที่ 63 จากโครงการ
ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองท่อม-บ้านนายเจียม หมู่ที5่,1 เปลี่ยนเป็นโครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้านหนองท่อม-เขตหมู่ท่ี 3 นอกนั้นคงเดิม 

ประธาน ตามท่ีนายใจเสนอขอแก้ไขในร่างแผนฯ ดังกล่าวที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

ประธาน ต่อไปมีท่านใดจะเสนออีก  

นายนอง  - ขอแก้ไขในร่างแผนฯ หน้า 64 ล าดับที่ 100 เดิมโครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนายผัน-บ้านนายจายแก้เป็นสายบ้านนายจาย-หัวเขาจุก ระยะทางเดิม 800 เมตร 
แก้เป็น 1,500 เมตร นอกนั้นคงเดิม 

  - ขอแก้ไขในร่างแผนฯ หน้า 64 ล าดับที่ 102 เดิมปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
เขียน-สะพานบ้านนายผ่อง แก้เป็นสายบ้านนายเขียน-บ้านนายฟอง นอกนั้นคงเดิม 

  - ขอแก้ไขในร่างแผนฯ หน้า 65 ล าดับที่ 106 เดิมระยะทางยาว 2,000 เมตร 
แก้เป็น 2,800 เมตร นอกนั้นคงเดิม 

นายสุทันฯ  - ข้อแก้ไขเพ่ิมในร่างแผนฯ หน้า 63 ล าดับที่ 97 โดยเพิ่มเติมให้มีฝังท่อ
ระบายน้ าคสล. ขนาด 60 x100 ซม. 1 จุด 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อในโครงการ
ด้วย 

/- ขอ... 
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  - ขอเพ่ิมเติมโครงการใหม่ ก่อสร้างถนนสายใหม่สายนานางสุชา-คลอง
ชลประทาน โดยใช้ลูกรังท าผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมเกลี่ย
เรียบ สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 7 งบประมาณ 100,000 บาท บรรจุในร่างแผนฯ ปี 2558 

ประธาน - ตามท่ีสมาชิกหมู่ท่ี 7 เสนอแก้ไขและเพ่ิมเติมในร่างแผนฯ ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

นายยงยุทธ์ฯ  - ขอแก้ไขในร่างแผนฯ หน้า 45 ล าดับที่ 9 แก้ไขรายละเอียดโครงการ เดิมใช้
ลูกรัง แก้เป็นหินคลุก นอกนั้นคงเดิม 

  - ขอเพ่ิมเติมในร่างแผนฯ หน้า 45 ล าดับที่ 10 เดิมโครงการปรับปรุงถนน 
สายบ้านนางเพียน-โคกวัด แก้เป็นบ้านนายขอม – โคกวัด ระยะทางเดิม 2,000 เมตร แก้
เป็น 2,500 เมตร วัสดุลูกรังแก้เป็นหินคลุก นอกนั้นคงเดิม 

  - ขอเพ่ิมเติมในร่างแผนฯ หน้า 47 ล าดับที่ 20 เพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการ
ให้มีท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 60x100 ซม. 12 ท่อน 

นายสมบูรณ์ ฯ   - ขอแก้ไขในร่างแผนฯ หน้า 43 ล าดับที่ 3 แก้ไขรายละเอียดโครงการจาก
วัสดุลูกรังเป็นหินคลุก นอกนั้นคงเดิม 

  - ขอแก้ไขในร่างแผน ฯ หน้า 43 ล าดับที่ 2 โดยเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
ให้มีท่อระบายน้ า จ านวน 2 จุด จุดละ 9 ท่อน เพ่ิมงบประมาณอีก 13,000 บาท 

นายปรีชา ฯ  - ขอเพ่ิมชื่อของตนในร่างแผนด้วยเพราพิมพ์ตกและชื่อข้าราชการพนักงาน
ด้วย 

นายปรีชา ฯ  - ขอเพ่ิมเติมโครงการในร่างแผนฯ โครงการก่อสร้างท่อบล็อกลอดข้ามถนน 
สายปากคลอง-บางปริง จุดหน้าบ้านนายสร้าง 1 จุด หน้าบ้านนายจิต 1 จุด งบประมาณ 
500,000 บาท สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 4 บรรจุในแผนปี 2558 

  - ขอเพ่ิมโครงการในร่างแผนฯ โครงการฝังท่อระบายน้ า หน้าอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ใช้ท่อ คสล. ขนาด 100 x100 ซม. จ านวน 15 ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อ ถมกลบหลังท่อเรียบร้อย สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 40,000 
บาท บรรจุในแผนปี 2558 

นายกานต์  - ขอเพ่ิมโครงการในร่างแผนฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสะพาน
บ้านนายทิ่น – ต าบลบ้านราม – ต าบลทรายขาว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
ฝังท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 60 x100 ซม. 3 จุด สถานที่ด าเนินการ ต าบลเขาพระบาท 
ต าบลบ้านราม ต าบลทรายขาว งบประมาณ 6,000,000 บาท บรรจุในแผน ปี 2557 

 

/นาย... 
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นายสัมพันธ์ ฯ   - ขอแก้ไขในร่างแผนฯ หน้า 71 ล าดับที่ 131 แก้ไขรายละเอียดโครงการจาก

วัสดุลูกรังเป็นหินคลุก นอกนั้นคงเดิม 

  - ขอเพ่ิมเติมโครงการในร่างแผนฯ โครงการฝังท่อระบายน้ า หน้าบ้านนาย
แดงใช้ท่อ คสล. ขนาด 80 x100 ซม. จ านวน 7 ท่อน และระหว่างบ้านนางจาย –      
บ้านนางกัลยา ใช้ท่อคสล. ขนาด 80x100 ซม. จ านวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ 
ถมกลบหลังท่อเรียบร้อย สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 20,000 บาท บรรจุเข้า
แผนปี 2557 

นายแกบ ฯ  - ขอแก้ไขในร่างแผนฯ หน้า 46 ล าดับที่ 17 ชื่อโครงการเดิมสายบ้านนาย
เพียน – เหมืองน้ าสระชู แก้เป็น สายบ้านนายเพียน-หัวสะพานสระชู รายละเอียด
โครงการเดิมหินคลุกแก้เป็นหินผ่านตะแกรงระยะทาง 1,500 เมตร นอกนั้นคงเดิม 

  - ขอเพ่ิมโครงการในร่างแผนฯ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าจากหัวสะพานวัด
ทองพูน-เขตต าบลท่าขนาน กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ท้องคองกว้าง 0.80 
เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด 0.60x100ซม. 1 จุด 100 ท่อน ฝังช่วงหัว
สะพานวัดทองพูน สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 2 งบประมาณ 120,000 บาท บรรจุเข้าแผนปี 
2558  

  - ขอเพ่ิมโครงการร่างแผนฯ โครงการก่อสร้างถนนใหม่ สายจากหัวสะพาน
สระชู-นานายประสิทธิ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรง 
สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 200,000 บาท บรรจุเข้าแผนปี 2558 

นางหนูฟอง  - ขอแก้ไขในร่างแผนฯ หน้า 70 ล าดับที่ 125 แก้ไขรายละเอียดโครงการเดิม
ใช้ลูกรังแก้เป็นหินคลุก นอกนั้นคงเดิม 

  - ขอแก้ไขในร่างแผนฯ หน้า 70 ล าดับที่ 126 แก้ไขรายละเอียดโครงการเดิม
ใช้ลูกรังแก้เป็นหินคลุก นอกนั้นคงเดิม 

ประธาน  - สมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ในร่างแผนฯ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าตามท่ีมีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมโครงการต่าง ๆ 
ทั้งหมดนั้น ท่านใดมีข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นใดๆ ตามที่ได้มีการเสนอขอเชิญอภิปรายก่อน
จะขอมติ 

ที่ประชุม  - ร่วมกันพิจารณาโดยไม่มีอภิปรายเป็นรายบุคคลและเห็นว่าตามท่ีเสนอมา
ทั้งหมดเหมาะสมดีแล้ว 

ประธาน  - ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายก็ขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมโครงการต่าง ๆ ตามท่ีเสนอมาท้ังหมดหรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 

/ประธาน... 
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 ประธาน  - เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมต่าง ๆ ในร่างแผน
แล้ว ต่อไปจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนทั้งฉบับ ผู้ใดจะขออภิปรายเพิ่มเติมใด ๆ 
ก่อนจะขอมติให้ความเห็นชอบอีกบ้าง ถ้าไม่มี ก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ตามท่ีได้เสนอมาพร้อมที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
และเพ่ิมเติมแล้วทั้งฉบับ ให้ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาสามปีหรือไม่ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง นอกนั้น งดออกเสียง  

ระเบียบว่าระท่ี 10 - เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน  - ท่านอ่ืนมีข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้บ้างหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและขอปิดประชุม  

ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
 
 

  (ลงชื่อ) จ่าสิบเอกสมเกียรติ  หน าคอก  บันทึกรายงานการประชุม  
       (สมเกียรติ  หน าคอก)  
   เลขานุการสภา  อบต.เขาพระบาท 
 

 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงาน  
การประชุมแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
(ลงชื่อ)       ส าราญ  แก้วระย้า ประธานกรรมการ - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้ว 
            (นายส าราญ  แก้วระย้า)  เมื่อครั้งประชุม       

(ลงชื่อ)        เสรี  เพชรสุนี กรรมการ   
              (นายเสรี  เพชรสุนี)           

(ลงชื่อ)       ยงยุทธ  จันทวงศ์ กรรมการ  (ลงชื่อ)   กานต์    แก้วกาญจน์          
            (นายยงยุทธ  จันทวงศ์)      (นายกานต์  แก้วกาญจน์)   
   ประธานสภา อบต.เขาพระบาท     

 

 
 


