
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2564 

คร้ังที่ 1/2564 
ในวันที่   9  เมษายน  2564  เวลา  13.00 น.      

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 
ผู้มาประชุม 
 
ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายประชา  ปัททุม ประธานสภา ประชา  ปัททุม 
2 นายกิตติ  ยมโคตร รองประธานสภา กิตติ  ยมโคตร 
3 นายพิสิฐ  ขันสีมนต์ ส.อบต.หมู่ 5 พิสิฐ  ขันสีมนต์ 
4 นายสุภาษิต  อุ่มคำ ส.อบต. หมู่ 1 สุภาษิต  อุ่มคำ 
5 นายวิทยา  หัตถกิจ ส.อบต. หมู่ 2 วิทยา  หัตถกิจ 
6 นายสนธยา  เพ็ชรสมบัติ ส.อบต.หมู ่2 สนธยา  เพ็ชรสมบัติ 
7 นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล ส.อบต. หมู่ 5 สัญญา  บุญเติมนิติกุล 
8 นายสำนวน  แก้วเชียงหวาง ส.อบต.หมู่ 4 สำนวน  แก้วเชียงหวาง 
9 นายสุทธิสาร  ศรีพันลม ส.อบต.หมู่ 6 สุทธิสาร  ศรีพันลม 

10 นายนุกูล  สิงหัน ส.อบต.หมู่ 7 นุกูล  สิงหัน 
11 นายพิทักษ์  มณีสุข ส.อบต.หมู่ 8 พิทักษ์  มณีสุข 
12 นางสุชานันท์  บุญปก ส.อบต.หมู่ 8 สุชานันท์  บุญปก 
13 น.ส.พิสมัย  สิงมาตร ส.อบต.หมู่ 9 พิสมัย  สิงมาตร 
14 นายอันชัน  แก้วดวงดี ส.อบต.หมู่ 9 อันชัน  แก้วดวงดี 
15 นายเดชา  นงคะวาส ส.อบต.หมู่ 10 เดชา  นงคะวาส 
16 นายศราวุฒิ  สีทา ส.อบต.หมู่ 11 ศราวุฒิ  สีทา 
17 นายสุวรรณ  บุญมี ส.อบต.หมู่ 12  สุวรรณ  บุญมี 
18 นายไพรัตน์  สิงหาสาร ส.อบต.หมู่  11 ไพรัตน์  สิงหาสาร 
19 นายประดิษฐ  พรมจันทร์ ส.อบต.หมู่ 12 ประดิษฐ  พรมจันทร์ 
20 นายบุญสนั่น  มหาอุป ส.อบต.หมู ่3 บุญสนั่น  มหาอุป 

 
 

ผู้ขาดประชุม 
- ไม่มี 

 
ผู้ลาประชุม 

- ไม่มี 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วม..... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายคูณ  อุ่นคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คูณ  อุ่นคำ 
2 นายพนม  เหง่าศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนม  เหง่าศรี 
3 นางสาวมัทรี  คำมั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มัทรี  คำมั่น 
4 นายอิสระชัย  อาจวิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อิสระชัย  อาจวิชัย 
5 นายประเสริฐ  ต้ังอุปละ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประเสริฐ  ต้ังอุปละ 
6 นายประดิษฐ์  มูลราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประดิษฐ์  มูลราช 
7 นางสาวนุริน  วิชาโชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นุริน  วิชาโชค 

 
เร่ิมประชุมเวลา  13.00  นาฬิกา 

    
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประชา  ปัททุม 1.1 ประกาศอำเภอเซกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม  
ประธานสภา สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1/2564  ลงวันท่ี  26  มีนาคม  2564 

ตามท่ี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
1/2564 เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ปีงบประมาณ  2564 และเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าท่ี 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  55  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 36  (3) เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม  จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี 1/2564  ต้ังแต่วันท่ี  1-15  เมษายน  2564  เป็นต้นไป  โดยมีสมัยประชุม
ไม่เกิน  15  วัน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

1.2 แจ้งการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม  รายของนายเฉลิมศักด์ิ  
เอกสะพัง บ้านโสกก่าม  หมู่ท่ี 1 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
-รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 คร้ังที่ 1/2563 วันที่ 21  ธันวาคม  

2563 
ท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
3.1 เรื่องพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) 

ประจำปี พ.ศ.2564 
นายคูณ  อุ่นคำ  เหตุผลความจำเป็น 
นายก อบต.โสกก่าม เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อสามารถนำนโยบาย ข้อส่ังการของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) ประจำปี พ.ศ.2564  
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบ 

/รายการ... 
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รายการโครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติมมีดังต่อไปนี ้
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 

รวมถึงระบบโลจิสติกส์ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ปรับปรุง ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ 
 

เพื่อจัดเป็นร้านค้าชุมชน และเป็น
สถานท่ีในการจัดงานประเพณีและ
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

ปรับปรุง ต่อเติม
ศาลาอเนก ประสงค์  
หมู่ 4 

300,000 กองช่าง 

๒ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุง ต่อเติม เมรุวัด
สามัคคีธรรมบ้านหนองปลาดุก  

ปรับปรุง ต่อเติมเมรวัุด
สามัคคีธรรม บ้าน
หนองปลาดุก 

300,000 กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
รอบท่ีสาธารณะ ศาลา
ผู้สูงอายุ บ้านโนน
สำราญ หมู่ ๗ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
สัญจรไป มา และเป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายในชุมชน  

เทคอนกรีตรอบท่ี
สาธารณะศาลา
ผู้สูงอายุ หมู่ ๗ 

300,000 กองช่าง 

4 ขุดลอกห้วยอีสาว
ตลอดลำห้วย บ้านนา
ตาไก้ 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ใน
การอุปโภคและการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกห้วยอีสาว 
กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๒.๕๐ เมตร 

300,000 กองช่าง 

5 ตัดถนนสายใหม่หลังวัด
ป่าเจริญชัย หมู่ ๒       
(ท่ีสาธารณะวัด-บ้านนา
ขาม) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ตัดถนนสายใหม่หลัง
วัดป่าเจริญชัย หมู่ 
๒   

300,000 กองช่าง 

6 ขยายถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ขยายถนนคอนกรีต
บ้านเจริญสุข หมู่ 12 

300,000 กองช่าง 

7 ปรับปรุงถนนสายโรงสี
บริเวณโรงเรียนบ้านดง
สว่าง ข้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้านหมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนสาย
โรงสีบริเวณโรงเรียน
บ้าน ดงสว่าง ข้าง
ศาลาประชาคม 

200,000 กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
รอบห้วยน้ำใส        
บ้านดงสว่าง หมู่ 6 

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
สัญจรไป มา และเป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายในชุมชน  

เทคอนกรีตรอบห้วย
น้ำใส หมู่ 6 

300,000 กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต รอบบึงโขง
หลง (จุดบ้านเจริญสุข-
สุดแนวเขตตำบล
โสกก่าม      

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
รอบบงึโขงหลง (จุด
บ้านเจริญสุข-สุดแนว
เขตตำบลโสกก่าม      

๕,000,000 กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.... 

            5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
            5.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หลัก 
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์

รอบสระน้ำท่ี
สาธารณะ   โคก
ยาวบ้านนาตาไก้ 
หมู่ ๒ 

เพื่อใหเ้กิดความสวยงามและ
ร่มรื่น เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
พื้นท่ี 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระน้ำท่ีสาธารณะโคก
ยาวบ้านนาตาไก้       
หมู่ ๒ เช่น       ปลูก
ต้นไม้       ปลูกดอกไม้ 

200,000 สำนักปลัด 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 
9 

เพื่อใหเ้กิดความสวยงามและ
ร่มรื่น เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
พื้นท่ี 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 9 

300,000 สำนักปลัด 

3 ส่งเสริม สนับสนุน
การเกษตรเชิง
ท่องเท่ียว 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน 

12 หมู่บ้าน 600,000 สำนักปลัด 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2561  ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ด้วย  
และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

นายประชา  ปัทุทม ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำช้ีแจง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม มีสมาชิก 
ประธานสภา ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ 
 

นายกิตติ  ยมโคตร สอบถามกรณีประชุมประชาคมตำบล มีการเพิ่มเติมโครงการ จะนำมารวมกับร่าง 
รองประธานสภา   แผนพัฒนาเพิ่มเติม ท่ีนำมาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยหรือไม่ 
 

นางสาวนุริน  วิชาโชค ช้ีแจงว่า โครงการเพิ่มเติมของประชาคมตำบล จะนำมารวมกับโครงการท่ีมีอยู่ใน 
นักวิเคราะห์ฯ   แผนพัฒนาตำบล เพิ่มเติมท่ีนำเสนอต่อสภาพิจารณาด้วย 
 

นายบุญสนั่น  มหาอุป สอบถาม ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลให้หมู่บ้านประชุมประชาคม เพื่อสำรวจสภาพ 
ส.อบต.หมู่ 3 ปัญหา และความต้องการของประชาชน พร้อมให้เสนอโครงการ กับทางองค์การบริหารส่วน

ตำบลนั้น จะมีอยู่ในแผนเพิ่มเติมฉบับนี้ด้วยหรือไม่ 
/นางสาว... 
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นางสาวนุริน  วิชาโชค ช้ีแจงว่า สำหรับโครงการท่ีจำเป็นเร่งด่วนท่ีจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการใน 
นักวิเคราะห์ฯ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565 และไม่มีอยู่ในแผน ขอให้ทางหมู่บ้านบรรจุไว้ในแผนพัฒนา

เพิ่มเติมฉบับนี้ ส่วนโครงการอื่น ๆ ท่ีไม่เร่งด้วนจะไปอยู่ในแผนพัฒนาตำบลปี 2566-2570 ซึ่ง
จะจัดทำอีกครั้งหนึ่ง ในเดือนสิงหาคม 

 
นายคูณ  อุ่นคำ  ช้ีแจงว่า สำหรับหมู่บ้านท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงการในข้อบัญญัติปี 2564 ถ้าไม่มีใน 
นายก อบต. แผนพัฒนาตำบล ก็ขอให้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาพฒันาตำบลเพิ่มเติมฉบับนี้ เพราะหากไม่มีใน

แผนพัฒนาตำบล จะขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2564 ไม่ได้ 
 
นายประชา  ปัททุม สอบถามสมาชิกว่า มีท่านใดจะเพิ่มเติมโครงการหรืออภิปราย แผนพัฒนาตำบลเพิ่มเติม 
ประธานสภา ฉบับท่ี 1 ประจำปี 2564 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  16  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
นายคูณ  อุ่นคำ  3.2 การพิจารณาการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อบัญญัติ 
นายก อบต. งบประมาณ  2564 
 3.2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(หน้าบ้านหมวดอ๊อด) 
  เดิม 
   ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2564 
  โอนจาก 
   จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2564  หน้า  81  ข้อ 1. โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป หมู่ท่ี 1  ขนาดกว้างภายนอก 0.60 เมตร  ลึก 
0.58 เมตร  ยาว 125.00 เมตร  พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป ต้ังไว้ 250,000 บาท  

  ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(หน้าบ้านหมวด
อ๊อด)  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว  44  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร  จำนวนเงิน  92,000 บาท(รายละเอียดตาม  อบต. กำหนด) 

  เหตุผลความจำเป็น 
  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543 
 

นายประชา  ปัททุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  16  เสียง 
  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  2  เสียง 

 
/นายคูณ... 
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นายคูณ  อุ่นคำ  3.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางโสกก่าม–แยกหนองปลาดุก–คำชมภู 
นายก อบต.  เดิม 
   ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2564 
  โอนจาก 
   จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2564  หน้า  81  ข้อ 1. โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป หมู่ท่ี 1  ขนาดกว้างภายนอก 0.60 เมตร  ลึก 
0.58 เมตร  ยาว 125.00 เมตร  พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป ต้ังไว้ 250,000 บาท  

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางโสกก่าม – แยกหนองปลาดุก 
– คำชมภ ูความยาวขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว  61 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.5 เมตร  จำนวนเงิน  158,000 บาท(รายละเอียดตาม  อบต. กำหนด) 

 
  เหตุผลความจำเป็น 
  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543 
 

นายประชา  ปัททุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  16  เสียง 
  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายคูณ  อุ่นคำ  3.2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางข้างวัดป่าบ้านหนองปลาดุก 
นายก อบต.  เดิม 
   ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2564 
  โอนจาก 
   จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2564  หน้า  84  ข้อ 8. โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป หมู่ท่ี 8  ขนาดกว้างภายนอก 0.60 เมตร  ลึก 
0.58 เมตร  ยาว 125.00 เมตร  พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป  ต้ังไว้จำนวน  250,000 
บาท  

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางข้างวัดป่าบ้านหนองปลา
ดุก  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 117 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.5 
เมตร จำนวนเงิน  250,000 บาท 

  เหตุผลความจำเป็น 
  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543 
 

/นายประชา... 
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นายประชา  ปัททุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  16  เสียง 
  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
นายคูณ  อุ่นคำ  3.2.4 โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านเจริญสุข 
นายก อบต.  เดิม 
   ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2564 
  โอนจาก 
   จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2564  หน้า  85  ข้อ 12. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานยาง – หอปู่ตา บ้านเจริญสุข หมู่ท่ี 12  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 117.00 เมตร  หนา  0.15  เมตรหรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  468  
ตารางเมตร ต้ังไว้จำนวน  250,000 บาท 

ชื่อโครงการ  โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านเจริญสุข  (รายละเอียดตามเอกสารกองช่าง)  
จำนวนเงิน  59,000 บาท  ช่วงท่ี 1 จำนวน 18 ท่อน  และช่วงท่ี 2จำนวน39 ท่อน 

  เหตุผลความจำเป็น 
  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543 
 

นายประชา  ปัททุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  16  เสียง 
  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายคูณ  อุ่นคำ  3.2.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานยาง – หอปู่ตา บ้านเจริญสุข หมู่ท่ี 12   
นายก อบต.  เดิม 
   ต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  และมีการโอน

งบประมาณ 
  เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง 
   จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2564  หน้า  85  ข้อ 12. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานยาง – หอปู่ตา บ้านเจริญสุข หมู่ท่ี 12  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 117.00 เมตร  หนา  0.15  เมตรหรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  468  
ตารางเมตร ต้ังไว้  250,000 บาท  

ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานยาง – หอปู่ตา บ้านเจริญ
สุข หมู่ท่ี 12  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 91 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.5 เมตร  จำนวนเงิน 191,000 บาท 

 
/เหตุผล... 
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  เหตุผลความจำเป็น 
  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543 
 

นายประชา  ปัททุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  16  เสียง 
  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นาคูณ  อุ่นคำ  3.2.6 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านถ้ำพระ 
นายก อบต.  เดิม 
   ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2564 
  โอนจาก 
   จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2564  หน้า  84  ข้อ 9. โครงการเท

คอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุมาศบ้านถ้ำพระ หมู่ท่ี 9  ขนาดกว้าง 21.00 เมตร  ยาว 21.00 
เมตร  หนา  0.12  เมตร ต้ังไว้  200,000 บาท 

ชื่อโครงการ  โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านถ้ำพระ  อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเซกา  จำนวน  200,000  บาท   

  เหตุผลความจำเป็น 
  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543 
 

นายประชา  ปัททุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  16  เสียง 
  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายคูณ  อุ่นคำ  3.2.7  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) 
นายก อบต.  เดิม 
   ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2564 
  โอนจาก 
   จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2564  หน้า  81  แผนงานบริหารท่ัวไป

อุตสาหกรรมโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  ต้ังไว้ 150,000 บาท 
ชื่อโครงการ  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  22,000  บาท  

  เหตุผลความจำเป็น 
  เพื่อใช้ในงานในกองช่าง 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543 
นายประชา  ปัททุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  16  เสียง 
  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายคูณ  อุ่นคำ  3.2.8  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องสกัดคอนกรีต) กองช่าง 
นายก อบต.  เดิม 
   ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2564 
  โอนจาก 
   จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี  2564  หน้า  81  แผนงานบริหารท่ัวไป

อุตสาหกรรมโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  ต้ังไว้ 150,000 บาท 
ชื่อโครงการ  ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน  25,000  บาท  

  เหตุผลความจำเป็น 
  เพื่อใช้ในงานในกองช่าง 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543 
นายประชา  ปัททุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภา 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  16  เสียง 
  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายคูณ  อุ่นคำ  ช้ีแจงต่อท่ีประชุม ก่อนท่ีจะประชุมในระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตท่านประธานสภา 
นายก อบต. และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามทุกท่าน  มีเรื่องขอเสนอญัตติเร่งด่วน ในการโอน

หรือขอเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง โดยขอเสนอต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้พิจารณา คือ การโอน
งบประมาณ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพื่อไปต้ังจ่าย ในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั
ภายในตำบลจำนวน  100,000 บาท ในการจัดซื้อลูกรังหรือหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน ซึ่งจะได้หมู่บ้านละ 50,000 บาท 

 

นายประชา  ปัททุม สอบถามว่า ในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามมีงบประมาณเพียงพอในการ 
ประธานสภา ดำเนินโครงการหรือไม่  
 

นายคูณ  อุ่นคำ  ช้ีแจงว่า จากการสอบถามกองคลัง ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามยังไม่มี 
นายก อบต. งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโรงงการ เพราะงบประมาณ จะต้องเก็บไว้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย

ในการเลือกตั้ง ซึ่งจะมาถึง ส่วนการโอนงบประมาณ เป็นการโอนรอไว้ หากมีงบประมาณ
เพียงพอ ก็สามารถดำเนินการได้ทันที 

 
/นายประชา... 
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นายประชา  ปัททุม หารือว่า ถ้ามีงบประมาณเข้ามามากพอ อยากให้ผู้บริหารพิจารณา ดำเนินโครงการให้กับ 
ประธานสภา หมู่บ้าน ท่ีมิได้ดำเนินโครงการในปี 2563 ถ้าเป็นไปได้ ให้ดำเนินการหมู่ท่ี 9 ก่อน  สำหรับ

ประเด็นท่ีเสนอญัตติเร่งด่วน ให้โอนงบประมาณไปสมทบโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเห็นควรไม่รับญัตติดังกล่าวไว้พิจารณา ขอเข้า
สู่ระเบียบวาระต่อไป 

 

นายคูณ  อุ่นคำ 3.3 พิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนาตาไก้ หมู่ที่ 2 
นายก อบต. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะกระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน
สะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ 

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีได้อย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  เพื่อเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหา
เดือดร้อนของประชาชน และสามารถสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  จึงได้กำหนดแนว
ทางการจ่ายเงินสะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  5  ด้าน  ประกอบด้วย  1.  ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  2.  ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม   
4.  ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว  และ5.ด้านการศึกษาและ อาศัยอำนาจตามความในข้อ  89/1  ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางคณะผู้บริหาร  หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงขอเสนอโครงการ
เพื่อให้สภาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  งบประมาณจำนวน 160,000  บาท  เพื่อปรับปรุงระบบประปาบ้าน
นาตาไก้  หมู่ท่ี 2 

ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ  89 
 

นายประชา  ปัททุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภา 
 

นายพิทักษ์  มณีสุข   สอบถาม กรณีการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ท่ี 2 บ้านนาตาไก้ 
ส.อบต.หมู่ 8 อยากทราบว่าไปดำเนินการตรงไหน เพราะเท่าท่ีทราบมา บ้านนาตาไก้ก็ใช้น้ำประปาจากวัดป่า

ของบ้านหนองปลาดุกบางส่วน 
 

นายวิทยา  หัตถกิจ ช้ีแจงว่า อยากฝากให้ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ส.อบต.หมู่ 2 เพราะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริง ๆ ไม่ใช่มองว่างบประมาณขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโสกก่าม บ้านนาตาไก้จะได้รับการพิจารณามากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ เพราะเรื่องน้ำเป็นส่ิง
สำคัญ เนื่องจากหอถังท่ีต้ังไม่สูง ทำให้แรงดันน้ำต่ำ น้ำไหลค่อย ไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำใน
ครัวเรือน 

 

นายนุกูล  สิงหัน  ช้ีแจงว่า ปัญหาเรื่องระบบประปาหมู่บ้านนั้น อยากจะขอให้ทางหมู่บ้านดำเนินการ 
ส.อบต.หมู่7 ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน โดยใช้เงินท่ีมีอยู่ภายในหมู่บ้าน  ซึ่งหมู่บ้านตนเองเมื่อ

ประสบปัญหา ก็ได้ดำเนินการใช้เงินของหมู่บ้านดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ และสามารถ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง       /นายวิทยา... 
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นายวิทยา  หัตถกิจ อภิปรายว่า ปัญหาของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม นั้น  
ส.อบต.หมู่ 2 เกิดจากผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ใส่ใจและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน มี

การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง หรืออาจจะมีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้งานท่ีออกมามีปัญหา จน
นำไปสู่การร้องเรียน เละถูกตรวจสอบให้เรียกเงินคืน 

 

นายกิตติ  ยมโคตร อภิปรายว่า ตามเอกสารท่ีให้กับสมาชิก ปรากฏว่า ไม่มีรายละเอียด การดำเนินโครงการ 
รองประธานสภา  ดังกล่าวว่าใช้เหล็กขนาดเท่าไร มีรายละเอียดอะไรบ้างให้กับสมาชิกพิจารณา 
 

นายประดิษฐ์  มูลราช ช้ีแจงว่า รายละเอียด การดำเนินโครงการคร่าว ๆ คือ มีการก่อสร้างหอถังใหม่ โดยทำ 
รอง ปลัด อบต.   จากปูน สูงประมาณ 6 เมตร มีถังน้ำจำนวน  4  ใบ เจาะบ่อบาดาล ติดต้ังซัมเมิร์ทพร้อมระบบ

ไฟฟ้า ทุกอย่างทำใหม่หมด งบประมาณ 160,000 บาท 
 

นายเดชา  นงคะวาส อภิปรายว่า ในเมื่อผู้บริหารไม่สามารนำรายละเอียดโครงการ มาช้ีแจงต่อท่ีประชุมได้  
ส.อบต.หมู่ 10 เห็นว่าสภาแห่งนี้ ไม่สามารถพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ได้ 
 

นายสุทธิสาร  ศรีพันลม อภิปรายว่า กรณีโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  6  บ้านดงสว่าง  ซึ่งทาง 
ส.อบต.หมู่6 องค์การบริหารส่วนตำบล รับปากชาวบ้านว่ามีเงินเหลือจะดำเนินการต่อ ให้ชาวบ้านถมดินบริเวณ

หน้าบ้านให้สูงขึ้น ชาวบ้านก็ได้เสียเงินถมดินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าจะดำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเมื่อไหร ่

 

นายคูณ  อุ่นคำ  ช้ีแจงว่า สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต. ตำบลโสกก่ามได้เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินเหลือจ่าย เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือ

ตอบรับว่า จะอนุมัติให้ใช้เงินหรือไม่ 
 

นายประเสริฐ  ต้ังอุปละ ช้ีแจงว่า  1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตดังกล่าว ยังไม่ได้รับการอนุมัติ เพราะเป็นเงนิ 
ปลัด อบต. อุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  การจะอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่ส่วนกลาง

เจ้าของงบประมาณ 
  2.สำหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ขณะนี้กองช่างไม่สามารถดำเนินการประมาณราคา

ให้แล้วเสร็จได้ทันในสมัยประชุม อีกท้ังสภาแห่งนี้ จะครบวาระในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 ซึ่ง
จำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องนำเสนอสภาพิจารณา เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าท่ีประชุม
ไม่อนุมัติ  ก็จะได้เร่งให้กองช่างดำเนินการให้เรียบร้อย และขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญอีกครั้งต่อไป 

 

นายวิทยา  หัตถกิจ ช้ีแจงว่า อยากขอโอกาสให้นายช่างโยธา มาช้ีแจงต่อท่ีประชุมได้หรือไม่ 
ส.อบต.หมู่ 2 
 

ท่ีประชุม  ประชุมปรึกษาหารือแล้ว เห็นควรให้ประธานขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่ 
นายประชา  ปัททุม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมด้วยวิธีการยกมือ 
ประธานสภา 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ  4  คน 
  ไม่อนุมัติ  8  คน 
  งดออกเสียง  4  คน 
  สรุป มติจ่ายขาดเงินสะสมสภาไม่อนุมติ 
 

/ระเบียบ 
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นายบุญสนั่น  มหาอุป   มีเรื่องสอบถามดังรายการต่อไปนี้ 
ส.อบต.หมู่ 3   1.ไฟฟ้าสาธารณะ สายถนนยางเรียน-นาตาไก้ ชำรุด 

2.ขอขอบคุณท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเรียน แต่ยังขาด
อยูป่ระมาณ 40 เมตร ฝากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล จัดหางบประมาณมาดำเนินการให้
ต่อเนื่อง 

3.เรื่องปัญหาคุณภาพน้ำประปา ยังคงมีตะกอนสีขาวเกาะบริเวณภาชนะจัดเก็บน้ำ และ
คราบสีน้ำตาลเกาะตามโถส้วม ฝากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามแก้ไขด้วย 

 

นายคูณ  อุ่นคำ  ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะ และน้ำประปาจะให้กองช่าง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้  
นายก  อบต.  ในส่วนถนนนัน้ยังเหลืออยู่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะจัดหางบประมาณ มา

ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ 
 

นายกิตติ  ยมโคตร สอบถามสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามว่า ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือสอบถาม 
รองประธานสภา    เพิ่มเติมผมขอขอบคุณ สมาชิกทุดท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 

(ลงช่ือ)          ผู้บันทึกการรายงานการประชุม 
        (นายประเสริฐ  ต้ังอุปละ) 
 
 
   (ลงช่ือ)     ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายประชา  ปัททุม) 

 
 
   (ลงช่ือ)     ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายบุญสนั่น  มหาอุป) 
 
   (ลงช่ือ)     ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประดิษฐ์  พรมจันทร์) 
 

(ลงช่ือ)     ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวพิสมัย  สิงมาตร) 
 

(ลงช่ือ)     ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายพิทักษ์  มณีสุข) 
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