
 

ส ำเนำ 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  2/2562 ครั้งที่  3 

วันพุธที่ 12 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 นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ ส.อบต.  หมู่ที่  2 พูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ 
7 นำยสว่ำง  อรรถสำร ส.อบต.  หมู่ที่  3 สว่ำง  อรรถสำร 
8 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ที่   4 สมพร  รำชำหงษ์ 
9 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ที่   4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 

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

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม  1.  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  
3 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  
2/2562  ครั้งที่  3  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม     วันนี้ได้มีสมำชิกลำประชุม  1  คน  คือ  1. นำยสมบัติ  วัง

รำช  ส.อบต.  หมู่ที่  5  ได้ลำประชุม   
 เรื่อง  แจ้งกำรโอนทรัพย์สินที่ได้มำจำกงบประมำณรำยจ่ำยจังหวดสกลนคร 
 จังหวัดสกลนครแจ้งให้อ ำเภอด ำเนินกำรโอนทรัพย์ที่ได้มำจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำร

รำยจ่ำยของจังหวัดตั้งแต่ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560-2561  ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลรักษำ   เพ่ือสำมำรถตั้งงบประมำณใน
กำรดูแลทรัพย์สินในระยะยำวต่อไป  และอ ำเภอเจริญศิลป์ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียน
ร้อยแล้ว  พบว่ำทรัพย์สินที่ได้มำจำกงบประมำณรำยจ่ำยของจังหวัดสกลนคร
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561  จ ำนวน  1  โครงกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2561  จ ำนวน  3  โครงกำร   รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  4  โครงกำร   

 โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560   จ ำนวน 1  โครงกำร   
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำนนำนไพบูรณ์  -  นำงบุญทอง  

บ้ำนหนองโจดหมู่ที่  5   
โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561  จ ำนวน  3  โครงกำร 
1.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนหนองทุ่ม  -  สำมแยก

หนองโจด  บ้ำนหนองทุ่มหมู่ที่  3 
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำนปลวก  -  วัดบ๋ำบิ่ง  บ้ำน

ปลวกหมู่ท่ี  6 
3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สำยบ้ำนโคกศิลำ  -  วัดป่ำกุดน้ ำ

แดง  บ้ำนโคกศิลำหมู่ที่  8 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีกำรและขันตอนกำรบริหำรจัดกำรภำรกิจถ่ำยโอนด้ำนแหล่ง
น้ ำ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯน ำเรียนชี้แจงหนังสือต่ำงๆต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงหนังสือรำชกำรต่อที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวน ำเรียน

ชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  และทำง 
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ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่  ถ้ำหำกไม่มีผู้
เสนอขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มตทิี่ประชุม รับรอง  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในระเบียบวำระต่อไปขอสั่งพักกำรประชุม  15  

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้แจ้งต่อที่ประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 
 5.2  พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.  2561  -  2565) 
ประธำนสภำฯ  กล่ำวต่อที่ประชุมมติที่ประชุมเมื่อวำนนี้ได้พิจำรณำไปบ้ำงแล้วเป็นบำงส่วนทั้ง 

ผู้บริหำรก็ได้น ำเรียนชีแจงพร้อมกับทำงเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบก็ได้น ำเรียนชี้แจงใน
สำระส ำคัญของหำรพิจำรณำไปบ้ำงแล้วเช่นกัน  ซึ่งสภำก็ได้มีมติให้ค้ำงกำร
พิจำรณำไว้ก่อนเพ่ือจะได้ศึกษำในรำยละเอียดของร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.  
2561-2565)  ให้มีควำมรอบครอบไม่เกิดปัญหำเมื่อถึงเวลำที่จะน ำแผนพัฒนำนั้น
มำด ำเนินกำรในกำรจัดท ำโครงกำรต่ำงๆ  เพ่ือให้ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด
และกล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 
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นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เพ่ือควำมง่ำยต่อกำรพิจำณำนั้น  อยำกให้ท่ำน 
ส.อบต.  หมู่ที่  4  สมำชิกแต่ละหมู่บ้ำนได้เสนออภิปรำยในส่วนที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบโดยรวมใน 
   ส่วนของด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  คือพิจำรณำไปที่ละหมู่บ้ำน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมกำรพิจำรณำนั้นก็จะพิจำรณำไปที่ละหมู่บ้ำน  ถ้ำหมู่ไหนจะเสนอ

อะไรก็สำมำรถเสนอได้  เพรำะในรำยละเอียดนั้นท่ำนสมำชิกก็ได้ตรวจสอบก่อนวัน
ประชุมพิจำรณำอยู่แล้ว  และได้ด ำเนินกำรซักถำมที่ละหมู่บ้ำน  โดยเริ่มต้นจำกหมู่
ที่  1  ไปถึงหมู่ที่  8   

ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมท่ำนสมำชิกสภำหมู่ที่  1  ว่ำมีอะไรที่จะเสนออภิปรำยหรือไม่เกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

นำยบุญเกิด  ผิวเงิน   น ำเรียนต่อท่ีประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอ 
ส.อบต.  หมู่ที่  1 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมท่ำนสมำชิกสภำหมู่ที่  2  ว่ำมีอะไรที่จะเสนออภิปรำยหรือไม่เกี่ยวกับ

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี   น ำเรียนต่อท่ีประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอ 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมท่ำนสมำชิกสภำหมู่ที่  3  ว่ำมีอะไรที่จะเสนออภิปรำยหรือไม่เกี่ยวกับ

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
นำยสว่ำงอรรถสำร   น ำเรียนต่อท่ีประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอ 
ส.อบต.  หมู่ที่  3 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมท่ำนสมำชิกสภำหมู่ที่  4  ว่ำมีอะไรที่จะเสนออภิปรำยหรือไม่เกี่ยวกับ

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ   น ำเรียนต่อท่ีประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอ 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมท่ำนสมำชิกสภำหมู่ที่  5  ว่ำมีอะไรที่จะเสนออภิปรำยหรือไม่เกี่ยวกับ

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
นำยนำยอุทัย  ศรีสถำน   น ำเรียนต่อท่ีประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอ 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมท่ำนสมำชิกสภำหมู่ที่  6  ว่ำมีอะไรที่จะเสนออภิปรำยหรือไม่เกี่ยวกับ

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
นำยอมร  บุญเขื่อง   น ำเรียนต่อท่ีประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอ 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมท่ำนสมำชิกสภำหมู่ที่  7  ว่ำมีอะไรที่จะเสนออภิปรำยหรือไม่เกี่ยวกับ

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
นำยจัด  จันทร์งำม   น ำเรียนต่อท่ีประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 7 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมท่ำนสมำชิกสภำหมู่ที่  8  ว่ำมีอะไรที่จะเสนออภิปรำยหรือไม่เกี่ยวกับ

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
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นำยนคร ลือชำพูล   น ำเรียนต่อท่ีประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอ 
ส.อบต.  หมู่ที่  8 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมด้ำนที่มีควำมส ำคัญก็ได้พิจำรณำผ่ำนไปแล้วส่วนในด้ำนอื่นๆ  

สมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยก็สำมำรถเสนอได้ 
นำยบุญเกิด  ผิวเงิน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยใน  ในยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ 
ส.อบต.  หมู่ที่  1 ทรัพยำกรมนุษย์  แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  โครงกำรแข่งขันกีฬำ

ต้ำนยำเสพติดปกติทุกปีตังประมำณกำร  80,000  แต่ปี  2563  ประมำณกำร
เพ่ิมข้ึนเป็น  100,000  บำท  มีเหตุผลอันใดจึงได้ตั้งงบประมำณเพ่ิมข้ึน  ในกำร
เบิกจ่ำยนั้นใช้ระเบียบไหนในกำเบิกจ่ำย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
ชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนอภิปรำย ใน ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 ทรัพยำกรมนุษย์  แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  โครงกำรอุดหนุนวัด

สุนทรียำรำม  หมู่ที่  1  และวัดค ำเจริญ  หมู่ที่  4   ตั้งงบประมำณอุดหนุนโครงกำร
ละ  20,000 บำท ในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563   ท ำไมไม่มีปรำกฎอยู่ในแผนฝำก
ท่ำนประธำนสภำให้ทำงผู้ที่รับผิดชอบนั้นได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมด้วย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่  ถ้ำไม่มีผู้เสนอ
อภิปรำยก็ได้เชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจง  และได้กล่ำวต่อที่ประชุมหลังจำกพักเบรค
กำรประชุมเพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวันแล้วก็จะให้ทำงผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงต่อ
ที่ประชุมและลงมติขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำ  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  และเชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำงอุไร  เพชรำเวช กล่ำวขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  หมอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบน ำเรียน 
นำยกอบต.ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมตำมที่ท่ำนสมำชิกได้เสนออภิปรำย 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำยวิมล  รักษำแสง น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  เรื่อง กำรประมำณกำรเพ่ิมขึ้นจำกเดิมนั้นเนื่องจำก 
หัวหน้ำส ำนักปลัด งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรทุกปีนั้นไม่เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำรซึ่งได้โอนงบประมำณเพ่ิมทุกครั้งที่จัด  ในส่วนเรื่องของระเบียบที่ใช้ในกำร
เบิกจ่ำยนั้นได้มีระเบียบให้เบิกจ่ำยโดยเฉพำะ  คือระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำ
ด้วยกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ    และเรื่องกำรอุดหนุนวัดสุนทรียำรำมหมู่ที่  1 และวัด
ค ำเจริญหมู่ที่  4  งบประมำณ  20,000  บำท  ที่ไม่มีปรกฎในแผนปี  พ.ศ.  2563  
นั้น  เนื่องจำกทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้แจ้งให้ทำงหมู่บ้ำนนั้นได้เสนอ
โครงกำรเข้ำมำเพ่ือบรรจุในแผนแต่ไม่มีหมู่บ้ำนใดเสนอโครงกำรเข้ำมำบรรจุในแผน 
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เพ่ือขอรับเงินอุดหนุน  ตำมระเบียบนั้นทำงวัดจะต้องเสนอโครงกำรเพื่อเข้ำมำบรรจุ
ในแผนพัฒนำก่อน  และต้องตั้งงบประมำณไว้ส่วนหนึ่ง 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  และกล่ำว
ซักถำมต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเม่ือไม่มีผู้ใดเสนอก็จะได้ขอมติที่ประชุมและ  เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  

นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุม  เห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ขอมติที่ประชุม
เห็นชอบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในระเบียบวำระต่อไป  ขอสั่งพักกำรประชุม  

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้แจ้งระเบียบวำระต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อื่นๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมทำงท่ำนผู้บริหำรเกี่ยวกับกำร

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยหรือไม่ 
.นำยสมพร  รำชำหงส์ กล่ำวซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ ถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรพ่นหมอกควันนั้นจะ 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 ด ำเนินกำรหรือยังเพรำะช่ำงนี้เป็นช่วงที่มียุงเยอะมีผู้ป่วยเป็นโรคไขเลือดออกหลำย

รำยแล้ว  เพรำะทำงผู้ปฏิบัตินั้นเขำพร้อมที่จะด ำเนินกำรแล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมฝำกท่ำนผู้บริหำรด้วยในเรื่องนี้เพรำะทำงบ้ำนหนองทุ่มหมู่ที่  3  

นั้นก็มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสองรำยแล้ว  และเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยอุทัย  ศรีสถำน กล่ำวซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่องโครงกำรตำมข้อบัญญัติ 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 งบประมำณปี  พ.ศ.  2562  ฝำกทำงผู้บริหำรนั้นเร่งด ำเนินกำรด้วยเมื่อมี

งบประมำณ  และขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขออนุญำตน ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม
ในส่วนของเรื่องกำรพ่นหมอกควันนั้น  มีก ำหนดกำรตำรำงปฏิบัติงำนออกมำแล้ว
และขออนุญำตแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเรื่องกำรพ่นหมอกควันทำงท่ำนสมำชิกก็ได้ชี้แจงไปแล้วในส่วนนี้
ผู้บริหำรจะชี้แจงเพิ่มเติมก็สำมำรถด ำเนินกำรได้  และเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
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นำยบุญเกิด  ผิวเงิน เสนอซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ   ถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินของ 
ส.อบต.  หมู่ที่  1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกี่ยวกับกำรจัดงำนประเพณีและวัฒนธรรม  เช่นงำนบุญ

มหำชำติท ำไม่ไม่มีกำรเบิกจ่ำยทำงผู้บริหำรมีแนวทำงอย่ำงไรที่จะด ำเนินกำร 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนท่ำนสมำชิกจะเสนอซักถำมขอเชิญผู้บริหำรชี้แจงใน

รำยละเอียดที่ท่ำนสมำชิกได้ซักถำมทั้งสำมท่ำน 
นำงอุไร  เพชรำเวช กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  เรื่องกำรพ่นหมอกควันนั้นก็จะได้ด ำเนินกำรเร็วนี้ 
นำยกอบต.ฯ รำยละเอียดก็ตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำหมู่ที่  5  ได้น ำเรียนชี้แจงต่อท่ีประชุม  เรื่อง

โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณปี  พ.ศ.  2562  นั้นด ำเนินกำรทุกโครงกำรติด
ปัญหำตรงที่ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นไม่มีบุคคลำกรที่จะด ำเนินงำนเพรำ
ทำงเรำนั้นไม่มีช่ำงโยธำที่จะท ำกำรควบคลุ่มงำนได้เพรำะมีแต่ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจคน
เดียวท ำให้กำรปฏิบัติงำนนั้นเกิดควำมล้ำช้ำ  เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินนั้นเป็นปัญหำมำ
ตลอดในส่วนของโครงกำรที่เป็นโครงกำรเกี่ยวกับงำนประเพณีและวัฒนธรรมปัญหำ
ตรงนี้เกิดจำกผู้ที่รับผิดชอบโครงกำรนั้นปฏิบัติงำนไม่มีประสิทธิภำพ  แนวทำงกำร
แก้ไขนั้นก็ได้ส่งไปอบรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่  เรื่องที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเบิก
จ่ำยเงินโครงกำรบุญมหำชำตินั้นได้รับกำรชี้แจงมำว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เพรำะ
อยู่ในช่วงคำบเกี่ยวที่จะขอย้ำย  และขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจง
ในค ำถำมที่ทำงผู้บริหำรยังไมได้ชี้แจงในกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ    เรื่องโครงตำม
ข้อบัญญัติงบประมำณปี  พ.ศ.  2562  นั้นได้ด ำเนินกำรไปแล้ว  3  โครงกำร  เรื่อง
กำรลงหินลูกลังนั้นทำงท่ำนสมำชิกได้ซักถำมว่ำมีงบประมำณในกำรด ำเนินกำรหือไม่
นั้น ถ้ำหำกมีปัญหำก็ให้รำยงำนเข้ำมำทำงองค์กำรบริหำรก็จะได้ออกส ำรวจ
งบประมำณท่ีใช้ก็อยู่ในส่วนของงบกลำง  เรื่องถนนเส้นหลักบ้ำนธำตุ  -  หนองทุ่มก็
ได้ประสำนแผนไปอบจ.  แล้วในกำรด ำเนินกำรงบประมำณตรงนี้เขำมีอยู่แล้วในกำร
ด ำเนินกำรเรำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  เรื่องกำรแพทย์ฉุกเฉินทำงผู้บริหำรก็ได้ออก
ค ำสั่งไปแล้วในเรื่องกำรปฏิบัติ  เรื่องกำรไม่ข้ำร่วมประชุมสภำฯ ที่ได้รับกำรท้วงติ่ง
ว่ำเป็นกำรไม่ให้เกียรติสภำนั้น  ขอชี้แจงเนื่องจำกว่ำบำงครั้งก็ติดรำชกำรไม่สำมำรถ
มำร่วมประชุมได้จริงแต่ก็ได้มอบหมำยผู้เข้ำร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง  เรื่องกำรแก้ไข
ปัญหำของหมู่ที่  6  ในกำรด ำเนินกำรนั้นท่ำนสมำชิกเองก็เป็นคณะกรรมกำรตรวจ
รับงำนจ้ำงก็มีอ ำนำจในกำรท้วงติ่งได้ถ้ำหำกยังไม่มีกำรด ำเนินกำรก็ไม่ต้องตรวจรับ
เรื่องนี้มอบหมำยทำงคณะกรรมกำรตรวจรับกรจ้ำงไปพิจำรณำในกำรด ำเนินกำร 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงข้อซักถำม  และขอชี้แจงให้ทำง
ท่ำนนำยกได้รับทรำบ  เรื่องกำรที่ท่ำนนำยกได้ชี้แจงว่ำกำรที่ไม่ได้เข้ำรวมประชุสภำ
นั้นเป็นกำรไม่ให้เกรียติสภำนั้นขอชี้แจงว่ำไม่มีกำรท้ำงติ่งเช่นนั้นตำมรำยงำนบันทึก
กำรประชุมก็ไม่มี  และเชิญท่ำนสมำชิกซักถำม 

นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี กล่ำวขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกถึงท่ำนผู้บริหำรด้วย  เรื่องถนนเส้นหลัก 
ส.อบต.  หมูที่  2  นั้นทำงสภำนั้นได้ซักถำมในประเด็นของกำรซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่เพื่อแก้ไข

ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในเบื้องต้นไม่ได้ซักถำมว่ำจะมีกำรก่อสร้ำง
หรือไม่ 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยอมร  บุญเขื่อง กล่ำวขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกถึงผู้บริหำรด้วย  เรื่องกำรแก้ไขปัญหำของ 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 ควำมเดือดร้อนของบ้ำนปลวกหมู่ท่ี  6 นั้นในส่วนนี้ก็ให้ทำงผู้บริหำรนั้นได้ประสำน

ทำงผู้รับจ้ำงเข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตรงนี้  ในส่วนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำงตำมค ำสั่งแต่งตั้งของท่ำนนำยกนั้นก็ได้แจ้งปัญหำนี้
แก่ทำงประธำนคณะกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำงไปแล้วหลำยครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับกำร
แก้ไขปัญหำ  ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับนั้นอยำกเสนอให้ไม่ต้องแต่งตั้ง
สมำชิกสภำฯ  เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับ  โดยส่วนตัวแล้วไม่ขอรับ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม ในส่วนที่ท่ำนสมำชิกท่ำนได้ฝำกก็ขอฝำกทำงม่ำนผู้บริหำรให้ทำง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นได้ด ำเนินกำร  และกล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอ
อีกหรือไม่ 

นำยบุญเกิด  ผิวเงิน กล่ำวขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกถึงทำงผู้บริหำรด้วย  เรื่องกำรแต่งตั้ง 
ส.อบต.  หมู่ที่  1 คณะกรรมกำรตรวจรับนั้นอยำกให้แต่งตั้งจำกประธำนประชำคมของแต่ละหมู่บ้ำน  

เพ่ือที่ประชำชนจะได้มีส่วนร่วมด้วยเกี่ยวกับกำรตรวจสอบเห็นด้วยตำมที่ท่ำน
สมำชิกได้เสนอไม่อยำกให้แต่งตั้งทำงสมำชิกสภำฯนั้นไปร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ตรวจรับงำนจ้ำง 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเม่ือไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออีกก็เชิญผู้บริหำรชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำงอุไร  เพชรำเวช กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  เรื่องที่ท่ำนสมำชิกเสนอเกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง 
นำยกอบต.ฯ คณะกรรมกำรตรวจรับนั้นก็ได้ท้วงติ่งไปแล้วในกำรแต่งตั้ง  แต่ทำงเจ้ำหน้ำที่ก็ได้น ำ

เรียนชี้แจงว่ำสำมำรถด ำเนินกำรแต่งตั้งได้ในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ  ในกำรแต่งตั้ง
ครั้งต่อไปก็จะได้แจ้งทำงเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่รับผิดชอบได้รับทรำบว่ำทำงท่ำนสมำชิกสภำฯ  
นั้นไม่ขอรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และได้แจ้งต่อที่ประชุม
ว่ำทำงเจ้ำหน้ำที่มีเรื่องด่วนจำกอ ำเภอเจริญศิลป์  เรื่องกำรซ่อมแซมบ้ำนที่อยู่อำศัย
ของผู้ยำกไรที่เป็นโครงกำรของกำชำดจังหวัดที่ได้ให้ต ำบลโคกศิลำนั้นส่งรำยชื่อ  1  
รำยชื่อเพ่ือขอรับกำรช่วยเหลือซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่นั้นอยำกให้ทำงสภำนั้นได้พิจำรณำ
หำบุคลที่มีควำมเหมำะสมที่สมควรได้รับกำรช่วยเหลือ  พร้อมกล่ำวต่อที่ประชุมกำร
ประชุในวันนี้เวลำก็สมควรแล้วพร้อมกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  และทำง
ผู้บริหำรที่ได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และกล่ำวปิดประชุม  สมัยสำมัญ  สมัยที่  
2/2562 ครั้งที่    พร้อมทังกล่ำวปิดสมัยประชุมสมัยสำมัญ  สมัยที่  2/2562  และ
ขอเชิญสมำชิกสภำฯทุกท่ำนร่วมประชุมพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะเสนิชื่อเพ่ือ
ขอรับกำรช่วยเหลือ 
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ปิดประชุม  เวลำ  16.30  น. 
  

 
ลงชื่อ         เชำวลิต  พรรื่นเริง   ผู้จดบันทึกกำรประชุม 

       (นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง)   
      เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 

 ลงชื่อ             อุดร  น้อนวิรก  ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
               (นำยอุดร  น้อยวิรก) 

         ประธำนสภำฯ 
 


