
 

ส ำเนำ 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  4/2562 ครั้งที่  1 

วันที่  2  ธันวำคม  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 นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ส.อบต.  หมู่2 วรสิทธ์  พันธ์ยุศรี 
5 นำยพลูศักดิ์  ศิริหัตถ์ ส.อบต. หมู่ 2 พลูศักดิ์  ศิริหัตถ์ 
6 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ 4 สมพร  รำชำหงษ์ 
7 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ 4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
8 นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต. หมู่ 5 อุทัย  ศรีสถำน 
9 นำยสมบัติวังรำช ส.อบต. หมู่ 5 สมบัติวังรำช 
10 นำยอมร  บุญเขื่อง ส.อบต. หมู่ 6 อมร  บุญเขื่อง 
11 นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต. หมู่ 6 ค ำผง  อำษำใหญ่ 
12 นำยทวีชัย  สุพร ส.อบต. หมู่ 7 ทวีชัย  สุพร 

13 นำยนคร  ลือชำพลู ส.อบต. หมู่ 8 นคร  ลือชำพลู 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม  1. นำยจัด  จันทร์งำม  ส.อบต.  หมู่ที่  7  2.  นำยสว่ำง  อรรถสำร  ส.อบต.  หมู่ที่  3 

  ลำประชุม 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยศรชัย  เหลำทอง รองนำย  อบตฯ ศรชัย  เหลำทอง 
2 นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว  รองนำยกอบตฯ ชัยชนะ  แก่นท้ำว 
3 นำยอัมภำกร  ลำลด รองปลัดอบตน อัมภำกร  ลำลด 
4 นำงดวงจันทร์  แก้วมงคล ผ.อ.กองคลัง ดวงจันทร์  แก้วมงคล 
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำฯ  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  และกล่ำวกำรเปิดประชุมสภำ สมัย
สำมัญ  สมัยที่  4/2562  ครั้งที่  1 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำสมัยสำมัญ  สมัยที่  
4/2562  ครั้งที่  1  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯน ำเรียนประกำศเรียกประชุมสภำสมัย
สำมัญสมัยที่  4/2562 ต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  เรื่อง  กำรก ำหนด
สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 4/2562 

ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพ่ือทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบวันนี้มีรำยละเอียดดังนี้ 

เรื่องท่ี  1 เรื่องกำรขอลำออกจำกสมำชิกสภำท้องถิ่น  ที่ขอลำประชุม   3  คน คือ  
นำยจัด  จันทร์งำม   ส.อบต.  หมู่ที่ 7  นำยสว่ำง  อรรถสำร  สุอบต.  หมู่ที่  3  
เรื่องท่ี  2  กำรมอบหมำยให้ท่ำนรองนำยกเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกศิลำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  4/2562  และเชิญ  เลขนุกำรสภำฯน ำเรียน
ชี้แจงหนังสือที่แจ้งเวียนจำกทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร
ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.  2562 
เรื่อง  แผนพัฒนำจังหวัดสกลนคร แผน  5  ปี 
หนังสือที มท 0810.3/ว6732  ลว  6  พ.ย.  2562  เรื่อ  ซักซ้อมแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เรื่อง  เชิญร่วมรณรงค์และแต่งกำยด้วยผ้ำไทย  ผ้ำพ้ืนเมือง  ประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ.  2563   
เรื่อง  กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ  5  ธันวำ  2562 
เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตร  ประธำนสภำท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  
และผู้บริหำรท้องถิ่น  ในบทบำทกำรช่วยเหลือประชำชนอย่ำงไรให้ได้ใจประชำชน  
และแนวทำงกำรประชุมสภำท้องถิ่นเพ่ือประชำชน  
เรื่อง  ขอเชิญเข้ำรับกำรฝึกอบรม  หลักสูตร  กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น 

ประธำนสภำฯ  กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมและทำง
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ  
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีผู้เสนอขอ
มติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเม่ือไม่มีผู้ใดเสนอต่อที่ประชุม  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์

ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  12  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 
 5.1  พิจำรณำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมำณงำนและรำคำโครงกำรก่อสร้ำงพร้อม

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
 5.2  รำยงำนสรุปผลกำรโอนงบประมำณ  ปร ำจ ำปี  พ.ศ.  2562 
 5.3  กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นประจ ำปี  พ.ศ.  2563 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  ทำงผู้บริหำรได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภำท้องถิ่นนั้นได้

พิจำรณำในรำยละเอียดนั้นก็เชิญทำงผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ 

นำยชัยชนะ  แก่นท้วน กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 
รองนำยกอบตฯ ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้อนุมัติให้กันเงินงบประมำรรำยจ่ำย

ประจ ำปี  งบประมำณ  2562  ในหมวดค่ำที่ดิน  และสิ่งก่อสร้ำง  โครงกำรปรับปรุง
ถนนเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำนค ำบอนหมู่ที่  4  จำกนำนำงบุญถม-  ล ำน้ ำยำม  งำนถ่ำง
ป่ำและขุดตอ  (ขนำดหนัก)  พร้อมตัดขึ้นรูปคันทำง  1  ข้ำงทำง  กวำง  4  เมตร  
ยำว  1,000  เมตร  งบประมำณ  82,000  บำท  (แปดหมื่นสองพันบำท)    และ
กองช่ำงได้ท ำบันทึกเสนออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมำณงำน  และรำคำโครงกำร
ก่อสร้ำง  ซึ่งประกอบด้วยปรับลดควำมยำว  และปรับลดงบประมำณ  ดังนั้น
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมำณงำน  และรำคำ
โครงกำรก่อสร้ำงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้พิจำรณำตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3  และ  3  )  พ.ศ.  2543  รำยละเอียดมี 
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ดังนี้ จำกรำยงำนของช่ำงผู้ควบคลุมงำนตรวจสอบพ้ืนที่ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง
ปรำกฏว่ำ  ผู้รับจ้ำงท ำกำรขุดป่ำถ่ำงตอและขึ้นรูปคนทำงแล้วผู้ควบคลุมงำนท ำกำร
ตรวจสอบระยะทำงที่จะก่อสร้ำงโครงกำรพบว่ำมีระยะทำงเพียง  580  เมตร  จำก
เดิมที่ก ำหนดในสัญญำ  1,000  เมตร  คิดเป็นระยะทำงท่ีน้อยกล่ำวในสัญญำ   
420   ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมระเบียบและข้อกฎหมำย  
เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร  เห็นควรเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมำณงำน 
และโครงกำรก่อสร้ำง  โครงกำรปรับปรุงถนนเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำนค ำบอนหมู่ที่  4 
จำกนำนำงบุญถน  -  ล ำน้ ำยำม  งำนถ่ำงป่ำขุดตอ  (ขนำดหนัก)  พร้อมตัดรูปคัน
ทำง  1  ข้ำง  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  1,000   เมตร งบประมำณ  82,000  บำท 
เปลี่ยนแปลงเป็น   โครงกำรปรับปรุงถนนเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำนค ำบอนหมู่ที่  4 
จำกนำนำงบุญถน  -  ล ำน้ ำยำม  งำนถ่ำงป่ำขุดตอ  (ขนำดหนัก)  พร้อมตัดรูปคัน
ทำง  1  ข้ำง  (ไม่ตลอดสำย)  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  580    เมตร  งบประมำณ  
46,000  บำท  รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯได้ส่งให้ท่ำนสมำชิก
ได้พิจำรณำ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำร  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  
และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนสมำชิกจะได้เสนออภิปรำยในรำยละเอียดขอสั่งพัก
เบรกกำรประชุม  15  นำที 

พักเบรกกำรประชุม เวลำ  10.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  10.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรกกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ  

.ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2  และ 3  )  พ.ศ.  2543  ข้อ  29 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯที่ได้น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม  

และกล่ำวซักถำมต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 
นำยอุทัย  ศรีสถำน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  จำกกำรน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 ของทำงผู้บริหำรในรำยละเอียดเพิ่มเติมนั้นอยำกให้ทำงสมำชิกที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นได้น ำ

เรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในรำยละเอียดหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกหมู่ท่ี  4  น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
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นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอน ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 โครงกำรปรับปรุงถนนเพ่ือกำรเกษตร  บ้ำนค ำบอนหมู่ที่  4 จำกนำนำงบุญถน  -  

ล ำน้ ำยำม  งำนถ่ำงป่ำขุดตอ  (ขนำดหนัก)  พร้อมตัดรูปคันทำง  1  ข้ำง  กว้ำง  4  
เมตร  ยำว  1,000   เมตร งบประมำณ  82,000  บำท   จำกกำรประมำณกำรตำม
แผนพัฒนำนั้นมีกำรประมำณกำรไว้ที่  1,000  เมตร  เมื่อครั้งที่ประมำณกำรนั้น
ไม่ได้ลงพื้นที่จริงเพรำะในขณะนั้นน้ ำท่วมพ้ืนที่จึงได้ประมำณกำรตำมแผนพัฒนำ   
แต่เมื้อลงพ้ืนที่ด ำเนินกำรจริงแล้วควำมยำวของพ้ืนที่นั้นไม่ถึงตำมที่ทำงท่ำน
ผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนออภิปรำยก็จะได้ขอมติที่ประชุมและเชิญ

เลขำนุกำรสภำฯนับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขออมติ

ที่ประชุมอนุมัติตำมที่ทำงผู้บริหำรได้เสนอขออนุมัติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ  12  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในรำยละเอียดวำระต่อไป  ขอสั่งพักกำรประชุม  

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้กล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระต่อที่ประชุม 
5.1 สรุปผลกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

ประธำนสภำฯ  กล่ำวต่อที่ประชุมในกำรพิจำรณำในระเบียบวำระนี่นั้นไม่ได้มีกำรลงมติเพรำะเป็น 
กำรรำยงำนประจ ำปี  ซึ่งเป็นกำรรำยงำนให้ทรำบเท่ำนั้น  และเชิญผู้บริหำรน ำเรียน
ชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 

นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ได้รับอนุมัติและประกำศใช้งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  แต่เนื่องจำกรำยจ่ำยบำงรำยกำรที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยและมีบำงรำยกำรที่ไม่นั้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ
จึงขอแจ้งสรุปผลกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  
ให้กับสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำเพ่ือทรำบรำยละเอียดตำมเอกสำรที่
ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯได้ส่งให้ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำ 

 
 



 

-6- 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม   และได้กล่ำวต่อที่

ประชุมท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีควำมสงสัยในรำยละเอียดนั้นก็สำมำรถอภิปรำยซักถำม
ได้ในส่วนที่มีข้อสงสัย 

นำยบุญเกิด  ผิวเงิน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขออนุญำตซักถำมในส่วนของวัสดุกีฬำงบประมำณ
หลังโอน  8,000  บำท  ในรำยละเอียดของวันที่ด ำเนินกำรนั้น  คือ  วันที่  20  
ธันวำคม  2562  ในส่วนนี้นั้นถูกต้องหรือไม่ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เก่ียวข้องนั้นได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำงเจริญศรี  ปำละสิทธิ์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ ในส่วนนี้นั้นเป็นกำรบันทึกเดือยที่ผิดพำดในเดือนที่ด ำเนินกำรนั้นแก้ไขเป็น  วันที่  

20  กุมภำพันธ์  2562   
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจง  และกล่ำวต่อที่ประชุมส ำหรับกำร

รำยงำนสรุปผลกำรโอนงบประมำณนั้นเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็ถือว่ำ
ที่ประชุมนั้นได้รับทรำบกำรรำยงำนผลสรุปกำรโอนงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.  2562   

ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระต่อที่ประชุม   
 5.3  กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นประจ ำปี  พ.ศ.  2563   
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมส ำหรับกำรคัดเลือกกรรมกำรของสภำท้องถิ่นนั้นก็ได้หมดวำระลง

แล้วในกำรประชุมสมัยนี้ก็จะได้ท ำกำรคัดเลือกเป็นประจ ำทุกปีตำมที่เคยปฏิบัติ  
และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  

แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2  )  พ.ศ.  2554  หมวด  8  ข้อ 103    ข้อ  105  ข้อ  
107   ในส่วนที่จะมีกำรคัดเลือกนั้นมี  2  ชุด  ตำม  ข้อ105  (1)  คณะกรรมกำร
สำมัญประสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  (2)  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำน
กำรประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯที่ได้น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม   
 และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนสมำชิกจะได้เสนอชื่อเพ่ือพิจำรณำนั้นขอสั่งพัก

เบรกกำรประชุม  15  นำที 
พักเบรกกำรประชุม เวลำ  14.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  14.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรกกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ  

.ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจง ต่อไปก็จะเป็นคัดเลือก
คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ตำมข้อ103   

 



 

 
-7- 

(1)  คณะกรรมกำรสำมัญ  ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
สำมแต่ไม่เกินเจ็ดคน  และเชิญสมำชิกสภำนั้นได้เสนอว่ำจะตั้งก่ีคน 

นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอจ ำนวนคณะกรรมกำรสำมัญ  3  คน 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง  1  นำยสมบัติ  วังรำช  ส.อบต.  หมู่ที่  5 

1 นำยบุญเกิด  ผิวเงิน  ส.อบต.  หมู่ที่  1 
ประธำนสภำฯ  กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอจ ำนวนคณะกรรมกำรสำมัญ  ต่อ 
   ที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมถ้ำไม่มีผู้เสนอก็จะได้ขอมติที่ประชุม  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  

นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบตำมที่  นำยพูลศักดิ์  ศิริ

หัตถ์  เสนอจ ำนวนคณะกรรมกำรสำมัญ  3  คน  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  12  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชีแจงต่อที่ประชุม  ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสำมัญนั้น  มติที่

ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งจ ำนวน  3  คน  และกล่ำวต่อที่ประชุม  ตำมข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น  ข้อ  107    และเชิญท่ำนสมำชิกสภำท้องถิ่น  เสนอชื่อ
คณะกรรมกำรสำมัญต่อที่ประชุม 

นำยอุทัย  ศรีสถำน  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยวรสิทธิ์  พันธย์ุศรี  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 คณะกรรมกำรสำมัญคนที่  1    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์  ส.อบต.  หมู่ที่  2 
 2  นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต.  หมู่ที่  6 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี  ส.อบต.  

หมู่ที่  2  เป็นคณะกรรมกำรสำมัญคนที่  1  และเชิญสมำชิกเสนอชื่อคณะกรรมกำร
คนที่  2 

นำยสมพร  รำชำหงษ์  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยอุทัย  ศรีสถำน  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่ 4 คณะกรรมกำรสำมัญคนที่  2    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ  ส.อบต.  หมู่ที่ 46 
 2  นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี ส.อบต.  หมู่ที่  2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
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ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยอุทัย  ศรีสถำน  ส.อบต.  

หมู่ที่  5  เป็นคณะกรรมกำรสำมัญคนที่  2  และเชิญสมำชิกเสนอชื่อคณะกรรมกำร
คนที่  3 

นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยบุญเกิด  ผิวเงิน 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 คณะกรรมกำรสำมัญคนที่  3    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยทวีชัย  สุพร  ส.อบต.  หมู่ที่  7 
 2  นำยสมพร  รำชำหงษ์ ส.อบต.  หมู่ที่  4 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยบุญเกิด  ผิวเงิน  ส.อบต.  

หมู่ที่  1  เป็นคณะกรรมกำรสำมัญคนที่  3  และและกล่ำวต่อที่ประชุมในกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสำมัญก็ครบทั้ง  3  คนแล้วต่อไปจะเป็นกำรคัดเลือก
คณะกรรมกำรชุดที่  2  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  ส ำหรับกำร
คัดเลือกนั้นก็เหมือนกับกำรเลือกคณะกรรมกำรสำมัญ  และเชิญสมำชิกเสนอ
จ ำนวนคณะกรรมกำรตำม  ข้อ  103 (1) 

นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอจ ำนวนคณะกรรมกำรสำมัญ  3  คน 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง  1  นำยค ำผง  อำษำใหญ่  ส.อบต.  หมู่ที่  6 

2  นำยอุทัย  ศรีสถำน  ส.อบต.  หมู่ที่  5 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมต่อที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอจ ำนวนคณะกรรมกำรตรวจ

รำยงำนกำรประชุม  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมถ้ำไม่มีผู้เสนอก็จะได้ขอมติที่ประชุม  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  

นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบตำมที่  นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุ

ศรี  เสนอจ ำนวนคณะกรรมกำรสำมัญ  3  คน  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  12  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชีแจงต่อที่ประชุม  ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร

ประชุมนั้น  มติที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งจ ำนวน  3  คน และกล่ำวต่อที่ประชุม  
ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  ข้อ  107    และเชิญท่ำนสมำชิกสภำท้องถิ่น  
เสนอชื่อคณะกรรมกำรสำมัญต่อที่ประชุม 

นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยอมร  บุญเขื่อง  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมคนที่  1   
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยนคร  ลือชำพูล  ส.อบต.  หมู่ที่  8 
 2  นำยสมบัติ  วังรำช ส.อบต.  หมู่ที่  5 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยอมร  บุญเขื่อง  ส.อบต.  หมู่

ที่  6  เป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมคนที่  1  และเชิญสมำชิกเสนอ
ชื่อคณะกรรมกำรคนที่  2 

นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่ 5 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมคนที่  2    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยสมบัติ  วังรำช  ส.อบต.  หมู่ที่  5 
 2  นำยสมพร  รำชำหงษ์ ส.อบต.  หมู่ที่  4 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ  ส.อบต.  

หมู่ที่  4  เป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมคนที่  2  และเชิญสมำชิก
เสนอชื่อคณะกรรมกำรคนที่  3 

นำยอุทัย  ศรีสถำน  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชื่อ  นำยทวีชัย  สุพร  เป็น 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมคนที่  3    
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง 1  นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี  ส.อบต.  หมู่ที่  2 
 2  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต.  หมู่ที่  4 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีผู้รับรองครบสองท่ำนแล้วมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อ  นำยทวีชัย  สุพร  ส.อบต.  หมู่ที่  

7  เป็นคณะกรรมกำรสำมัญคนที่  3  และกล่ำวต่อที่ประชุมส ำหรับกำรคัดเลือก
คณะกรรมกำรก็ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีพิจำรณำในวันนี้ก็มี
เพียงเท่ำนี้   

ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อื่นๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม สมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอซักถำมหรือเสนอแนะทำงผู้บริหำร

เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยก็สำมำรถซักถำมได้ 
นำยสมพร  รำชำหงส์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ซักถำมฝำกไปถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรลงหินลูกรังใน 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 กำรซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร  อยำกทรำบว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วหรือยัง 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยทวีชัย  สุพร ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรติดตั้งกล้องวงวรปิด 
ส.อบต.  หมู่ที่  7 บริเวณทำงเข้ำหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน  เพื่อรักษำควำมปลอดภัยฝำกท่ำนประธำนถึง

ผู้บริหำรนั้นได้พิจำรณำในส่วนนี้ด้วย 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ซักถำมฝำกถึงผู้บริหำร  เรื่อง  โครงกำรงบประมำณ 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 เงินที่เหลือจ่ำย  และโครงกำรตำมข้อบัญญัติปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  ที่สภำมี

มติอนุมัติให้กันเงินนั้น  ได้ด ำเนินกำรไปแล้วกี่โครงกำร  เพรำะหลังจำกที่อนุมัติผ่ำน
มำแล้ว  2  เดือนแล้วที่ทำงผู้บริหำรรับปำกสภำไว้ว่ำจะรีบด ำเนินกำร 

ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเม่ือไม่มีผู้ซักถำมอีกเชิญผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียด

ต่อที่ประชุม 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ เรื่องกำรลงหินลูกรังในกำรซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตรนั้น  บำงโครงกำรก็ได้

ด ำเนินกำรไปแล้ว  เช่น  บ้ำนหนองทุ่มหมู่ที่  3  และ บ้ำนค ำบอนหมู่ที่  4  ในส่ำน
ที่เป็นเงินของงบประมำณเหลือจ่ำยปี  2562    เรื่องกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่บ้ำน
ละ  2  ตัวนั้นต้องในไปบรรจุไว้แผนพัฒนำเสียก่อนถึงจะสำมำรถด ำเนินกำรได้  
เรื่องโครงกำรตำมข้อบัญญัติปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  และโครงกำรเงินเหลือจ่ำย
นั้นจะแจ้งทำงผู้ที่เกี่ยวนั้นได้เตรียมข้อมูล  เพ่ือจะได้น ำเรียนชี้แจงต่อสภำในกำร
ประชุมครั้งต่อไปเพ่ือควำมถูกต้องในกำรน ำเรียนชี้แจง 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม   และกล่ำวซักถำมที่
ประชุมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรอไม่ในส่วนที่ทำงท่ำนผู้บริหำรได้น ำเรียน
ชี้แจง 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  กำรประชุมในวันนี้นั้นเวลำก็สมควรแล้วขอปิดกำร

ประชุมพร้อมทังกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  ท่ำนผู้บริหำร  และเจ้ำหน้ำที่ที่ได้
เข้ำร่วมประชุมในวันนี้  และขอกล่ำวปิดกำรประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  
4/2562  ครั้งที่ 1   พร้อมทั้งแจ้งนัดประชุมต่อในวันศุกร์ที่  6  ธันวำคม  พ.ศ.  
2562    แต่งกำยชุดผ้ำพื้นเมือง 

 
ปิดประชุม เวลำ  16.30  น. 
 
  
  ลงชื่อ             เชำวลิต  พรรื่นเริง   ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
                 (นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง)   

         เลขำนุกำรสภำฯ 
  

 ลงชื่อ             อุดร  น้อยวิรก  ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
                 (นำยอุดร  น้อยวิรก  ) 

          ประธำนสภำฯ 
 

 


