
 

ส ำเนำ 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  3/2562 ครั้งที่  3 

วันที่  30  สิงหำคม  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 
7 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ 4 สมพร  รำชำหงษ์ 
8 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ 4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
9 นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต. หมู่ 5 อุทัย  ศรีสถำน 
10 นำยสมบัติวังรำช ส.อบต. หมู่ 5 สมบัติวังรำช 
11 นำยอมร  บุญเขื่อง ส.อบต. หมู่ 6 อมร  บุญเขื่อง 
12 นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต. หมู่ 6 ค ำผง  อำษำใหญ่ 
13 นำยทวีชัย  สุพร ส.อบต. หมู่  7 ทวีชัย  สุพร 
14 นำยจัด  จันทร์งำม ส.อบต. หมู่ 7 จัด  จันทร์งำม 
15 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต. หมู่  8  นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม   

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว  รองนำยกอบตฯ ชัยชนะ  แก่นท้ำว 
2 นำยศรชัย  เหล่ำทอง รองนำย  อบตฯ ศรชัย  เหลำทอง 
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำฯ  กล่ำวกำรเปิดประชุมสภำ สมัยสำมัญ  สมัยที่  3/2562  ครั้งที่  3 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำสมัยสำมัญ  สมัยที่  
3/2562  ครั้งที่  3  

ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพ่ือทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบวันนี้ 
 ไม่มี  
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมและทำง
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีผู้เสนอขอ
มติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำนับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 

5.1 พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563 
(วำระที่2) 

5.2  พิจำรณำรับโอนภำรกิจระบบท่อส่งน้ ำบ้ำนค ำบอน  หมู่ที่  4 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ส ำหรับกำรพิจำรณำในวันนี้ก็จะเป็นกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563  ในวำระท่ี  2  และได้ชี้แจง
ต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในรำยละเอียดขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯน ำเรียน
ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

  



 

-3- 
เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุมมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่2)  พ.ศ.  2554)    
ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำง

ข้อบัญญัตินั้นตำมร่ำงเดิม และตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรำยงำนและ 
บันทึกควำมเห็นยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำ ได้มี
หรือไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้ำง  กำรแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด กำรสงวน
ควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ ตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย และให้
ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจำรณำ เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน  
      ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุมสภำท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรำยงำนหรือชี้แจงข้อสงสัยต่ำงๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น 

   ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำร และส่ง
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำตำมข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำแล้ว
จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้นตำมร่ำงเดิม   และตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รำยงำนย่อยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่นรำยงำนย่อตำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้อยต้องระบุว่ำ 
ได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด  กำรสงวน
ควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ ตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย 

   ข้อ  51  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง  ให้ปรึกษำเรียงล ำดับ
เฉพำะข้อที่มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น  เว้นแต่ที่
ประชุมจะลงมติเป็นอย่ำงอ่ืน 

   ถ้ำท่ีประชุมสภำท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค ำแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับกำร
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติจะแถลงรำยงำนบันทึกควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ  ขอสั่งพักเบรคกำรประชุม  15  นำที 

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และเชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  แถลง
รำยงำนและบันทึกควำมเห็นคณะกรรมกำรแปรญัตติต่อที่ประชุม  เพ่ือประกอบกำร 
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พิจำรณำตำมระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่2)  พ.ศ.  2554)   ข้อ  50  วรรคหนึ่ง 

นำยบุญเกิด  ผิวเงิน กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดของรำยงำนบันทึกและควำมเห็นคณะกรรมกำร
ประธำนคณะกรรมฯ    แปรญัตติต่อที่ประชุมมีรำยละเอียดดังนี้ 

ตำมท่ี  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ได้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปร
ญัตติไม่น้อยกว่ำ  24  ชั่วโมง    นับตั้งแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่ง 
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น  ตำมควำมใน  ข้อ 45  วรรค  2  ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้ำยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547(แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554)   ตลอดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำ
ท้องถิ่นได้ก ำหนด  คือ  ตั้งแต่  วันที่  20  สิงหำคม  2561   เวลำ  08.30 -  16.30  
น.   ถึงวันที่  22  สิงหำคม  2561  เวลำ  08.30  -  16.30  น.  ไม่มีสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  ได้ยื่นค ำเสนอขอแปรญัตติแต่ประกำรใด   ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ก ำหนดในวันที่  23  สิงหำคม  2561  เป็นวันนัด
ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ  ซึ้งกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตตินั้น มี
มติที่ประชุมเห็นชอบยื่นตำมร่ำงเดิมท่ีทำงผู้บริหำรได้เสนอ  คณะกรรมกำรแปร
ญัตติได้ร่วมกันพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยโดยละเอียดแล้ว  เห็นว่ำ
ร่ำงดังกล่ำวที่เสนอมำนั้น  ได้ตั้งงบประมำณไว้เหมำะสมกับสถำนะกำรเงินกำรคลัง  
และเป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  แนวนโยบำยในแผนพัฒนำ  และ
สอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนแล้ว ร่ำงงบประมำณดังกล่ำวนี้  มี
ควำมสมบูรณ์และครบถ้วน  ดังนั้นจึงไม่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมแต่ประกำรใด  ทั้งนี้  
คณะกรรมกำรได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น ำเสนอตำมร่ำงฉบับเดิม  และให้รำยงำน
ควำมเห็นต่อประธำนสภำฯ  ทรำบเพ่ือแจ้งสมำชิกสภำต่อไป และตำมควำมใน  ข้อ  
50  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ำยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  
2547(แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554)  เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้
พิจำรณำแล้ว  จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้นตำมร่ำงเดิมและตำมที่มีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดกำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปรญัตตินั้นเป็น
ประกำรใด  พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น 
ทั้งนี้  คณะกรรมกำรแปรญัตติได้ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงแจ้งมำเพ่ือ
ทรำบและจักได้ด ำเนินกำร  ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียด                   
ต่อที่ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุม  ตำมควำมใน  ข้อ  51  ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้ำยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547(แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554 ซึ่ง มติคณะกรรมกำรแปรญัตติไม่ได้มีกำรแปร 
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 ญัตติและแก้ไขเพ่ิมเติมในร่ำงของข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.  

2562  ซึ่งที่ประชุมนั้นมีควำมเห็นเสนอตำมร่ำงเดิมที่ทำงผู้บริหำรเสนอ ท่ำนสมำชิก
สภำฯ  ก็ได้พิจำรณำดูก่อนแล้วในรำยละเอียดที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ส่งให้
พิจำรณำ กำรพิจำรณำนั้นสภำจะพิจำรณำในรำยละเอียดของมติ  ที่ทำง
คณะกรรมกำรแปรญัตติได้เสนอต่อที่ประชุม  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น   พ.ศ.  2547(แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.  2554)  ข้อ  51  นั้น มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่  ถ้ำไม่มีก็ได้ขอ
มติที่ประชุมเห็นชอบ   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุม  จึงรำยงำนต่อประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ ซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดเห็นมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่  ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองไม่มีกำรอภิปรำย 
มติที่ประชุม รับรอง  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนก็จะได้ขอมติที่

ประชุม  เห็นชอบตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติเสนอ  และเชิญ
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดเห็นชอบตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรแปร

ญัตติเสนอ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมกำรพิจำรณำในวำระท่ี 2  ก็ได้พิจำณำเสร็จแล้วก่อนที่จะพิจำรณำ

ที่จะพิจำรณำในวำระท่ี  3  ขอสั่งพักกำรประชุมก่อนเพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวัน
หลังจำกรับประทำนอำหำรเสร็จแล้วจึงด ำเนินกำรพิจำรณำในวำระที่   3   และสั่ง
พักกำรประชุมเพื่อรับประทำนอำหำรพร้อมกับนัดประชุมต่อเวลำ  13.00  น. 

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ในกำรพิจำรณำในวำระที่  3 เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯน ำเรียน
ชี้แจงรำยละเอียดข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ต่อที่ประชุม 
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เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงรำยละเอียด  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำร

ประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547(แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.  2554)  ข้อ  52  
กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระท่ี  3   ไม่มีกำรอภิปรำย  เว้นแต่ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย  ถ้ำมีเหตุอันสมควร  วรรคหนึ่งในกำรพิจำรณำ
ในวำระนี้  ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ทำงท่ำนเลขำนุกำรสภำฯก็ได้น ำเรียนชี้แจงใน  รำยละเอียดของ
ระเบียบข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้องให้ทำงท่ำนสมำชิกได้รับทรำบแล้ว  และได้กล่ำวต่อ
ที่ประชุมในพิจำรณำในวำระที่  3  นี้คงไม่มีกำรอภิปรำยในรำยละเอียดอีกแล้ว
เนื่องจำกไม่มีผู้ที่เสนอควำมเห็นต่ำงจำกมติที่เห็นชอบ ถ้ำไม่มีผู้ใดอภิปรำยก็จะได้ขอ
มติที่ประชุมเห็นชอบ ว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ
นับองค์ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุม  จึงรำยงำนต่อประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำ กล่ำวต่อที่ประชุม  ในกำรกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  

พ.ศ.  2563  ก็ได้พิจำรณำเสร็จสิ้นแล้วทั้งสำมวำระแล้ว  ตำมท่ีระเบียบข้อกฎหมำย
ได้ก ำหนดไว้ ในขั้นตอนต่อไปก็จะได้ส่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
พ.ศ.  2563 ให้นำยอ ำเภอพิจำรณำอนุมัติ  ตำมควำมในมำตรำ  87  แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  2537  (แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552 และกล่ำวต่อที่ประชุมต่อไปก็จะเป็นกำรพิจำรณำ
ในระเบียบวำระที่  5.2  กำรพิจำรณำรับโอนภำรกิจท่อส่งน้ ำบ้ำนค ำบอน  หมู่ที่  4  
พร้อมกล่ำวเชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 

นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  ดังนี้ 
รองนำยกอบตฯ ตำมท่ีสถำนีพัฒนำที่ดินสกลนคร  ด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งน้ ำบ้ำนค ำบอนหมู่

ที่  4  และประสงค์จะส่งมอบงำนก่อสร้ำงระบบท่อส่งน้ ำดังกล่ำว  ให้กับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำน ำไปใช้ประโยชน์  ซึ่งตำมระเบียบข้อกฎหมำย  
คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐแจ้งข้อ
หำรือกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ.  2562   และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  2560  ตำมหนังสือที่  กค(กจ) 0405.2/020147  ลงวันที่  18  
พฤษภำคม  2561  ประเด็นกำรให้สิทธิ์อันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลเป็น
อ ำนำจของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ  แต่อย่ำงไรก็ดีกำรให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแล  กรณีมีเง่ือนไขหรือภำระติดพันจะส่งผลต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่นดังนั้นเพ่ือให้กำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  มีประสิทธิภำพและเกิด 
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 ประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในพื้นที่จึงขอส่งเรื่องให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

โคกศิลำได้พิจำรณำเพ่ือจะได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป  รำยละเอียดตำม
เอกสำรที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำได้จัดส่งให้ทุกท่ำนได้พิจำรณำ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ปะชุม และ
เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดข้อกฎหมำยต่อที่ประชุมเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  

2560  ตำมหนังสือที่  กค(กจ) 0405.2/020147  ลงวันที่  18  พฤษภำคม  2561    
 และหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่มท  0808.2/ว1628  คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐแจ้งข้อหำรือกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  2560  ต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนสมำชิกจะได้เสนออภิปรำยในรำยละเอียดขอสั่งพัก
เบรกกำรประชุม  15  นำที 

พักเบรกกำรประชุม เวลำ  14.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  14.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรกกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อและเชิญสมำชิกได้เสนออภิปรำย 
นำยอมร  บุญเขื่อง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำขออภิปรำยท้วงติงกำรด ำเนินกำรของทำงฝำยผู้บริหำร 
ส.อบต.  หมู่ที  6 ที่ไม่ได้ตรวจสอบรำยละเอียดระเบียบข้อกฎหำยให้รอบครอบ ในส่วนตัวนั้นมี

ควำมเห็นด้วยเพรำะเป็นโครงกำรที่เกิดประโยชน์แก่ประชำชน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยทวีชัย  สุพร ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยในรำยละเอียดระบบท่อส่งน้ ำที่ 
ส.อบต.  หมู่ที่  7 ด ำเนินกำรวำงนั้นใช้กำรได้หรือไม่ผลกำรตรวจรับเป็นอย่ำงไร 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยบุญเกิด  ผิวเงิน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ  ขอเสนอให้สมำชิกภำที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นได้อธิบำยชี้แจง 
ส.อบต.  หมู่ที่  1 เพ่ิมเติมต่อที่ประชุมในรำยละเอียดของโครงกำร 
ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจง 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ เรื่องท่ีท่ำนสมำชิกได้ท้วงติงนั้นทำงผู้บริหำรก็ขอยอมรับที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ชัดเจน  

เรื่องกำรกำรวำงระบบท่อส่งน้ ำที่ท่ำนสมำชิกได้อภิปรำยว่ำใช้กำรได้หรือไม่ในส่วนนี้
ทำงผู้บริหำรก็ไม่ทรำบข้อมูลแต่กำรด ำเนินกำรในกำรตรวจรับงำนจ้ำงนั้นก็ได้มีกำร
ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีกำรส่งมอบงำนจ้ำงเป็นที่เรียบร้อย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญท่ำนสมำชิกบ้ำนค ำบอนหมู่ที่  4  น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในรำยละเอียด 
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นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 ในส่วนของกำรวำงระบบท่อส่งน้ ำนั้นได้เดินผ่ำนแปลงนำจำกสถำนีส่งน้ ำถึงหน้ำวัด

ป่ำค ำบอนสำมัคคีธรรม  1,000  เมตร  จำกหน้ำวัดป่ำค ำบอนสำมัคคีธรรมไปทำง
บ้ำนดอนแดง  300  เมตร พื้นที่ประชำชนในบริเวณนั้นได้รับประโยชน์  163  ไร่   
จ ำนวน  24  ครัวเรือน  ประชำกร  144  คน 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญเจ้ำหน้ำที่น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม 
ปลัดอบต.ฯ  น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม  ในรำยละเอียดของข้อกฎหมำยนั้นก็ตำมท่ีท่ำนเลขำนุกำร

สภำฯ  ได้น ำเรียนชี้แจงในส่วนรำยละเอียดที่ท่ำนสมำชิกได้ท้วงติงนั้น  เนื่องทำง
เจ้ำหน้ำที่จำกสถำนีพัฒนำที่ดินที่ได้น ำเอกสำรกำรส่งมอบมำเพ่ือเสนอนั้น ทำง
ผู้บริหำรก็ไม่ได้ตรวจดูระเบียบข้อกฎหมำย เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจดูข้อกฎหมำยแล้ว
จึงยังไม่สำมำรถลงนำมได้เพรำะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่นก่อนซึ่งทำง
เอกสำรต้นฉบับนั้นก็ยังไม่ได้ส่งมอบทำงสถำนีพัฒนำที่ดิน  ในส่วนกำรตรวจรับนั้น
ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมระเบียบข้อกฎหมำยแล้ว  เรื่องของระบบส่งท่อนั้นใช้งำน
ได้หรือไม่นั้นทำงองค์กำรบริกำรก็ยังไม่ได้ทรำบรำยละเอียดเพระทำงเจ้ำหน้ำที่ลง
พ้ืนที่ไปส ำรวจไม่ได้เนื่องจำกน้ ำท่วม ส่วนเรื่องของสัญญำประกันสัญญำนั้นจำกกำร
ประสำนนั้น  ทำงสถำนีพัฒนำที่ดินได้แจ้งให้ทรำบว่ำจะสิ้นสุดเมื่อเดือน  มกรำคม  
2563  ซึ่งทำงสถำนีพัฒนำที่ดินก็ประสำนมำอยำกให้รับไว้ก่อนเพื่อทำงสถำนีนั้นจะ
ได้รำยงำนกรมต่อไป 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
นำยอมร  บุญเขื่อง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯเสนอขอให้เลื่อนกำรพิจำรณำออกไปก่อนและขอ 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 หำรือนอกรอบก่อนที่จะมีกำรลงมติ  
ประธำรสภำฯ กล่ำวชี้แจงต่อที่ประชุมตำมระเบียบข้อบังคับกำรประชุม  ข้อ  41   ที่ประชุมสภำ

ก ำลังพิจำรณำญัตติหม้ำไม่ให้เสนอญัตติอ่ืน นอกจำกญัตติ  ข้อ   ซึ่งท่ำนสมำชิกได้
เสนอให้เลื่อนกำรพิจำรณำ  ตำมระเบียบข้อบังคับกำรประชุมนั้นต้องมีผู้รับรอง  2  
คนและกล่ำวซักถำมที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน   

นำยค ำผง  อำษำใหญ่ รับรองคนท่ี1 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรองคนที่  2 
นำยนคร  ลือชำพูล รับรองคนท่ี  2 
ส.อบต.  หมู่ที่  8 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมถ้ำไม่มีผู้เสนอก็ขอมติที่ประชุมรับรอง  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  

นับองค์ประชุม   
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุม  จึงรำยงำนต่อประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม ถ้ำไม่มีผู้ใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนขอมติที่ประชุมรับรอง

ตำมท่ีมีผู้เสนอ 
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มติที่ประชุม รับรอง  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำ  กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำเพ่ือลงมตินั้นขอสั่งพักกำรประชุมเพื่อประชุม

หำรือนอกรอบ  15  นำที 
พักเบรกกำรประชุม 15.25  นำที 
เริมประชุม  15.40  นำที 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมหลังจำกที่ทุกท่ำนได้เสนอควำมเห็นต่อที่ประชุมแล้วในกำรประชุม

หำรือนอกรอบก็จะได้ขอมติที่ประชุมว่ำที่ประชุมจะมีมติให้รับกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
ท่อส่งน้ ำบ้ำนค ำบอน  หมู่ที่  4  และเชิญเลขำนุกำรสภำนับองค์ประชุม 

.เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุม  จึงรำยงำนต่อประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม สมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นอนุมัติให้รับโอนภำรกิจท่อส่งน้ ำ

บ้ำนค ำบอนหมู่ที่  4  ขอมติที่ประชุมอนุมัติ 
มตทิี่ประชุม อนุมัติ  9  เสียง 
 งดออกเสียง  5  คน 
ประธำนสภำ  กล่ำวซักถำมต่อที ่ สมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นไม่อนุมัติให้รับโอนภำรกิจท่อส่งน้ ำบ้ำน

ค ำบอน  หมู่ที่  4  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติ  3  เสียง 
  งดออกเสียง  2  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้รับโอนภำรกิจท่อส่ง

น้ ำบ้ำนค ำบอน  หมู่ที่  4    9  เสียง  ไม่อนุมัติ  3  เสียง  สรุปมติที่ประชุมเสียงข้ำง
มำกเห็นชอบให้อนุมัติให้รับโอนถ่ำยภำรกิจท่อส่งน้ ำบ้ำนค ำบอน  หมู่ที่  4  และได้
กล่ำวต่อที่ประชุมเรื่องที่เสนอพิจำรณำก็ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำเสร็จสิ้นทุกเรื่องแล้ว 

ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อื่นๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมหรือเสนอปัญหำ  เกี่ยวกับกำร

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยก็สำมำรถซักถำมได้  และเชิญสมำชิกซักถำม 
นำยทวีชัย  สุพร ขออนุญำตเสนอฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่องถนนเพ่ือกำรเกษตรสำย 
ส.อบต.  หมู่ที่  7 บ้ำนโคกศิลำหมู่ที่  2  -  บ้ำนโคกสะอำด  -  บ้ำนหนองโจดน้อย  ที่ช ำรุดฝำกท่ำน

ประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำรนั้นได้ด ำเนินกำรแก้ไขซ่อมแซมให้ด้วยหลังจำกหมดช่วง
หน้ำฝน 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยสมพร  รำชำหงส์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ฝำกถึงผู้บริหำรถนนเพ่ือกำรเกษตรสำยบ้ำนดอน 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 บก  -  บ้ำนธำตุ   น้ ำท่ำวขังอยำกฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำรได้ด ำเนินกำร

แก้ไขให้ด้วยเพรำะพ้ืนที่ถนนนั้นต่ ำ  ถ้ำหำกมีงบประมำณในกำรลงหินลูกรังนั้นก็
ฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำรได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในส่วนนี้ด้วย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
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นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ฝำกถึงผู้บริหำรด้วยหลังจำกช่วงฤดูฝนแล้วช่วย 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 พิจำรณำงบประมำณในกำรลงหินลูกรังเพ่ือช่วยซ่อมแซมถนนเพื่อกำรเกษตรที่ช ำรุด

ภำยในต ำบลให้ใช้กำรได้ในช่วงของกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตร  และเพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรสัญจรไปมำของประชำชน 

ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ เรื่องถนนเพ่ือกำรเกษตรสำยบ้ำนโคกศิลำ  หมู่ที่  2  -  บ้ำนโคกสะอำด  -  บ้ำน

หนองโจดน้อย  ทำงผู้บริหำรก็ได้รับทรำบปัญหำในส่วนนี้ดีเนื่องจำกได้มีกำรถมที่
สร้ำงบ้ำนทั้งบริเวณท้ังสองด้ำนกันทำงท่ีน้ ำไหลลงสู่ล ำห้วยในส่วนนี้ทำงผู้บริหำรก็
ขอรับไว้  ทังถนนเพื่อกำรเกษตรสำยบ้ำนดอนบก  -  บ้ำนธำตุ  และในส่วน
งบประมำณในกำรซ่อมแซมถนนเพื่อกำรเกษตรหลังจำกหมดช่วงฤดูฝนก็จะได้หำรือ
กับทำงเจ้ำหน้ำที่งบประมำณในกำรด ำเนินกำรซ่อมแซม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมและกล่ำวน ำเรียนชี
แจงต่อที่ประชุมส ำหรับกำรประชุมในวันนี้นั้นเวลำก็สมควรแล้วขอปิดกำรประชุม 

 พร้อมกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  ท่ำนผู้บริหำร  และเจ้ำหน้ำที่ท่ีได้เข้ำร่วม
ประชุมในวันนี้  และขอกล่ำวปิดกำรประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  3/2562  
ครั้งที่ 3   และกล่ำวปิดสมัยประชุม  สมัยที่  3/2562    

ปิดประชุม เวลำ  16.30  น. 
 
  

ลงชื่อ        เชำวลิต  พรรื่นเริง  ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
        (นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง)   
              เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 

 ลงชื่อ     อุดร  น้อยวิรก  ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
                  (นำยอุดร  น้อยวิรก) 

          ประธำนสภำฯ 
 
 


