
 

ส ำเนำ 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  2/2562 ครั้งที่  1 
วันพฤหัสบดีที่ 6  มิถุนำยน  2562 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยอุดร  น้อยวิรก ประธำนสภำฯ อุดร  น้อยวิรก 
2 นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง เลขำนุกำรสภำฯ เชำวลิต  พรรื่นเริง 
3 นำยปรีชำ  หำรจำงสิทธิ์ ส.อบต.  หมู่ที่  1 ปรีชำ  หำรจำงสิทธิ์ 
4 นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ ส.อบต.  หมู่ที่  2 พูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ 
5 นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ส.อบต.  หมู่ที่  2 วรสิทธ์  พันธ์ยุศรี 
6 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ที่   4 สมพร  รำชำหงษ์ 
7 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ที่   4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 

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

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม  1. นำยบุญเกิด  ผิวเงิน  รองประธำนสภำฯ 

  2. นำยสว่ำง   อรรถสำร  ส.อบต.  หมู่ที่  3 

 

 ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยศรชัย  เหลำทอง รองนำยกอบตฯ ศรชัย  เหลำทอง 
2 นำยประสิทธิชัย  ไชยรบ เลขำนุกำรนำยกฯ ประสิทธิชัย  ไชยรบ 
3    
4    
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำฯ  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและกล่ำวกำรเปิดกำรประชุมสภำ 
สมัยสำมัญ  สมัยที่  2/2562  ครั้งที่  1 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  
2/2562  ครั้งที่  1  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนประกำศสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกศิลำ  เรื่อง  เรียกประชุมสภำสมัยสำมัญสมัยที่  2/2562  ต่อที่
ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  เรื่อง  เรียกประชุม
สภำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  2/2562  ต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวน ำเรียน
ชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม   เรื่องกำรร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำของ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำที่ท่ำนติดรำชกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม
ได้จึงมอบหมำยให้ท่ำนรองนำยกเข้ำร่วมประชุมแทน   วันนี้ได้มีสมำชิกลำประชุม  
2  คน  คือ  1.  นำยบุญเกิด  ผิวเงิน  รองประธำนสภำฯ  2.  นำยสว่ำง  อรรถสำร  
ส.อบต.  หมู่ที่  3   

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  และทำง 
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่  ถ้ำหำกไม่มีผู้
เสนอขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในระเบียงวำระต่อไปขอสั่งพักกำรประชุม  
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ทำงฝำยปกครองได้ออกมำส ำรวจ  และจัดท ำกำรข้ึงทะเบียนปืน
ที่ทำงหมู่บ้ำนได้ครอบครองไว้ซึ่งมีสมำชิกหลำยท่ำนได้มีกำรครอบครองไว้   
เนื่องจำกได้รับประสำนจำกทำงฝำยปกครองให้ทำงท่ำนสมำชิกนั้นได้มำด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จเมื่อท่ำนสมำชิกได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จแล้วขอนัดประชุมต่อเมื่อท่ำน
สมำชิกได้เดินทำงมำพร้อมครบองค์ประชุมขอสั่งพักกำรประชุม  1  ชั่วโมง 

พักเบรคกำรประชุม เวลำ  10.00  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  11.00  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 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมระเบียบวำระอ่ืนก่อนที่ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนจะได้เสนอซักถำมใน

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของทำงผู้บริหำรนั้น  ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำร
สภำฯ  ได้น ำเรียนชี้แจงหนังจำกทำงรำชกำรให้ที่ประชุมได้รับทรำบก่อนซึ่งมีหนังสือ
จ ำนวนมำกที่ได้แจ้งเวียนมำที่สภำ  และหลังจำกนั้นก็จะได้เชิญท่ำนสมำชิกได้เสนอ
ซักถำมในรำยละเอียดต่ำงๆ. 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดหนังสือต่ำงๆต่อที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดหนังสือต่อที่

ประชุมและกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนสมำชิกจะได้เสนอซักถำมขอสั่งพักกำร
ประชุมเพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวันหลังจำกพักกำรประชุมแล้ว  ขอเชิญท่ำน
เลขำนุกำรน ำเรียนชี้แจงในส่วนของรำยละเอียดหนังสือที่เหลออยู่ให้แล้วเสร็จ
หลังจำกนั้นแล้วท่ำนสมำชิกได้เสนอซักถำมในรำยละเอียดต่ำงๆ  และขอสั่งพักกำร
ประชุมเพ่ือรับประทำนอำหำรพร้อมกับนัดประชุมต่อเวลำ  13.00  น. 

พักเบรคกำรประชุม เวลำ  12.00  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  13.00  น. 
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เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ
เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม   เรื่องหนังสือที่แจ้งเวียนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ท่ำน
เลขำนุกำรสภำยังน ำเรียนชี้แจงไม่แล้วเสร็จ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียน
ชี้แจงต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  ในรำยละเอียดของหนังสือต่ำงๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  

และได้กล่ำวต่อที่ประชุมหำกมีสมำชกท่ำนใดที่ยังมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้ำใจก็
สำมำรถขอดูหนังสือต่ำงๆ  จำกทำงท่ำนเลขำนุกำรสภำได้   และสั่งพักเบรก  15  
นำที 

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมหรือเสนอแนะทำงท่ำนผู้บริหำร
ที่ได้เข้ำร่วมประชุมก็สำมำรถซักถำมได้  และเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ  ซักถำม 

นำยวรสิทธิ  พันธ์ยุศรี กล่ำวซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่องโครงสร้ำงพ้ืนฐำนตำม 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.  2562  ได้ด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จแล้ว

กี่โครงกำร  และที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรกี่โครงกำร 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 
นำยสมพร  รำชำหงส์ กล่ำวซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรซ่อมแซมถนนเพ่ือ 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 กำรเกษตรที่ช ำรุดมีงบประมำณในกำรด ำเนินกำรหรือไม่ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 
นำยค ำผง  อำษำใหญ่ กล่ำวซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่อง  โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 คสล.  บ้ำนปลวกหมู่ท่ี  6  ที่ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จแล้วแต่มีปัญหำตรงที่ทำงผู้

รับจ้ำงได้น ำหินลูกลังมำถมบริเวณไหล่ทำงในส่วนที่เหลือนั้นท ำให้กำรสัญจรไปมำ
ล ำบำกฝำกถึงผู้บริหำรได้แจ้งทำงผู้ที่รับจ้ำงด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จด้วย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 
นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี กล่ำวซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรซ่อมแซมถนนสำยหลัก 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 สำยบ้ำนธำตุ  -   หนองทุม  ในส่วนที่ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จที่มีกำรช ำรุดเป็น

หลุมเป็นบ่อประชำชนสัญจรไปมำล ำบำกอยำกทรำบว่ำทำงผู้บริหำรนั้นมี
แนวนโยบำยที่จะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในส่วนนี้หรือไม่  เพรำะเห็นภำพทำงไลน์ที่
ได้ท ำกำรซ่อมแซมนั้นเป็นเด็กนักเรียนจำกโรงเรียนบ้ำนโคกศิลำ หรือบำงครั้งก็เป็น
วัดที่ออกมำด ำเนินกำรเพรำะเป็นภำพที่คนเห็นแล้วเขำจะคิดอย่ำงไร  เพรำะเรำนั้น
เป็นผู้ที่มีงบประมำณที่จะด ำเนินกำรได้ 
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ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจงในรำยละเอียดที่ทำงท่ำนสมำชิกได้เสนอซักถำม 
นำยศรชัย  เหลำทอง กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  เรื่องโครงกำรตำมข้อบัญญัติที่ยัง 
รองนำยกอบต.ฯ ไม่ได้ด ำเนินกำรนั้นขออนุญำตน ำเรียนชี้แจงในกำรประชุมครั้งต่อไป  เรื่องกำร

ซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตรที่ช ำรุดว่ำมีงบประมำณในกำรด ำเนินกำรหรือไม่  
รำยละเอียดส่วนนี้ก็จะได้น ำหำกับผู้ที่รับผิดชอบต่อไป  เรื่องที่แจ้งให้ผู้ให้ผู้รับจ้ำงได้
เข้ำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปรับดินที่ทำงผู้รับจ้ำงได้น ำมำลงไหล่ทำงนั้นทำงผู้บริหำร
ก็ได้แจ้งไปแล้วนึกว่ำทำงผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรแล้วหำกยังไม่ได้ด ำเนินกำรก็จะแจ้ง
ก ำฉับไปอีกท่ี  เรื่องกำรซ่อมแซมถนนสำยหลัก  สำยบ้ำนธำตุ   -   หนองทุ่ม  ที่
ช ำรุดนั้นติดตรงที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ที่จะไปด ำเนินกำรได้เพรำะไม่มีบุคลกรที่จะไป
ด ำเนินกำรได้เพรำะติดในเรื่องกำรออกส ำรวจโครงกำรต่ำงๆ  รูปที่ปรำกฏทำงไลน์  
นั้น เนื่องจำก ทำงโรงเรียนบ้ำนโคกศิลำได้ประสำนขอน ำเด็กนักเรียนเข้ำด ำเนินกำร
โดยประสำนขอในส่วนของวัสดุที่ด ำเนินกำรที่เรำมีอยู่แล้วเป็นกิจกรรมของวิชำ
ลูกเสือ  ในส่วนของกำรด ำเนินกำรนั้นก็ยังไม่แล้วเสร็จ  ในส่วนนี้ก็อยำกจะได้หำรือ
ทำงสภำเหมือนกันว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมเพ่ิมเติมหรือไมในรำยละเอียดที่
ทำงผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 

นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี กล่ำวต่อที่ประชุมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำรด้วยค ำตอบที่ได้ชี้แจงต่อที่ 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 ประชุมนั้นเป็นค ำตอบที่ไม่น่ำพอใจเท่ำไร  เพรำะสภำนั้นก็ได้ท ำหน้ำที่ของสภำ

สมบูรณ์แล้วในกำรน ำเรียนปัญหำให้ทำงผู้บริหำรนั้นได้ไปด ำเนินกำร 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมฝำกทำงท่ำนผู้บริหำรด้วยในส่วนที่ทำงท่ำนสมำชิกได้เสนอ  

เพรำะมีหลำยวิธีกำรที่จะด ำเนินกำรได้ เช่น  กำรจ้ำงเหมำบริกำรในกำรจ้ำงแรงงำน
ในกำรซ่อมแซมเพรำะทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นมีวัสดุอุปกรณ์ที่สำมรถ
ด ำเนินกำรได้  และ  เรื่องกำรอยู่เวรยำมของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่แจ้งทำงไลน์ว่ำรถ
ไม่มีน้ ำมันที่จะปฏิบัติงำนได้ในเรื่องนี้ก็ขอฝำกทำงท่ำนผู้บริหำรได้ด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำว่ำมีอุปสรรอะไรในกำรด ำเนินกำร  และกล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะ
เสนอซักถำมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีเชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 

นำยศรชัย  เหลำทอง กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  เรื่องกำรซ่อมแซมถนนนั้นก็ขอรับปำกต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบต.ฯ ว่ำจะด ำเนินแก้ไขปัญหำในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จ  และในส่วนของกำรปฏิบัติงำนใน

หน่วยแพทย์ฉุกเฉินนั้นก็จะก ำฉับทำงผู้ที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรโดยไม่ให้เกิด
ปัญหำขึ้นอีก 

ประธำนสภำฯ  กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้บริหำร ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมพร้อมกล่ำวต่อที่ 
ประชุม  ในกำรประชุมในวันนี้เวลำก็พอสมควรแล้วพร้อมกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิก
สภำฯ  และทำงผู้บริหำรที่ได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และกล่ำวปิดประชุม  สมัย
สำมัญ  สมัยที่  2/2562 ครั้งที่  1  และขอนัดประชุมต่อในกำรประชุมครั้งไป  วันที่  
11  มิถุนำยน  2562  แต่งกำยชุดสูทสำกล 
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ปิดประชุม  เวลำ  16.30  น. 
  

 
 
ลงชื่อ         เชำวลิต  พรรื่นเริง    ผู้จดบันทึกกำรประชุม 

        (  นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง  )   
        เลขำนุกำรสภำฯ 
 

 ลงขื่อ  อุดร  น้อยวิรก    ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
               (นำยอุดร  น้อยวิรก  ) 

         ประธำนสภำฯ 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


