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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ประชุมสามัญ  สมัยที่    3  คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที่   ๑๕     เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑0.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

*************************** 
ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายวุฒิ    รักษาสังข์ ประธานสภาฯ วุฒิ    รักษาสังข์    
2. นายประทีป  แสงแป้น รองประธานสภาฯ ประทีป   แสงแป้น 
๓. นายปรมัตถ์   แก้วเกตุ เลขาฯสภาฯ ปรมัตถ์   แก้วเกตุ 
๔. นายพีระพงศ์  เอียดทวน ส.อบต. ม. ๑ พีระพงศ์  เอียดทวน 
๕. นายสัญภพ   ช่วยอินทร์ ส.อบต. ม.  ๒ สัญภพ   ช่วยอินทร์ 
๖. นายถาวร   มณีสิงห์ ส.อบต. ม.  ๒ ถาวร   มณีสิงห์ 
๗. นายปราโมทย์   ดีพร้อม ส.อบต. ม. ๓ ปราโมทย์   ดีพร้อม 
๘. นางวันดี  พงศ์พิพฒัน ์ ส.อบต. ม. ๓ ลาประชุม 
๙. นางสาวพรินันท์  บุญเชิด ส.อบต. ม.  4 ลาประชุม 

๑๐. นายก าพล  จุลจงกล ส.อบต. ม.  4 ลาประชุม 
๑๑. นายสมหมาย   บุญช่วยแก้ว ส.อบต. ม.   5 สมหมาย   บุญช่วยแก้ว 
๑๒. นายสมพงษ์    ศรีชัง ส.อบต. ม.   5 สมพงษ์    ศรีชัง 
๑๓. นางสาวอัมพิกา  เกตุแก้ว ส.อบต. ม.   6 ลาประชุม 
๑๔. นายสมชาย   บุญพาฤทธิ์ ส.อบต. ม.   7 สมชาย   บุญพาฤทธิ์ 
๑๕. นายปัญญา   คุณศิริ ส.อบต. ม.   7 ปัญญา   คุณศิริ 
๑๖. นายประคอง  อินทอง ส.อบต.ม.    8 ประคอง  อินทอง 
๑๗. นางสาวพรเพ็ญ  พงศ์พิพฒัน ์ ส.อบต.ม.    8 ลาประชุม 
๑๘. นางเตือนตา   รัตนคช ส.อบต.ม.    9 เตือนตา   รัตนคช 
๑๙. นายเจริญชัย   จิตรนารี ส.อบต.ม.    9 เจริญชัย   จิตรนารี 
๒๐. นายประยุทธ์  สุขนิตย์ ส.อบต.ม.    10 ประยุทธ์  สุขนิตย์ 
๒๑. นายลิปปกรณ์   ศิริมร ส.อบต.ม.   10 ลิปปกรณ์ศิริมร 
๒2. นางสาวพรทิพย์   ปานมา ส.อบต.ม.   12 พรทิพย์   ปานมา 
๒3. นายก่อเสม   ธานมาศ ส.อบต.ม.   12 ก่อเสมธานมาศ 
๒4. นายวิโรจน์    สังข์ทอง ส.อบต.ม.   13 วิโรจน์    สังข์ทอง 
๒5. นายสมมุ่ง    สุขอนันต์ ส.อบต.ม.   13 สมมุ่ง    สุขอนันต์ 

 

 



๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑. นายสุพจน์     พลการ นายก อบต. สุพจน์     พลการ 
๒. นางนวลอนงค์   มาลากาญจน์ รอง นายก อบต. นวลอนงค์   มาลากาญจน์ 
๓. นางสุคนธ์       เภรีกุล รอง นายก อบต. สุคนธ์     เภรีกุล 
๔. นายพัชรวัชร์    หนูนาค เลขานุการนายก อบต. พัชรวัชร์     หนูนาค 

ผู้มาฟังการประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑. นางสาววรรณดี  สุวรรณภักดี หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
๒.    

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นางวันดี    พงศ์พิพัฒน ์ ส.อบต. หมู่   3  
2. นางพรินนัท์   บุญเชิด ส.อบต.   หมู่ 4  
3. นายก าพล   จุลจงกล ส.อบต.  หมู่ 4  
4. นางสาวอัมพิกา   เกตุแก้ว ส.อบต. หมู่ 6  
5. นางสาวพรเพ็ญ  พงศ์พิพฒัน ์ ส.อบต. หมู่ 8  
6. นางสาวพรทิพย์   ปานมา ส.อบต. หมู่ 12  

 

 เมื่อถึงเวลา  10.30   น. เลขานุการสภาฯ ส่งสัญญาณให้สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารเข้าสู่ห้อง
ประชุมสภาฯ  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
หมวด 2  ข้อ 25) 
 เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ มาลงลายมือช่ือเข้าประชุมท้ังส้ิน   19  คน               
ลาประชุม  6  คน  ครบองค์ประชุม 
 ต่อมาเลขานุการสภาฯ เชิญ นายวุฒิ รักษาสังข์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  เป็น
ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  ท่ีประชุมยืนขึ้น ต่อจากนั้นประธานถวายความเคารพพระบรม
สาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว               
ถัดมาประธานกลับสู่ท่ีนั่งประจ าต าแหน่ง ท่ีประชุมนั่งลง 
 ล าดับต่อมา  เลขานุการสภาฯ  ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  เรื่องเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2562  ต้ังแต่
ต้นจนจบ 

ท่ีประชุม : รับทราบ 



๓ 

 

   ต่อจากนั้น เลขานุการสภาฯ เชิญนายวุฒิ  รักษาสังข์  ประธานสภาองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลบ้านนิคม  ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 16 (2) 
ประธานสภาฯ : สวัสดีผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ  วันนี้ก็เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   บ้านนิคม สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2562  เข้าสู่ระเบียบวาระการ 
  ประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
  2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  7)  พ.ศ. 2554)  ข้อ 28 

ระเบียบวาระที่ 1 
เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ : 1.1  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

เลขานุการสภาฯ : อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ต้ังแต่ต้นจนจบ 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
ประธานสภาฯ : 1.2 แนะน าพนักงานย้ายมาใหม่  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  อบต.  ขอเชิญ

แนะน าตัวครับ 
นางสาววรรณดี : เรียนประธาน,รองประธาน,ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ดิฉัน นางสาว

วรรณดี  สุวรรณภักดี  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต.  ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าทับ  อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่  ย้ายมาท่ีนี่ยังใหม่ต่อพื้นท่ี  ยินดีท่ีได้มารับ
ต าแหน่งท่ีนี่   การติดต่อประสานงานโดยเฉพาะในส่วนของส านักงานปลัดฯ  ยินดีรับใช้คะ  
ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ : ขอบคุณ  หัวหน้าส านักปลัด อบต.  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2 
 

ระเบียบวาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ : 2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2   เมื่อวันท่ี  13  เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ : ส าเนารายงานการประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2  เมื่อวันท่ี  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 
2562   ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯครบทุกคนแล้วนะครับ  มีท่านใดขอแก้ไข  หรือ
เปล่ียนแปลงในส่วนใด  ขอเชิญครับ  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 33  
วรรค  1 

ท่ีประชุม : ไม่มีแก้ไข     



๔ 

 

ประธานสภาฯ : กล่าวสรุปว่า  “เมื่อท่ีประชุมไม่ขอแก้ไข  ก็ถือว่า  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 2   เมื่อวันท่ี  13  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ” ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547  หมวด 6  ข้อ 80  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  
  

ระเบียบวาระที่ 3 
กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ : (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่ที่ 4 
เร่ืองด่วน 

ประธานสภาฯ : (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 5 
เร่ืองที่เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ : 5.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบต่อท่ีประชุมฯ 

เลขานุการสภาฯ : เรียนประธานท่ีเคารพ,ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรต ิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554)  หมวด 3  ข้อ 47 

  ข้อ  47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า  จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
ประธานสภาฯ : ขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ต่อไปขอเชิญ นายก อบต.  แถลงประกอบงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขอเชิญครับ 
นายก อบต. : เรียนประธานท่ีเคารพ,รองนายกอบต.,และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนิคม  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



๕ 

 

นายก อบต. : ในส่วนของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ได้จัดท าเป็นรูปเล่มและได้ส่งมอบให้สมาชิกสภาฯ มาก่อนหน้านี้แล้ว  ทุกคนคงจะได้รับและ
ได้ศึกษามาบ้างแล้วนะครับ 

  1.ในส่วนของรายได้จัดเก็บเอง  ประกอบด้วย  5  หมวด ประมาณการ                   
ปี  พ.ศ. 2563  ประมาณ 1,450,000.00  บาท 

  2.รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร  ประมาณการปี พ.ศ. 2563  ประมาณ  24,000,000.00  บาท 
  3.รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประมาณการปี พ.ศ. 2563  ประมาณ  43,550.00  บาท 
   ในส่วนของรายจ่าย  ประกอบด้วย  6  ส่วน  คือ 
  1.งบกลาง  ประมาณการปี พ.ศ. 2563   ประมาณ   10,957,360.00  บาท 
  2.งบบุคลากร  ประมาณการปี พ.ศ.2563   ประมาณ 14,364,980.00  บาท 
  3.งบด าเนินงาน ประมาณการปี พ.ศ. 2563  ประมาณ  10,866,860.00  บาท 
  4.งบลงทุน  ประมาณการปี พ.ศ.2563  ประมาณ  4,873,800.00  บาท 
  5.งบรายจ่ายอื่น ประมาณการปี พ.ศ. 2563  ประมาณ   25,000.00  บาท 
  6.งบเงินอุดหนุน ประมาณการปี พ.ศ. 2563  ประมาณ  2,502,000.00  บาท 
  รวมรายจ่ายจากงบประมาณ   43,550,000.00  บาท 
   รายจ่ายประกอบด้วย   4  แผนงานคือ 
  1.ด้านบริหารทั่วไป  ยอดรวม  15,482,020.00  บาท 
  2.ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม  13,323,620.00  บาท 
  3.ด้านการเศรษฐกิจ  ยอดรวม    3,787,000.00  บาท 
  4.ด้านการด าเนินงานอื่น  ยอดรวม  10,957,360.00  บาท 
   รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน  43,550,000.00  บาท 
   ท้ังนี้ขอแก้ไข ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   เรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยการปรับลด  ด้านแผนงานบริหารทั่วไป  
เป็นเงินจ านวน  10,000.00  บาท   ปรากฏตามเอกสารแก้ไขซึ่งส่งมอบให้สมาชิกสภาฯ
ทราบแล้วนั้น 

   อีกประการหนึ่ง ขอแก้ไข แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแนวสิบทิศใต้  หมู่ 10  แก้ไข 
ช่ือโครงการเป็น  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแนวแปด ทิศใต้  หมู่ 10  ซึ่งการส ารวจ
และประมาณราคาก็เป็นถนนสายแนวแปดทิศใต้  แต่เป็นความผิดพลาดทางธุรการ  บันทึก
ช่ือถนนผิดเป็นถนนอีกสายหนึ่ง  ขอบคุณครับ 



๖ 

 

ประธานสภาฯ    :  ขอบคุณท่านนายก อบต.  ท่านแถลงประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  เป็นงบประมาณแบบ
สมดุลงบฯรายรับ เท่ากับ รายจ่าย  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย ขอเชิญ 

นายลิปปกรณ์      :       เรียนประธานท่ีเคารพ ,ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมนาย ลิปป
กรณ์   ศิริมร  ส.อบต.หมู่ 10  กระผมและประชาชนขาว หมู่ 10  ขอบคุณคณะผู้บริหารท่ี
ได้พิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแนวแปดทิศใต้  ถนนสายนี้เป็นเนินควนสูงชัน  
ทาง อบต.ได้ท าการซ่อมแซมมาบ้างแล้ว  แต่เมื่อถึงฤดูฝน  กระแสน้ าได้ชะล้างพัดพาลูกรัง
หายไป  เหลือแต่ดินเหนียวพื้นผิวจราจรขรุขระและบางช่วงเป็นร่องน้ า  ท าให้สัญจรไปมา
ล าบากมาก   และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง  เมื่อโครงการนี้ส าเร็จประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ      : ขอบคุณท่านลิปปกรณ์    สมาชิกสภาฯท่านอื่นขอเชิญครับ 
นายพีระพงศ์       : เรียนประธานท่ีเคารพ, คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผม                  

นายพีระพงศ์   เอียดทวน  ส.อบต.หมู่ 1  กระผมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนิคมแล้ว  เป็นการจัดท าร่างข้อบัญญัติฯอย่างถูกต้อบง  เหมาะสมและ
ประหยัดมีความคุ้มค่า  และถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ      : ขอบคุณท่านพีระพงศ์   เอียดทวน  ส.อบต.หมู่ 1  สมาชิกสภาฯท่านอื่นขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม             : ไม่มีอภิปราย 
ประธานสภาฯ      : เมื่อไม่มีอภิปราย  ขอเชิญเลขานุการนับองค์ประชุม (ตามระเบียบข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น  ข้อ 25  )  ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ    : มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุมท้ังส้ิน  19   คน  ครบองค์ประชุมครับ  (ตามระเบียบ

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  ข้อ 76) 
ประธานสภาฯ     : ต่อไปผมขอมติต่อท่ีประชุมเรื่อง  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนิคม  (วาระหนึ่ง) 

ประธานสภาฯ      : สมาชิกสภาฯท่านใดรับหลักการโปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ  (ตามระเบียบข้อบังคับ
การประชุมสภาฯท้องถิ่น  หมวด 6  ข้อ 74(1) ) 

เลขานุการสภาฯ    :  สมาชิกสภาฯ  รับหลักการ   16   เสียง 
ประธานสภาฯ       : สมาชิกสภาฯ  ท่านใด ไม่รับหลักการ โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ (ตามระเบียบ

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   หมวด  6  ข้อ 74 (1)  ) 
เลขานุการสภาฯ    :  สมาชิกสภาฯ  ไม่รับหลักการ     -    เสียง 
เลขานุการสภาฯ    : สมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง      3   คน 
 



๗ 

 

ประธานสภาฯ    : กล่าวสรุปว่า  ท่ีประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
    องค์การบริหารส่วนต าบล   เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ต่อไปเลือกกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญเลขานุการ
    สภาฯ แจ้งระเบียบต่อท่ีประชุมสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ : เรียนประธานท่ีเคารพ,ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ระเบียบ  
  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554)  หมวด  8  ข้อ 103 
    ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี  2  ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ   ประกอบด้วย   สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า  
สามคน  แต่ไม่เกิน เจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 ข้อ 104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าท่ีกระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
 ข้อ 105  ภายใต้ข้อบังคับ  103  และ 104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น   หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดต่างๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของ
สภาท้องถิ่น  ดังนี้   

(3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 ข้อ 107  ภายใต้บังคับข้อ  103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้
สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอ  ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น  รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ี
ผู้บริหารเป็นผู้เสนอ  ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอช่ือให้เสนอได้ โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่าง
อื่น  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12  ใช้โดยอนุโลม   ขอบคุณครับ 

ประธานฯ     : ขอบคุณเลขานุการ  ท่ีประชุมรับทราบข้อบังคับฯแล้วนะครับ 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
ประธานสภาฯ : ต่อไปขอเชิญเลขานุการนับองค์ประชุม (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  ข้อ 65  ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมท้ังส้ิน  19  คน  ครบองค์ประชุม ครับ  (ตาม

ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  ข้อ 76) 
 



๘ 

 

ประธานสภาฯ : ต่อไปเลือกกรรมการแปรญัตติ ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
(ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  ข้อ 105 (3)  ขอเชิญเสนอ
จ านวนกรรมการว่าต้องการให้มีจ านวนกี่คน  ขอเชิญเสนอครับ 

นายวิโรจน ์ : เรียนประธานท่ีเคารพ, ผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาฯ  ผมนายวิโรจน์                 
สังข์ทอง  ส.อบต.หมู่ 13  ผมขอเสนอ จ านวน  3  คน 

ประธานสภาฯ : ครับ ท่านวิโรจน์  เสนอจ านวน  3  คน  สมาชิกท่านอื่น  เสนอเป็นอย่างอื่น  
อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม : ไม่มีเสนอเป็นอย่างอื่น  
ประธานสภาฯ : เมื่อท่ีประชุมไม่มีเสนอเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี  ท่านวิโรจน์  

สังข์ทอง  เสนอนะครับ  (ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  ข้อ 80) 
ประธานสภาฯ : ต่อไปขอเชิญเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 1  ขอเชิญครับ 
นายถาวร :  เรียนประธานท่ีเคารพ ,ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ผมนายถาวร  

มณีสิงห์  ส.อบต.หมู่ 2  ผมขอเสนอ นายปราโมทย์   ดีพร้อม เป็นกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี  1 

ประธานสภาฯ : ครับ  นายถาวร  มณีสิงห์  เสนอนายปราโมทย์   ดีพร้อม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
2  คน ครับ 

เลขานุการสภาฯ : ผู้รับรองคนท่ี  1  นายประคอง   อินทอง 
  ผู้รับรองคนท่ี  2  นายเจริญชัย   จิตรนารี 
ประธานสภาฯ : มีผู้รับรองครบ  มีท่านใด  เสนอกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 1  อีกหรือไม่                

ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม : ไม่มีเสนอ 
ประธานสภาฯ : เมื่อท่ีประชุมไม่มีเสนอเป็นอย่างอื่น  ก็ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีนายถาวร  

มณีสิงห์  เสนอนะครับ  (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 80) 
ประธานสภาฯ : ต่อไปขอเชิญเสนอกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  ขอเชิญเสนอครับ   
นายประคอง : เรียนประธานท่ีเคารพ,ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมนาย

ประคอง  อินทอง  ส.อบต. หมู่ 8  ผมขอเสนอ นายสมหมาย  บุญช่วยแก้ว 
เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 2  ครับ 

ประธานสภาฯ : ครับ  นายประคอง  อินทอง  เสนอ นายสมหมาย  บุญช่วยแก้ว  เป็นกรรมการ
แปรญัตติ  คนท่ี  2  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ : ผู้รับรองคนท่ี  1   นายปราโมทย์    ดีพร้อม 
  ผู้รับรองคนท่ี 2   นายก่อเสม   ปานมาศ 
ประธานสภาฯ : มีผู้รับรองครบ  มีท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  อีกหรือไม่ ขอเชิญ

ครับ 



๙ 

 

ท่ีประชุม : ไม่มีเสนอเป็นอย่างอื่น 
ประธานสภาฯ : เมื่อท่ีประชุมไม่มีเสนอเป็นอย่างอื่น  ก็ถือว่านายสมหมาย  บุญช่วยแก้ว  เป็น

กรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 2   (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อ 80)  ต่อไปขอเชิญเสนอกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

นายลิปปกรณ์ ; เรียนประธานท่ีเคารพ  ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมนาย
ลิปปกรณ์   ศิริมร   ส.อบต.หมู่ 10  กระผมขอเสนอ นางเตือนตา  รัตนคช  

ประธานสภาฯ : ครับ นายลิปปกรณ์  ศิริมร   เสนอ นางเตือนตา  รัตนคช  เป็นกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี  3  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ : ผู้รับรองคนท่ี  1  นายวิโรจน์   สังข์ทอง 
  ผู้รับรองคนท่ี   2  นายสมพงษ์   ศรีชัง 
ประธานสภาฯ : มีผู้รับรองครบ  มีท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  อีกหรือไม่ ขอเชิญ

ครับ 
ท่ีประชุม : ไม่มีเสนอกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  อีก 
ประธานสภาฯ : เมื่อท่ีประชุมไม่มีเสนอกรรมการคนท่ี 3  อีก ก็ถือว่า นางเตือนตา  รัตนคช  

เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
   สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม

บ้านนิคม  จ านวน  3  คน  คือ 
1. นายปราโมทย์   ดีพร้อม 
2. นายสมหมาย   บุญช่วยแก้ว 
3. นางเตือนตา   รัตนคช 

ประธานสภาฯ : เมื่อพักรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ ท้ัง 3  คน ไปพบ  
    เลขานุการสภาฯ  เพื่อเลือกตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  
   (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  หมวด 8  ข้อ 109) 
ประธานสภาฯ : บัดนี้เวลา  11.30  น.  ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  ผมขอพักการ
   ประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้อง
   ถิ่น  หมวด 2  ข้อ 30 )  แล้วเริ่มประชุม เวลา  13.30  น. ในช่วงบ่าย  ขอเชิญพัก
   การประชุมครับ   อาหารได้จัดเตรียมไว้  หน้าอาคารบรรเทาสาธารณภัย  ขอเชิญ
   บริการตัวเองนะครับ  แล้วกลับมาประชุมใหม่  เวลา  13.30  น.  ขอเชิญพักครับ 
เลขานุการสภาฯ : หยุดพักการประชุมเวลา   11.30  น. 
เลขานุการสภาฯ : เมื่อถึงเวลา  13.30  น.  เลขานุการสภาฯ  ส่งสัญญาณให้สมาชิกสภาฯและ
   ผู้บริหารเข้าสู่ห้องประชุมสภาฯ  (ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   หมวด 2  ข้อ 25  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  อยู่ในท่ี 
   ประชุมท้ังส้ิน  19  คน  ครบองค์ประชุม 



๑๐ 

 

ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม  จ านวน   19  คน  ครบองค์ประชุม  ประชุมกัน
  ต่อจากภาคเช้านะครับ  ในระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   

 
ระเบียบวาระที่  5 
เร่ือง ที่เสนอใหม่ 

ประธานสภา :   ต่อไปขอเชิญ กรรมการแปรญัตติ  รายงานผลการเลือกตั้ง ประธาน และเลขานุการ  
คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญครับ 

นางเตือนตา :   เรียนประธานท่ีเคารพ  ผลการเลือกตั้งกรรมการแปรญัตติประจ าสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  คือ 

    นายปราโมทย์   ดีพร้อม   เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
    นางเตือนตา    รัตนคช  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
    นายสมหมาย    บุญช่วยแก้ว เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ :   ขอบคุณนางเตือนตา   รัตนคช   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ต่อไปผมขอเชิญท่ีประชุมเสนอ  วัน  เวลา  และสถานท่ี ส าหรับรับค าแปรญัตติ  

ขอเชิญครับ  (ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  หมวด  3    ข้อ 49) 
นายวิโรจน ์ :   เรียนประธานท่ีเคารพ,ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายวิโรจน์  

สังข์ทอง  ส.อบต.หมู่ 13  ผมขอเสนอ  ระหว่างวันท่ี  17 -19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  
ครับ  คือ วันท่ี  17,18,   และ  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562   เวลา  08.00  น. ถึง  
17.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม ครับ 

ประธานสภาฯ :   ครับ  มีท่านอื่นเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ 
ท่ีประชุมสภา :   ไม่มีเสนอเป็นอย่างอื่น 
ประธานสภา :   เมื่อท่ีประชุมไม่มีเสนอเป็นอย่างอื่น  ก็ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ ตามท่ี  นายวิโรจน์   

สังข์ทอง  เสนอ  นะครับ  (ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  หมวด  6  ข้อ  80 คือ 
วัน  เวลา  และสถานท่ี  รับค าแปรญัตติ คือ  วันท่ี  17,18,19   สิงหาคม  พ.ศ. 2562  
เวลา  08.00  น.  17.00  น.    สถานท่ี  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนิคม  ส่วนการประชุมในครั้งต่อไป  การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวาระสองและวาระสาม  ผมขอนัดในท่ี
ประชุมเลยนะครับ  คือวันท่ี  23  สิงหาคม   พ.ศ. 2562  เวลา  13.00  น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม    

ประธานสภาฯ :   ขอเชิญท่านสมมุ่ง   สุขอนันต์   ส.อบต. หมู่ 13 
 
 



๑๑ 

 

นายสมมุ่ง :   เรียนประธานท่ีเคารพ,ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายสมมุ่ง  
สุขอนันต์   ส.อบต.หมู่ 13  คือกระผมมีความเห็นว่าไม่ต้องท าเป็นหนังสือนัดประชุม  ให้
ประธานนัดประชุมในท่ีประชุมเลย    เพราะเป็นหน้าท่ีของ ส.อบต.อยู่แล้ว  คือ ส.อบต.
ต่างก็ทราบดีอยู่แล้วว่า  ระหว่างสมัยประชุม จะต้องอยู่ประจ าในพื้นท่ีต าบล  กระผมเห็น
ว่าเป็นภาระของฝ่ายธุรการ  หากนัดในท่ีประชุม เหมาะสมกว่า  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ :   ขอเชิญเลขานุการ 
เลขานุการสภาฯ :   เรียนประธานท่ีเคารพ  ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  (ตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น   หมวด 2  ข้อ 23  
    ข้อ  23  การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้น  ให้ท าเป็นหนังสือ หรือจะบอก

นัดในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้  แต่ถ้าบอกนัดในท่ีประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ท่ี
ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย  โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน  จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้  โดย
ให้ประธานสภาท้องถิ่น   แจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม   โดยให้ประธานสภา
ท้องถิ่น  แจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม   และแจ้งไว้ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
ทราบด้วย    

    การประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุม  ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของสภา
ท้องถิ่น   ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม :   รับทราบ 
ประธานสภาฯ :   กล่าวสรุปว่า   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี   2  คือวันท่ี   23   เดือนสิงหาคม    พ.ศ. 2563    เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

ท่ีประชุม :   รับทราบ 
ประธานสภาฯ :   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6 
 

ระเบียบวาระที่  6 
เร่ืองอื่น 

ประธานสภาฯ :   เรื่องอื่นๆ  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะน าเสนอเรื่องอื่นๆ  ขอเชิญครับ 
นายพีระพงศ์ :   เรียนประธานท่ีเคารพ   ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   เนื่องจากผู้น า

ชุมชนหมู่ท่ี  1  ร่วมกับประชาชนในพื้นท่ี ได้เห็นความส าคัญในการสร้างฝายต้นน้ าต้นงิ้ว  
เพื่อการเก็บกักน้ าดิบไว้เพื่อสร้างประปาภูเขา  ขณะนี้ฝ่ายกักเก็บน้ าได้สร้างแล้วเสร็จ  แต่
ยังขาดถังรองรับน้ าและท่อน้ าประปา  ในการนี้หมู่บ้านหมู่ท่ี  1  จึงใคร่ขอสนับสนุน
งบประมาณตามความเหมาะสมในการก่อสร้างประปาภูเขาเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
ขอบคุณครับ 



๑๒ 

 

ประธานสภาฯ :   ขอบคุณท่านพีระพงศ์   เอียดทวน   ส.อบต. หมู่ 1  ขอฝากผ่านไปยังผู้บริหารด้วย 
ครับ  ขอเชิญนายก  อบต.   

นายก อบต. :   เรียนประธานท่ีเคารพ  รองนายกฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ 
    ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้น าท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรในวนัส าคัญ  2  

วัน  คือ   วันท่ี  24  กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  และวันท่ี  12  สิงหาคม  พ.ศ.2562   
    ส่วนเรื่องแหล่งน้ าดิบ   ขอบคุณผู้น าและประชาชนในพื้นท่ี  หมู่ท่ี 1  ท่ีได้ท าการ

ส ารวจแหล่งน้ าบนภูเขา  เพื่อพัฒนาท าเป็นประปาภูเขา  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้ง  ทาง อบต. ยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณ  ซึ่งก็
ได้ส่ังการไปยัง  เจ้าหน้าท่ีงบประมาณไปแล้ว ว่าสามารถใช้งบประมาณจากส่วนใดได้บ้าง  
และหากหมู่บ้านอื่น เอาเป็นแบบอย่างท าการส ารวจหาแหล่งน้ าบนภูเขา  และพัฒนา
เหมือนหมู่ท่ี  1  ก็จะเป็นการดียิ่งทีเดียว 

    ในส่วนของงบลงทุนซึ่งมีอยูอ่ย่างจ ากัด  หากหมู่บ้านใดยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  ก็ขอให้รอเงินจ่ายขาดเงินสะสม  ในรอบต่อไป คาดว่าน่าจะไม่นานนัก  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ :   ขอบคุณนายก  อบต.  เมื่อไม่มีท่านใดน าเสนอเรื่องอื่น  ต่อท่ีประชุมอีก  ผมขอปิด
การประชุม 

เลขานุการสภาฯ :   ประธานกล่าวปิดการประชุม   เวลา  14.30  น. 
 
 
 (นายวุฒิ    รักษาสังข์)    (นายปรมัตถ์    แก้วเกตุ) 
             ประธานสภาฯ                    เลขานุการสภาฯ 
                   รับรองรายงานการประชุม    บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
     (นางสาววันดี   พงศ์พิพัฒน์)      (นายปราโมทย์   ดีพร้อม)       (นายพีระพงศ์   เอียดทวน) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
  

 


