
 

ส ำเนำ 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  4/2562 ครั้งที่  3 

วันที่  11  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 นำยสมบัติ  วังรำช ส.อบต. หมู่ 5 สมบัติ  วังรำช 
9 นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต. หมู่ 5 อุทัย  ศรีสถำน 
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 นำยจัด  จันทร์งำม ส.อบต. หมู่  7 จัด  จันทร์งำม 
14 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต. หมู่  8 นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม  1. นำยสว่ำง  อรรถสำร  ส.อบต.  หมู่ที่  3 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

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

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ 
และกล่ำวกำรเปิดประชุมสภำ สมัยสำมัญ  สมัยที่  4/2562  ครั้งที่  3 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำสมัยสำมัญ  สมัยที่  
4/2562  ครั้งที่  3   

ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพ่ือทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบวันนี้มีรำยละเอียดดังนี้ 

เรื่องท่ี  1 เรื่องกำรขอลำประชุมของสมำชิกสภำฯ   1  คน คือ  นำยสว่ำง  อรรถ
สำร  สุอบต.  หมู่ที่  3   

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมและทำง
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ  
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีผู้เสนอขอ
มติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเม่ือไม่มีผู้ใดเสนอต่อที่ประชุม  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์

ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 

2.1   รำยงำนตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  2562 
2.2   รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์บริหำรส่วนต ำบลโคก

ศิลำ 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  ตำมระเบียบวำระ  ข้อ  5.3  รำยงำนกำร

ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  พ.ศ.  2562  ทำงผู้บริหำรได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภำท้องถิ่น
นั้นได้พิจำรณำในรำยละเอียดนั้นก็เชิญทำงผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

นำยชัยชนะ  แก่นท้วน กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 
รองนำยกอบตฯ ตำมท่ีองค์กำรบิหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้เสนอรำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  

พ.ศ. 2562  ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ทรำบ  ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกศิลำได้ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ท่ำน
เลขำนุกำรสภำได้ส่งให้พิจำรณำ  หำกท่ำนสมำชิกท่ำนใดมีควำมสงสัยก็สำมรถ
อภิปรำยซักถำมได้ 

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  และเชิญทำงเจ้ำหน้ำที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียด
เพ่ิมเติม 

นำงสำวศิชำ  แก่วงธัญกิจ  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม 
เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บ ตำมท่ีท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้มีค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  ซึ่งทำง
คณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีเจ้ำหน้ำที่ที่เป็น
คณะกรรมกำรจ ำนวน  5  คน  ที่ปฏิบัติตำมค ำสั่งแต่งตั้ง  ในรำยละเอียดท่ำน
สมำชิกมีข้อสงสัยในส่วนใดก็สำมำรถซักถำมได้ทำงคณะกรรมกำรพร้อมที่จะน ำเรียน
ชี้แจงต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม และกล่ำวซักถำมที่ 
ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในรำยละเอียดหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ  กล่ำวต่อที่ประชุมในเม่ือไม่มีสมำชิกท่ำใดเสนออภิปรำยก็จะได้พิจำรณำในระเบียบ 

วำระต่อไป  เพรำะไม่มีกำรลงมติเป็นเพียงกำรเสนอให้สภำนั้นได้รับทรำบเท่ำ นั้น  
และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในระเบียบวำระต่อไปขอพักกำรประชุมเพ่ือ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน  และขอนัดประชุมต่อ  เวลำ  13.00  น. 

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้กล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระต่อที่ประชุม 
5.4 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำประจ ำปีงบประมำณ  2562 

   และเชิญผ็บริหำรน ำเรียนชีแจง 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชีแจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ           ตำมท่ีระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) 
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่
วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี และ
ข้อ 29 (5) ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่
วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยใน
เดือนธันวำคมของทุกปี บัดนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ได้ด ำเนินกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงส่งเอกสำรตำมที่ส่ง
มำพร้อมนี้  แจ้งให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำทรำบ  เพ่ือที่จะได้
ด ำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป    

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียด  เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯน ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ   น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำต่อที่ประชุม  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่  3 (พ.ศ.   25661)   

 หนังสือที่  มท 0801.2/  ลงวันที่   2562  เรื่องซักซ้อม 
ประธำสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  

และเชิญเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบน ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำงเจริญศรี  ปำละสิทธ์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในรำยละเอียด  และกล่ำว

ซักถำมที่ประชุมว่ำสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในรำยละเอียดที่มีข้อสงสัยก็
สำมำรถอภิปรำยเสนอแนะได้คำมควำมเหมำะสม 
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นำยเชำวลิต  พรรรื่นเริง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  และทำง 
เลขำนุกำรสภำฯ เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เก่ียวข้อง ในส่วนปัญหำและอุปสรรที่รำยงำนนั้นไม่ได้มีกำรน ำเรียน

ชี้แจงที่แน่ชัดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำนในแผนงำนโครงสร้งพ้ืนฐำนที่ทั้งปีงบประมำณ   
2562  ด ำเนินโครงกำรได้จ ำนวน  5  โครงกำร  คิดเป็นเปอร์เซ็นร้อยละ  5  % 

   ทำงด้ำนคณะกรรมกำรนั้นมีกำรอบถำมทำงผู้ที่รับผิดชอบหรือไม่ว่ำมีปัญหำและ
อุปสรรคในเรื่องใดจึงไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จได้  และในส่วนของรำย
ละเอียก  เรื่องกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ทำงผู้น ำชุมชน  และทำงคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนเกี่ยงกับกำรจัดท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้มีกำร
ด ำเนินกำรฝึกอบรมหรือไม่อย่ำงไร  เพรำะเป็นปัญหำอุปสรรคอีกตัวหนึ่งที่มีผลต่อ
กำรจัดท ำแผนพัฒนำมำจนถึงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจง 
นำยชัยชนะ  แก่นท้วน น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ เรื่องปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรในเรื่องของงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนนั้น  

เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำนั้นไม่มีนำยช่ำงโยธำ มีเพียงผู้ช่วยช่ำง
ส ำรวจเพียงคนเดียวที่ปฏิบัติงำนได้  จึงไม่สำมำรถด ำเนินงำนควบคลุมงำนได้ทัน 
ในส่วน  เรื่องของกำรฝึกอบรมนั้นขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  มอบหมำยทำง
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ  กล่ำวเชิญเจ้ำหน้ำที่น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำงเจริญศรี ปำละสิทธ์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ เรื่อง  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ผู้น ำชุมชนเกียวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำนั้นได้มีกำร

ด ำเนินกำรในช่ำงของปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561  เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
จัดท ำแต่ผลส ำริดนั้นก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ  เพรำะเมื่อมีกำรเสนอโครงกำรเข้ำมำนั้น
ก็เสนอโครงกำรเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก  จึงเป็นผลให้กำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำรนั้นได้น้อย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวชี้แจงต่อที่
ประชุมในกำรพิจำรณในระเบียบวำระนี้ไม่มีกำรลงมติเป็นเพียงกำรรำยงำนให้สภำ
นั้นได้รับทรำบเท่ำนนั้นพร้อมน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมที่จะพิจำรณำในระเบียบวำร
ต่อไปขอสั่งพักกกำรประชุม  15  นำที 

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อและน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อื่นๆ 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมทำงผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน

ดำมนโยบำยก็สำมำรถซักถำมได้ 
นำยอุทัย  ศรีสถำน ขออนุญำตซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงคณะผู้บริหำร  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แจ้ง 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 เพ่ือทรำบบริเวณโรงจอดรถตรงบริเวณรั่วมีรอยกำรเข้ำออกเหมือนกำรเข้ำออกเป็น

ประจ ำอยำกให้ตรวจสอบสอบให้ด้วยว่ำเป็นบุคคลภำยนอกหรือภำยใน  และ  เรื่อง
กำรมำปฏิบัติหน้ำที่ของทำงเจ้ำหน้ำที่กี่ยวกับกำรอยู่เวยยำมรักษำควำมปลอดภัย
ของสถำนที่รำชกำรได้มีกำรปฏิบัติจริงหรือไม่  หรือมีแค่เพียงนำยดิเรก  สุวรรณมำ
โจ้  เท่ำนั้นที่มำอยู่จริงเพรำะตอนที่มำปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนั้นได้เจอ
ทุกครั้งในส่วนอื่นนั้นได้มีกำรมำอยู่จริงหรือไม่ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยค ำผง  อำษใหญ่ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขอซักถำมฝำกถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรปฏิบัติงำนของ 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 ทำงเจ้ำหน้ำที่ในกองช่ำงได้มีกำรแบ่งงำนกันชัดเจนหรือไม่  เพรำะเห็นกำรออกพ้ืนที่

นั้นไปทีจะหมดทั้งกอง  และเรื่องของกำรด ำเนินกำรซ่อมไฟฟ้ำส่องสว่ำงที่แจ้งเข้ำมำ  
3  จุด  มำด ำเนินกำรแล้วยังไม่แล้วเสร็จอยำกทรำบว่ำท ำไม่ไม่ด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จจะทิ้งไว้ท ำไม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยสม  รำชำหงษ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอซักถำมฝำกถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรจัดงำนแข่งขัน 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 กีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์จะจัดขึ้นหรือไม่เพรำะไกลช่วงที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอซักถำมฝำกถึงผู้บริหำร  สืบเนื่องจำกทำนสมำชิก 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 ได้ซักถำมเกี่ยวกับกำรที่มีคนเข้ำออกบริเวณโรงจอดรถที่มีกำรเข้ำออกเป็นประจ ำที่

ไม่ทรำบว่ำเป็นคนภำยในหรือภำยนอก เท่ำทีท่รำบว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น
ได้มกีำรจ้ำง  รปภ.  รักษำควำมปลอดภัยในบริเวณส ำนักงำน  คือนำยนิรุต  
เกษเพ็ชร  นั้น  ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งไหนกันแน่ระหว่ำงพนักงำนขับรถ  หรือ  
รปภ. 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯน ำเรียนชี้แจง 
รองนำยกอบตฯ เรื่อง  กำรอยู่เวรยำมในสถำนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำนั้นมีอยู่  2  จุด  

คือในส่วนของทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรอยู่เวรยำม
รักษำควำมปลอดภัยภำยในอำคำรส ำนักงำน  และกำรอยู่เวรยำมของหน่วยแพทย์
ฉุกเฉิน  ในส่วนของทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ท่ำนสมำชิกได้ซักถำมว่ำมีกำรปฏิบัติจริงหรือไม่
นั้นเริ่มแรกที่มีค ำสั่งก็ได้มีกำรปฏิบัติจริงแต่พอตอนหลังมำก็มีมำบ้ำงไม่มำบ้ำง  ใน
ส่ำวของวันหยุดนั้นในกลำงวันจะเป็นผู้หญิงในเวลำกลำงคืนนั้นจะเป็นผู้ชำยที่มำ
ปฏิบัติหน้ำที่  มีรองนำยก  2  คน  ปลัด  และรองปลัด  เป็นผู้ตรวจเวรยำม 

 เรื่อง  กำรออกปฏิบัติงำนของทำงกองช่ำงนั้นก้เคยได้บอกกล่ำวไปแล้วว่ำเวลำออก
ปฏิบัติงำนนั้นก็ให้ออกไปเฉพำะผู้ที่เกียวข้องเท่ำนั้น  และเรื่องกำรออกไปซ่อมไฟฟ้ำ
นั้นก็จะให้ทำงช่ำงไฟฟ้ำนั้นได้มำชี้แจงต่อสภำเอง  ในส่วนของจุดที่ยังไม่ได้ 
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ด ำเนินกำรนั้น  วันนี้ก็ได้รับประสำนจำกทำงช่ำงไฟฟ้ำว่ำได้ออกไปด ำเนินกำรแล้วใน
วันนี้ เรื่อง  งำนกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ที่ท่ำนสมำชิกได้ซักถำมว่ำจะมีกำรจัดหรืกไม่  
ในส่วนนี้ก็ขอหำรือทำงเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบก่อนได้ข้อมูลอย่ำงไรแล้วจะน ำเรียน
ชี้แจงในกำรประชุมครั้งถัดไป 
เรื่อง  กำรปฏิบัติงำนของนำยนิรุต  เกษเพ็ชร  นั้น  ยังคงปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง  
รปภ.  ในส่วนที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงำนขับเครื่องจักรกลเบำได้นั้นยังอยู่ระหว่ำง
กำรรำยงำน  ก.จ  จังหวัดอยู่ 

ประธำนสภำฯ  กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุมและ 
กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 

นำยศรชัย  เหล่ำทอง ขอน ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองนำยกอบตฯ จำกกำรออกตรวจเวรยำมนั้นเหมือนไม่มีใครมำปฏิบัติหน้ำที่  ที่มำปฏิบัติหน้ำที่จริง

ก็มีคือนำยดิเรก  สุวรรณำมำโจ  เหมือนที่ท่ำนสมำชิกได้กล่ำวถึงคนนี้มำอยู่จริง
ปฏิบัติหน้ำที่จริงเพรำะคนคนนั้นได้ซักถำมว่ำมำอยู่เวรยำมท ำไมไม่เห็นก็ได้รับกำร
ชี้แจงว่ำพึ่งออกไปก่อนหน้ำท่ำนรองมำตรวจในส่วนนี้ก็ได้แจ้งทำงผู้บังคับบัญชำ
แล้วแต่ก็ไม่เห็นมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงเพิมเติม  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่
ประชุม  กำรประชุมในวันนี้นั้นเวลำก็สมควรแล้วขอปิดกำรประชุมพร้อมทังกล่ำว
ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  ท่ำนผู้บริหำร  และเจ้ำหน้ำที่ท่ีได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้  
และขอกล่ำวปิดกำรประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  4/2562  ครั้งที ่3   พร้อมทั้ง
แจ้งนัดประชุมต่อในวันพฤหัสบดีที่  12  ธันวำคม  พ.ศ.  2562    เนื่องจำกทำง
ผู้บริหำรนั้นได้เสนอญัตติเข้ำมำเพ่ิมเติมในรำยละเอียดนั้นท่ำนเลขำนุกำรสภำก็ได้
จัดส่งให้ทุกท่ำนได้พิจำรณำก่อนวันประชุมแล้ว  ส ำหรับกำรแต่งกำยนั้นชุดสีชมพู 

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

         เลขำนุกำรสภำฯ 
 

 ลงชื่อ             อุดร  น้อยวิรก  ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
                 (นำยอุดร  น้อยวิรก  ) 

          ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


