
 

ส ำเนำ 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  4/2562 ครั้งที่  2 

วันที่  6  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 นำยอมร  บุญเขื่อง ส.อบต. หมู่ 6 อมร  บุญเขื่อง 
10 นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต. หมู่ 6 ค ำผง  อำษำใหญ่ 
11 นำยจัด  จันทร์งำม ส.อบต. หมู่  7 จัด  จันทร์งำม 
12 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต. หมู่  8 นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม  1. นำยทวีชัย  สุพร  ส.อบต.  หมู่ที่  7    2.  นำยสว่ำง  อรรถสำร  ส.อบต.  หมู่ที่  3 

  3.นำยสมบัติ  วังรำช  ส.อบต.  หมู่ที่ 5   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 รองปลัดอบตฯ อัมภำกร  ลำลด 
4 นำงดวงจันทร์  แก้วมงคล ผ.อ.กองคลัง ดวงจันทร์  แก้วมงคล 
5 นำงสำวธัญสุดำ  สำรีบุตร ผ.อ กองสวัสดิกำร ธัญสุดำ  สำรีบุตร 
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ 
และกล่ำวกำรเปิดประชุมสภำ สมัยสำมัญ  สมัยที่  4/2562  ครั้งที่  2 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำสมัยสำมัญ  สมัยที่  
4/2562  ครั้งที่  2   

ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพ่ือทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบวันนี้มีรำยละเอียดดังนี้ 

เรื่องท่ี  1 เรื่องกำรขอลำประชุมของสมำชิกสภำฯ   3  คน คือ  1.นำยทวีชัย  สุพร   
ส.อบต.  หมู่ที่ 7  2.  นำยสวำ่ง  อรรถสำร  สุอบต.  หมู่ที่  3   3.  นำยสมบัติ  วัง
รำช  ส.อบต.  หมู่ที่  5 
เรื่องท่ี  2  กำรเข้ำร่วมงำนวันพ่อแห่งชำติที่อ ำเภอเจริญศิลป์ ก็ขอขอบคุณท่ำน
สมำชิกท่ีได้เข้ำร่วมงำน 

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  11  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 
 5.1  พิจำรณำขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรสนับสนุน  กำร

เสริมสร้ำงสวัสดิกำรสังคมให้แก่ผู้พิกำร  หรือทุพลภำพประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  
2559 (เพ่ิมเติม) 
5.2  รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ตำมแบบสขร.1) 

 
 



 

-3- 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  ทำงผู้บริหำรได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภำท้องถิ่นนั้นได้

พิจำรณำในรำยละเอียดนั้นก็เชิญทำงผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ 

นำยชัยชนะ  แก่นท้วน กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อท่ีประชุม 
รองนำยกอบตฯ ตำมท่ีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปประปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุน  เสริมสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำร  หรือทุพลภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  
2559  เพิ่มเติม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  จ ำนวน  98,400  บำท  (เก้ำ
หมื่นแปดพันสี่ร้อยบำทถ้วน)  ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  เพ่ือจ่ำย
ให้กับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยควำมพิกำรประจ ำปีงบประมำณ  2559  ที่ยังค้ำงจ่ำย  
เนื่องจำกในกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้แก่คนพิกำร  เป็นกำรเบิกข้ำม
ปีงบประมำณ  ดังนั้นเพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเงินสงเครำะห์ผู้พิกำรค้ำงจ่ำยเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและถูกต้องตำมระเบียบจึงขออนุมัติสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกศิลำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินสะสม  เพ่ือขอท ำควำมตกลงกับผู้วำรำชกำรจังหวัด  
ในกำรยกเว้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำร
เบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจจ่ำยเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  89  เพื่อน ำเงินสะสมมำจ่ำย
ให้กับผู้มีสิทธิตำมระเบียบจ ำนวน  14  คน  เป็นเงิน  98,400  บำท  (เก้ำหมื่นแปด
พันสี่ร้อยบำทถ้วน)  ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรที่ส่งมำพร้อมนี้ 

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  ว่ำด้วยว่ำด้วยกำรรับเงินกำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงิน

กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจจ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    ข้อ  89  และข้อ  56  ข้อ  4  วรรคสอง 

 หนังสือที่ มท  0891.3/ว1384  ลงวันที่  13  กรกฎำคม  2559  เรื่อง  แจ้งจัดสรร
งบประมำณอุดหนุนทั่วไปโครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรสังคมให้แก่คน
พิกำรหรือทุพลภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559  เพ่ิมเติมตำมมติ
คณะรัฐมนตรี 
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 หนังสือที่  มท  0810.6/ว3064  ลงวันที่  24  กันยำยน  2561  เรื่อง  กำรจัดสรร

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำงบประมำณ  พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุน  กำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรสังคมให้แก่ผู้พิกำร  หรือทุพล
ภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559  เพิ่มเติม 

 หนังสือที่  มท 0808.2/ว218  ลงวันที่  17  มกรำคม  2562  เรื่อง  แจ้งแนวทำง
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไป  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนกำร
เสริมสร้ำงสวัสดิกำรสังคมให้แก่ผู้พิกำร  หรือทุพลภำพ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  
2559  เพิ่มเติม 

 หนังสือที่  มท 0808.2/1753  ลงวันที่  16  มกรำคม  2562  เรื่อง  ขอหำรือกำร
ท ำข้อตกลงยกเว้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยว่ำ
ด้วยกำรรับเงินกำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจจ่ำยเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    

 หนังสือที่  มท  0808.2/1843  ลงวันที่  17  มกรำคม  2562  เรื่อง  หำรือกำรน ำ
เงินสะสมจ่ำยเบี้ยควำมพิกำรตำมท่ีได้รับจัดสรร 

 หนังสือที่  มท  0810.6/ว3447  ลงวันที่  2  กันยำยน  2562  เรื่อง  แจ้งกำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  งบเงินอุดหนุนทั่ว 

    โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรสังคมให้แก่ผู้พิกำร  หรือทุพลภำพ  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559  (เพ่ิมเติม)  ครั้งที่  5 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯที่ได้น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม  
และกล่ำวชี้แจงต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะเสนอขออภิปรำยขอเชิญ
เจ้ำหน้ำที่เจ้ำที่รับผิดชอบนั้นได้น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมต่อที่ประชุม 

นำงสำวธัญสุดำ  สำรีบุตร  ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 
ผ.อ. กองสวัสดิกำร ตำมท่ีกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป  กำรจัดสรร

รำยจ่ำยงบประมำณ  พ.ศ.  2562  เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
สนับสนุน  กำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรสังคมให้แก่ผู้พิกำร  หรือทุพลภำพ  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.  2559  เพ่ิมเติมประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  จ ำนวน  
98,400  บำท   ผู้มีสิทธิจ ำนวน  14  คน  ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  
เพ่ือจ่ำยให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยควำมพิกำรประจ ำปีงบประมำณ  2559  ที่ยังค้ำงจ่ำย 
เนื่องจำกในกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้แก่คนพิกำร  เป็นกำรเบิกข้ำม
ปีงบประมำณ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงินกำรเบิก
จ่ำยเงินกำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจจ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  56  ที่ก ำหนดไว้ว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เป็น
รำยจ่ำยประจ ำปีที่เกิดข้ึนในปีใดให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณในปีนั้นไปจ่ำย  
เนื่องจำกรำยจ่ำยดังกล่ำวนั้นเป็นรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559  
ซึ่งไม่ใช่รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563  เพรำะเงินที่ได้รับจัดสรรนั้น
เข้ำมำในช่วงของปลำยปีงบประมำณจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรตรำเป็นข้อบัญญัติได้
ทันเงินจ ำนวนดังกล่ำวจึงตกเป็นเงินสะสม  รำยละเอียดตำมที่ท่ำนผู้บริหำรได้เรียน
ชี้แจงแล้วในเบื้องต้น 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบได้น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมตอที่ประชุม  และ

เชิญท่ำน  ผ.อ.  กองคลังได้น ำเรียนชี้แจงแจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับยอดงบประมำณเงิน
สะสมต่อที่ประชุมเพ่ิมเติม 

นำงสำวดวงจันทร์  แก้วมงคุณ น ำเรียนชี้แจงยอดงบประมำณเงินสะสมต่อที่ประชุม 
ผ.อ  กองคลัง  

เงินสะสม  ณ  วันที่  1  ตุลำคม  2562  ยกมำ  7,981,666.50   บำท 
รำยรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนประจ ำปีงบประมำณ  2562                  29,961,920. 
รำยจ่ำยจริงไม่รวมจ่ำยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปีงบประมำณ  2562   26,781,632.68 
รับจริงสูงกว่ำ        3,180,288.16  
หัก  15  %  ของรำยรับสูงกว่ำรำยจ่ำยจริง      477,043.32 
บวก  เงินสะสมจำกรำยรับจริงสุงกว่ำรำยจ่ำยจริงหลังหักเงินทุนส ำรองเงินสะสม 2,703,244.94 
       เงินปีเก่ำส่งคืน        34,150.00 
       เงินค้ำงจ่ำยเหลือจ่ำย       276,351.00 
 หัก  จ่ำยขำดเงินสะสม      (728,227.35)  2,285,518.59 
เงินสะสม  ณ  วันที่  30  กันยำยน  2562     10,267,185.09 
เงินทุนส ำรองเงินสะสม  ณ  วันที่  1  ตุลำคม  2562  ยกมำ   6,223,869.22 
บำก  เงินทุนส ำรองของรำยรับสูงกว่ำรำยจ่ำยจริง     477,043.22 
ยอดเงินทุนส ำรองเงินสะสม       6,700,912.44 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำน  ผ.อ.  กองคลังที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวซักถำม

ที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในรำยละเอียดหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในเม้ือไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็จะไดขอมติที่ประชุม

อนุมัติตำมที่ทำงท่ำนผู้บริหำรได้เสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขออมติ

ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมตำมที่ทำงผู้บริหำรได้เสนอขออนุมัติ 
มติทีป่ระชุม อนุมัติ  11  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 รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง(  ตำมแบบ  สขร.  1)  และเชิญผู้บริหำรน ำ

เรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
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นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบตฯ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร  พ.ศ.  2540  ให้หน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำน  ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวให้ประชำชนทรำบถึงผลของกำรด ำเนินงำน  
เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส่และตรวจสอบได้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำได้
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนประจ ำเดือน  
ตุลำคม  2562   เสร็จเรียบร้อยจึงขอส่งส ำเนำสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน
ตุลำคม  2562  เพ่ือแจ้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือทรำบ  
รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้ส่งมำพร้อมนี้ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวซักถำมท่ำน
สมำชิกมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

นำยวรสิทธิ  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขออนุญำตอภิปรำยซักถำมท่ำนประธำนสภำฯ  ถึง 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 ผู้บริหำร  งำนจัดซื้อจัดจ้ำง  ข้อ  3  จ้ำงเหมำพนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ

นำยนิรุต  เกษเพ็ชร  แต่ก่อนนั้นเป็นกำรจ้ำงเหมำ  รปภ.  มำแล้วต ำแหน่งหนึ่ง  
แล้วมำจ้ำงในต ำแหน่งนี้จะไม่เป็นกำรซ้ ำซ้อนกันหรือไม่ 

ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขออนุญำตอภิปรำยซักถำมในส่วน  ข้อที่  3  กำรจ้ำง 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 เหมำพนักงำนขับเครื่องจักรกลเบำ  นำยนิรุต  เกษเพ็ชร  แต่ก่อนก็เป็นกำรจ้ำง

เหมำรักษำควำมปลอดภัยจะไม่เป็นกำรซ้ ำซ้อนเหมือนกับท่ีท่ำนสมำชิกท่ีได้อภิปรำย
ไปแล้วหรือไม่  เพรำะเคยได้สอบถำมไปแล้วทำงเจ้ำหน้ำที่บอกไม่ทรำบชื่อผู้มำ
สมัคร  เท่ำท่ีทรำบในกำรสมัครนั้นมีเพียงคนเดี่ยวที่มำสมัครมีกำรเอ้ือประโยชน์
หรือไม่อย่ำงไร  เพรำะกำรสมัครพนักงำนคนขับรถในกำรสมัครครั้งที่ผ่ำนมำนั้นต้อง
มีคุณสมบัติในกำรขับรถมำแล้ว  5  ปี   แต่ในครั้งนี้ไม่ได้ก ำหนดไว้ก ำหนดแค่  1  
เดือน  อยำกทรำบว่ำท ำไมไม่ก ำหนดคุณสมบัติในกำรขับรถไว้เหมือนเดิม   5  ปี 
เหมือนที่เคยด ำเนินกำร 

ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยพูลศักดิ์   ศิริหัตถ์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขออภิปรำยฝำกถึงผู้บริหำร  เรื่องกำรตรวจสอบ 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 คุณสมบัติของผู้สมัครนั้นก่อนที่จะมำสมัครสอบนั้นได้มีกำรลำออกก่อนหรือไม่ตำม

ระเบียบจึงสำมำรถสมัครได้ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะเชิญผู้บริหำรได้น ำน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่

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

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ  

.ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และเชิญผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจงต่อท่ีประชุม 
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นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว กล่ำวขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอมอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่นั้นได้เป็นผู้น ำ 
รองนำยกอบตฯ เรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำยอัมภำกร  ลำลด น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองปลัดอบต. ขอน ำเรียนชี้แจงกำรด ำเนินกำรนั้นได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบที่ก ำหนดทุกอย่ำงไม่

เป็นกำรซ้ ำซ้อนกันเพรำะในกำรจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยนั้นไม่ได้ด ำเนินกำร
จ้ำงแล้ว เนื่องต ำแหน่งพนักงำนขับเครื่องจักรกลเบำนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบนั้นสำมำรถจ้ำงเหมำไปพลำงก่อนได้ก่อน  เรื่องคุณสมบัติที่ท่ำนสมำชิกได้
ซักถำมว่ำได้มีกำรลำออกหรือไม่นั้น  ที่จะมำรับสมัครซึ่งสถำนะของนำยนิรุต  
เกษเพ็ชร  นั้นไม่ใช่พนักงำนจ้ำงของเรำแต่เขำมีสถำนะเป็นผู้รับจ้ำงหรือคู่สัญญำ
เท่ำนั้น   และเรื่องของกำรก ำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขและหลักเกณฑ์นั้นที่ท่ำนสมำชิก
ได้ซักถำมท ำไมไม่ก ำหนด ไว้เหมือนที่เคยรับสมัครในครั้งแรก  ต้องขอน ำเรียนชี้แจง
ก่อนว่ำในกำรรับสมัครในครั้งแรกนั้นไม่ทรำบในรำยละเอียด  ในครั้งนี้นั้นเป็นกำร
จ้ำงเหมำพนักงำนขับเครื่องจักรกลเบำ  ในกำรก ำหนดคุณสมบัตินั้นก็ได้ก ำหนดตำม
ประกำศของ  ก.จ.  ซึ่งเรำจะเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกนั้นก็ไม่ได้  ในกำรก ำหนด
คุณสมบัติ  5  ปี  นั้นต้องเป็นกำรจ้ำงเหมำพนักงำนขับเครื่องจักรกลหนักจึง
สำมำรถก ำหนดคุณสมบัติ  5  ปี  ได้ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องกำรจ้ำงเหมำนั้นเป็นกำรจ้ำงชั่วครั้งชั่วคำวเท่ำนั้นท่ำน
สมำชิกก็คงเข้ำใจในส่วนนี้แต่ควำมเป็นจริงนั้นเมื่อมีกำรจ้ำงแล้วก็จ้ำงต่อไปเลื่อยๆ 

นำยศรชัย  เหลำทอง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองนำยกอบตฯ ขอน ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในกำรจ้ำงนั้นเป็นกำรจ้ำงปีต่อปีไม่ได้จ้ำง  4  ปี  เพรำะ

ไม่ได้เป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  คือจะมีกำรประเมินปีต่อปี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่ 
นำยวรสิทธิ  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนที่ได้ซักถำมนั้นก็ได้ด ำเนินกำร 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 ตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของทำงผู้บริหำร  เพรำะแต่ก่อน

นั้นกำรจ้ำงนำยนิรุต  เกษเพ็ชร  นั้น  เป็นกำรจ้ำงเหมำในกำรรักษำควำมปลอดภัย
อยู่มำจ้ำงเหมำเป็นพนักงำนขับเครื่องจักรกลเบำจะไม่ให้สมำชิกสงสัยได้อย่ำงไรแต่
ก่อนนั้นเขำไม่ใช่พนักงำนของเรำเป็นแค่คู่สัญญำ  แต่ปัจจุบันนี้เป็นพนักงำนของเรำ
แล้วใช่หรือไม่  ซึ่งทำงผู้บริหำรได้ชี้แจงก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่ำปีต่อปี  ก็อยำกซักถำม
ท่ำนประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำรเรื่องกำรออกข้อสอบนั้นในทำงองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเป็นคนออกข้อสอบหรือไม่ 

ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อ 
นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขออภิปรำยเพ่ิมเติม 
เลขำนุกำรสภำฯ ตำมท่ีท่ำนสมำชิกหลำยท่ำนได้เสนออภิปรำยใน  เรื่องที่มำกำรออกข้อสอบบ้ำงกำร

ก ำหนดคุณสมบัติบ้ำง ซึ่งทำงผู้บริหำรหรือว่ำทำงเจ้ำหน้ำที่ก็ได้ชี้แจงไปบ้ำงแล้ว  แต่
ในส่วนที่จะขออภิปรำยซักถำมท่ำนประธำนสภำฝำกถึงทำงผู้บริหำร  คือ   กำรสรร
หำนั้นท ำไมไม่สรรหำในกรอปต ำแน่งเดิมที่เคยสรรหำ  เพรำะในข้อบัญญัติ
งบประมำณนั้นก็ได้อนุมัติผ่ำนไปแล้วในส่วนของค่ำตอบแทน  เพรำะในส่วนที่ท่ำน
สมำชิกได้อภิปรำยนั้นก็เห็นด้วยในเรื่องของกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมำสมัคร 
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ในกำรขับรถนั้นเพรำะตำมที่เคยสรรหำนั้นต้องมีคุณสมบัติประสบกำรณ์ในกำรขับ
รถนั้นต้อง  5  ปี  ตำมท่ีท่ำนสมำชิกได้อภิปรำยนั้นถูกต้องแล้วครับเพรำะรถท่ีขับ
นั้นไม่ใช่คันละสี่แสนห้ำแสน  แต่คันละเป็นสองล้ำนกว่ำบำทใช้งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติทั้งปีงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดหำโครงสร้ำงพื้นฐำนไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้เพียงพอแล้วจะไม่ให้ควำมส ำคัญได้อย่ำงไร  ในกำรสรรหำในรูป
แบบเดิมนั้นจะมีควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำ  เพรำะนักงำนที่ขับรถดับเพลิงนั้น  เมื้อถึง
หน้ำแล้งไฟไหมบ่อยทั้งกลำงวันทั้งกลำงคืนคนท่ีขับรถนั้นต้องมีควำมพร้อมอยู่
ตลอดเวลำเมื่อเกิดเหตุ  เมื่อถึงช่วงนั้นผู้บริหำรก็คงมีค ำสั่งให้พนักงำนที่ขับรถมำ
ปฏิบัติหน้ำที่ท้ังวันหยุดรำชกำร  แล้วค่ำตอบแทนเพียง  6,000  บำท  นั้นมันจะมี
ควำมคุ้มค่ำไหมส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่เพรำะต้องมองไปให้ไกล เพรำะวันหยุดก็
ต้องมำท ำงำน  ไฟไหมกลำงคืนก็ต้องไป  ก็อยำกทรำบว่ำท ำไมด ำเนินกำรตำมที่มี
ต ำแหน่งอยู่แล้วท ำไม่ต้องเปลี่ยนกำรแปลงกำรสรรหำใหม่ในส่วนนี้ก็อยำกฝำกท่ำน
ประธำนสภำฯ  ถึงผู้บริหำรนั้นได้ชี้แจงในส่วนนี้ด้วย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเชิญผู้บริหำรได้ชี้แจง 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ได้น ำเรียนชี้แจง 
รองนำยกอบตฯ  เรื่องของกำรออกข้อสอบนั้นบ้ำงครั้งก็เป็นทำง ก.จ  เป็นคนออก  หรือบำงครั้ง  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นคนออกเพรำะก็ไม่รู้ว่ำจะยึดหลักเกณฑ์ไหน  ก็ขอสรุป
เลยทุกอย่ำงนั้นขึ้นอยู่กับท่ำนนำยก  ในรำยละเอียดเพิ่มเติมนั้นมอบทำงเจ้ำหน้ำที่
ได้น ำเรียนชี้แจง 

ประธำนสภำฯ เชิญเจ้ำหน้ำที่น ำเรียนชี้แจง 
นำยอัมภำกร  ลำลด น ำเรียนชี้แจง 
รองปลัดอบตฯ ในส่วนที่ท่ำนสมำชิกได้ซักถำมเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรจ้ำง  นำยนิรุต  เกษเพ็ชร ท ำไหม

ได้มีกำรจ้ำงในช่วงนี้นั้น  เนื่องจำกต ำแหน่ง คนขับรถดับเพลิงนั้นว่ำงลงเนื่องจำกผู้ที่
ปฏิบัติหน้ำที่นั้นถูกสอบวินัย  และถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งเรำก็ไดส่งเรื่องไปที่  ก. จ  
แต่ก็ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรใดจนถึงปัจจุบันท ำให้ต ำแหน่งนั้นว่ำงลงแต่เรำก็ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรสรรหำเพรำะสัญญำจ้ำงเขำนั้นก็หมดลงในเดือนตุลำคม ท่ำนนำยกจึง
ใช้ดุลพินิจในกำรด ำเนินกำร  เรำจึงสรรหำคนมำด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเพ่ือไม่ให้
งำนมันสะดุด  แต่เมื่อปฏิบัติหน้ำที่แล้วไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เรำก็มีกำรประเมิน 
เมื่อเกิดปัญหำนั้นทำงผู้ขับรถจะต้องรับผิดชอบตำมควำมผิดทำงละเมิด  เรื่องของ
คุณสมบัตินั้นเรำจะไปเพ่ิมเติมไม่ได้เพรำะจะเป็นกำรขัดรัฐธรรมนูญท ำได้ตำมที่ 
กฎหมำยก ำหนด ในขั้นตอนกำรสรรหำนั้นก็ได้ปฏิบัติตำมประกำศของจังหวัดในกำร
ด ำเนินกำรนั้นได้ด ำเนินกำรประกำศสรรหำในส่วนของต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ   
แต่พอดีต ำแหน่งพนักงำนขับรถก็ว่ำงจึงได้ประกำศรับสมัครทั้ง  2 ต ำแหน่ง  ซึ่งมี
ท่ำนปลัดเป็นประธำน  และได้มีกำรประชุมกันเพ่ือเลือกคณะกรรมกำรแต่ละชุดใน
กำรด ำเนินกำรสอบทั้ง ภำค  ก.  ภำค  ข  และภำคปฏิบัติ  ในกำรออกข้อสอบนั้น
ในส่วนของต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงส ำรวจนั้นได้ส่งให้จังหวัดเป็นคนออกข้อสอบปรำกฏว่ำ
ไม่มีผู้สอบผ่ำน แต่ในส่วนของพนักงำนขับรถนั้นออกในช่วงเช้ำออกเสร็จก็สอบเลย  
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ไม่ได้เก็บไว้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เมื่อสอบแล้วมีผู้ผ่ำนเกณฑ์เรำก็ด ำเนินกำร
ตำมข้ันตอนต่อไปตำมประกำศ  เมื่อเขำเข้ำมำสู่ขบวนกำรแล้วก็จะมีกำรประเมิน
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเมื่อเขำปฏิบัติงำนดีก็ประเมินให้อยู่ต่อ  แต่ถ้ำหำกเขำจะขอ
ประเมินเพ่ือปรับเป็นภำรกิจคือผู้ที่มีทักษะช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนก็สำมำรถด ำเนิน
ได้ตำมประกำศของก.จ  ก ำหนด  เพื่อต่อสัญญำเป็นภำรกิจได้ถ้ำหำกมีกำรประเมิน
ผ่ำน 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้น ำเรียนชี้แจง  และกล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้
น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม   และกล่ำวซักถำมที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอ
ซักถำมอีกหรอไม่ในส่วนที่ทำงท่ำนผู้บริหำรได้น ำเรียนชี้แจง 

ทีป่ระชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมเม่ือไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอซักถำมก็จะได้พิจำรณำใน  เรื่องต่อไป 

5.2 รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  2562  และได้กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อ ที่
ประชุมในกำรน ำเรียนชี้แจงในระเบียบวำระ  เรื่องรำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจ ำปีนั้นเวลำคงไม่เพียงพอขอให้น ำไปพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในระเบียบวำระอ่ืนๆ  นั้นสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมทำง

ผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยหรือไม่หือชี้แนะต่ำงก็สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  กำรประชุมในวันนี้นั้นเวลำก็สมควรแล้วขอปิดกำร

ประชุมพร้อมทังกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  ท่ำนผู้บริหำร  และเจ้ำหน้ำที่ที่ได้
เข้ำร่วมประชุมในวันนี้  และขอกล่ำวปิดกำรประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  สมัยที่  
4/2562  ครั้งที่ 2   พร้อมทั้งแจ้งนัดประชุมต่อในวันพุธที่  11  ธันวำคม  พ.ศ.  
2562    เนื่องจำกทำงผู้บริหำรนั้นได้เสนอญัตติเข้ำมำเพ่ิมเติมในรำยละเอียดนั้น
ท่ำนเลขำนุกำรสภำก็ได้จัดส่งให้ทุกท่ำนได้พิจำรณำก่อนวันประชุมแล้ว  ส ำหรับกำร
แต่งกำยนั้นชุดสีเหลือง 

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

         เลขำนุกำรสภำฯ 
  

 ลงชื่อ             อุดร  น้อยวิรก  ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
                 (นำยอุดร  น้อยวิรก  ) 

          ประธำนสภำฯ 
 
 


