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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่   28  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

…………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายภูริเดช  จ่ายประโคน ประธานสภา อบต. ภูริเดช   จ่ายประโคน  
๒ นายธนาธิป  ปานะโปย รองประธานสภา อบต. ธนาธิป  ปานะโปย  
3 นายแกน   ยึนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 แกน   ยึนประโคน  
4 นายสุภาพ   ชุมนุมดวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1  สุภาพ   ชุมนุมดวง  
5 นายกิจ   ชัยประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 กิจ   ชัยประโคน  
6 นายทนงศักดิ์   เสาธง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ทนงศักดิ์   เสาธง  
7 นายบุญศรี  ประสงค์สุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 บุญศรี   ประสงค์สุข  
8 นายรําเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 รําเพย   สิงหา  
9 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ทวีศักดิ์   เมียวประโคน  

10 นางสุกัญญา  ไชยปลัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สุกัญญา  ไชยปลัด  
11 นายเขื่อน   เดือนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เขื่อน   เดือนประโคน  
12 นายสนอง  เนาว์ประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สนอง   เนาว์ประโคน  
13 นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุทธิรักษ์   หล้าสุด  
14 นายประจวบ  ปราศจาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประจวบ   ปราศจาก  
15 นายนพรัตน์   เนียมหัตถี ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ นพรัตน์   เนียมหัตถี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุเทพ    ผูกแก้ว รองนายก อบต.โคกมะขาม สุเทพ     ผูกแก้ว  
2 นายสงค์  มั่งคั่ง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์    มั่งค่ัง  
3 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์    ธนโชติโภคินกุล  
4 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  พจนา    ทองรักสี  
5 นางปานรวี   ยืนยงชาติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ปานรวี    ยืนยงชาต ิ  
6 นางสาวปัฐมญชุ์   มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์   มีเสนา  
7 นายเลิศศักดิ์   ธนูศิลป์ หัวหน้าสํานักปลัด เลิศศักดิ์   ธนูศิลป์  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จํานวน 15 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน 7  คน  

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามตรวจสอบ
ครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2   
    ประจําปี พ.ศ. 2560 สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่องรายงานผลการติดตามและ  
    ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม ประจําปีงบประมาณ  
    2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ถึงเดือน  
    มีนาคม พ.ศ.2560)เพ่ือนําเข้าที่ประชุมสภาฯให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  
ข้อ 14 (5) แต่เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามอยู่นอกสมัยประชุม  
สภาสามัญ ประจําปี 2560 จึงได้ทําหนังสือขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย 
ที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560  ในห้วงระหว่างวันที่  24  เมษายน  2560  ถึงวันที่  8   
พฤษภาคม  2560  ต่อท่านนายอําเภอประโคนชัยตามระเบียบข้อกฎหมายที่กําหนด  

    และท่านนายอําเภอประโคนชัยได้อนุมัติเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  
    ประจําปี  พ.ศ. 2560  ตามห้วงระยะท่ีขออนุมัติ  สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  

โคกมะขาม จึงได้ส่งหนังสือเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี   
พ.ศ. 2560  และกําหนดประชุมในวันนี้คือวันที่  28  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา  
09.30 น. เป็นต้นไป วันนี้มีผู้มาประชุมครบ แต่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากไปราชการเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือเพ่ิม  
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจําเดือนเมษายน 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ 
มอบหมายให้ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าที่แทน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2560 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ทําหนังสือเรียกประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี 2560  
    และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําปี  
    2560  ไปพร้อมกันแล้วนั้น  ท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการประชุมกันมา  
    บ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญอ่านและ  
    ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไข  
    เพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้  
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน  

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี  

พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560  
 
 



3 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
    3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกมะขาม ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560) 

ประธานสภา อบต. - เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
โคกมะขาม ประจําปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560) ท่านนายกฯ ไม่ 
อยู่ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 

นางสาวปัฐมญชุ์  มีเสนา - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านปลัด เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วน  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ตําบลโคกมะขาม จะต้องดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ  
    บริหารส่วนตําบลโคกมะขาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน  
    พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560) ตาม  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
    ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ  
    ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ  
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ  
    ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง  
    ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน  
    เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” โดยโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา  
    ท้องถิ่น มีทั้งหมด  739  โครงการ  โครงการที่มีในแผนฯ แล้วนํามาตั้งในข้อบัญญัติ  
    งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 มี 54 โครงการ  คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 7.31  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามขอเชิญเสนอได้  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - สอบถามว่าโครงการที่สภาฯได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วแต่ทําไมยังไม่ดําเนินการ  
(ส.อบต.หมู่ 4)   เพราะระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือท่านปลัดชี้แจงแทนนายกฯ  
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - การดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสมและโอนงบประมาณที่สภาฯ ได้อนุมัติแล้วก็ได้  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ดําเนินการบางส่วนแล้ว เช่น ซื้อตู้เก็บเอกสาร ซื้อรถจักรยานยนต์   และติดตั้ง  
    เครื่องปรับอากาศท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่  ส่วนโครงการที่เป็นโครงสร้าง  
    พ้ืนฐาน เช่น ถนนและการเจาะบ่อบาดาล  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการประมาณ  
    การต้องรอช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง) มาเซ็นต์เอกสารประมาณการราคาก่อสร้าง ผมและ  
    ท่านนายกฯ ได้พยายามติดต่อกับช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง) เพ่ือให้มาเซ็นต์เอกสารแต่  
    ติดต่อยังไม่ได้โทรไปก็ไม่รับเป็นสัปดาห์แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานก็ยังติดต่อ  
    ไม่ได้  ตอนนี้ยังประกาศไม่ได้เพราะว่ารอให้ช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)มาเซ็นต์เอกสาร  
    ประมาณการโครงการก่อสร้างถ้าไม่มีเอกสารประมาณการก็ประกาศสอบราคาไม่ได้  
ประธานสภา อบต. - เรื่องงบจ่ายขาดเงินสะสม ผมก็ได้ประสานมาตลอด เรื่องช่างก็เป็นหน้าที่ของช่างที่  
    จะต้องทําหน้าที่ แต่ทราบมาว่าเอกสารประมาณการโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  
    แล้ว  รอแต่ช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)เซ็นต์เอกสารอย่างเดียวเห็นจะเข้ามาเซ็นต์เอกสาร  
    วันจันทร์ผมรู้ข้อมูลมาเพราะผมติดตามตลอดเห็นบอกว่าตอนนี้ไปต่างจังหวัด  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ท่านประธานฯ ได้ทราบข่าวจากไหนว่าช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)จะเข้ามาเซ็นต์เอกสาร  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  วันจันทร์แล้วที่ว่าไปต่างจังหวัดไม่ทราบว่าลากับใคร ขออนุญาตใคร  
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ประธานสภา อบต. - ผมไม่รู้ว่าลากับใคร ท่านปลัดต้องไปหาคําตอบเอาเองผมรู้มาแค่นี้รู้แต่ว่าวันจันทร์จะเข้า  
    มาเซ็นต์เอกสารจะได้ประกาศสอบราคาเลย  สําหรับเรื่องการทํางานของช่างรินทร์  

(ผอ.กองช่าง)ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงท่านปลัดท่านนายกฯท่านต้องมีการประชุมหัวหน้าส่วน  
แล้วปรึกษากันเรื่องการทํางาน เรื่องงานจ่ายขาดเงินสะสมนี้ไม่ใช่วันสองวันเพ่ิงทําตั้งแต่  
จ่ายขาดปีที่แล้วที่ตกไปรอบหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นรอบที่สองที่สภาฯอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ทําไมการดําเนินงานถึงล่าช้า ปัญหาของท่านคือทําไมไม่ประสานงานกันแต่เนิ่นๆ  ผมก็  
โทษช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)เหมือนกันในส่วนของช่างรินทร์เป็นผอ.กองช่างต้องมาดูแล  
วันนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะนั่งข้างล่างไม่นั่งบนบัลลังก์เพราะจะสอบถามเรื่องนี้ท่านนายก  
ก็ไม่อยู่แล้วก็โทษกันไปโทษกันมา ปัญหาเกิดข้ึนกับสามสี่ท่านนี่แหละครับไม่ใช่ปัญหาอยู่  
กับสภาฯแต่อยู่กับฝ่ายบริหาร แล้ววันนี้เป็นวันราชการเป็นวันประชุมสภาฯ แจ้งไปแล้ว 
ทําไมช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)ไม่มาประชุมต้องมาวันจันทร์ไม่ใช่ทําเรื่องแค่ 2-3 วันที่ไหน  
แบบนี้ต้องประสานงานกันไม่ใช่โทษกันไปโทษกันมา ปลัดกับนายกฯ บอกว่าโทรหา  
ช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)ไม่รับสาย นี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติในการทํางานแล้วนะครับ  
แล้วก็โทษกันไปโทษกันมา ผมคิดว่าอบต.ของเราควรประสานกันในการทํางานไม่ใช่สภา  
ไม่ร่วมมือ สภาฯให้ความร่วมมือตั้งแต่ท่ีเข้ามานี่ก็ผ่านมา 3-4 ปีแล้วจนจะหมดวาระ 
แล้ว ฝ่ายสภาฯก็อนุมัติให้เป็นอย่างดี สมาชิกก็ยกมือผ่านให้มาตลอดแต่การบริหารงาน 
ของท่านเป็นอย่างไร แผน 3 ปี 4 ปี สร้างมาทําแต่ท่านบริหารหรือไม่  สภาฯก็ไม่เคย 
ขัดข้องไม่เคยคัดค้านการบริหารงานและผมมาทราบปัญหาเรื่องการมาเซ็นต์เอกสารก็  
แสดงถึงความไม่ประสานงานกันเลยปัญหานี้ผมทราบมาตลอดว่าเป็นอย่างไร 

นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวมาท้ังหมดถูกต้องแล้ว    แต่ผมขอชี้แจงคือเรื่องการ  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ประสานงาน ตามท่ีท่านประธานฯ ได้ท้วงติงมาเก่ียวกับนายกฯปล ั ดและช่างนั้น ท่าน 
    ได้ท้วงติงและกล่าวได้ถูกต้อง ผมขอชี้แจงปัญหาตรงนี้ว่า การมาปฏิบัติราชการของ  

ช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)นั้น มีพฤติกรรมแบบนี้มาโดยตลอดคือจะไม่มาปฏิบัติงาน  
ขาดราชการและก็ติดต่อไม่ได้ ที่ผ่านมาการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นแนวทางนโยบายการ  
บริหารของนายกฯก็ดีปลัดก็ดีจะเป็นไปในแนวทางขอร้องขอความร่วมมือและแนะนําให้  
ช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเราจะไม่ใช้ไม้แข็งโดยการให้  
ชี้แจงโดยการลงโทษโดยการอะไรต่าง ๆ แต่จะขอความร่วมมือให้มาปฏิบัติราชการทุก  
วันเหมือนข้าราชการพนักงานคนอื่นๆ การทํางานให้ประสานงานกันได้ติดต่อได้แต่ก็ไม่  
เคยได้รับความร่วมมือจากช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)เลยเท่าท่ีผ่านมาคือก็ไม่เคยมาที่ทํางาน  
มาน้อยครั้งมาก อาจจะ 10วัน 15วันมาหนึ่งครั้งแล้วก็อยู่ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 
สั้นๆแล้วก็ออกไปโดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาใดๆทั้งสิ้นและก็ติดต่อไม่ได้ ในช่วงนี้  
ผมได้โทรหาช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานให้โทรกลับ 
หาผมและให้เข้ามาพบแต่ก็ไม่ได้มีวี่แววที่จะเข้ามาพบเลย  เช้าวันนี้มีประชุมสภาฯก็ได้  
แจ้งให้เข้าประชุมแต่ก็ไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ความสําคัญเลย   ที่ผ่านมาคือเรา  
ประนีประนอมกันคุยกันด้วยดีแต่ตอนนี้หลายวันมาแล้วนายกฯก็ติดต่อไม่ได้ผมก็ติดต่อ  
ไม่ได้ให้คนไปติดต่อสอบถามก็ไม่มีการติดต่อกลับมา มาถึงตอนนี้ผมก็มีแนวทางคือจะทํา  
บันทึกให้ช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)ชี้แจงการมาปฏิบัติราชการ ต่อไปนี้จะดําเนินการใช้ไม้  
แข้งตามข้ันตอน ผมขอเรียนที่ประชุมว่าจุดบกพร่องที่ผ่านมานั้นมันก็คงไม่พ้นความ  
รับผิดชอบของผู้บริหารคือท่านนายกฯและปลัด  ผมยอมรับผิด แต่ต่อไปนี้ผมก็จะ  
ดําเนินการใช้ไม้แข็งเพราะว่าที่ผ่านมาใช้ไม้อ่อนแล้วไม่เกิดผลและก็เกิดความเสียหายกับ  
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องค์การบริหารส่วนตําบล  ถูกท้วงติงต่างๆ ผมก็ยอมรับผมขอชี้แจงกับท่ีประชุมแค่นี้  
และจะปรับปรุงส่วนที่บกพร่องของช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)ให้ดีขึ้นและจะมารายงานให้  
สภาฯทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. - ในส่วนของช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)บอกว่าจะมาเซ็นต์เอกสารวันจันทร์ ก็รอดูว่าวันจันทร์  
    จะเข้ามาเซ็นต์เอกสารหรือไม่เพราะว่าเอกสารที่จะประกาศสอบราคารอช่างคนเดียว  
    ผมก็เร่งเหมือนกัน ผมมา อบต.บ่อยก็เพราะมาเร่งเรื่องนี้ว่าทําถึงข้ันตอนไหนแล้ว  
    กรรมการมีกี่คนผมมาคุยกับพัสดุตลอดเพราะพัสดุเป็นคนดําเนินการจัดทําประกาศสอบ  
    ราคา ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกขอเชิญเสนอได้  
นายประจวบ ปราศจาก - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาฯที่ได้ชี้แจงแทนสมาชิก ผมมี  
(ส.อบต.หมู่ 7)   เรื่องท่ีจะพูดคือตอนที่อบต.จัดไปทัศนศึกษาดูงานชาวบ้านติงมาว่าสมาชิกไปสนุกแต่  
    ชาวบ้านเดือดร้อนน้ําไม่ไหลไฟดับ ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ไฟสาธารณะขาดเป็น  
    ระยะเวลา 5-6เดือนแล้วก็ยังไม่มีพนักงานไปซ่อมให้ ไม่ได้ให้เดินสายใหม่แค่ให้ไปใส่  

หลอดใหม่แค่นี้ ถามว่าผู้บริหารมีความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่สามารถสั่งการได้หรือไม่ นี่ใกล้  
จะหมดวาระแล้วได้อะไรบ้างมีคนพูดประชดว่าได้เที่ยวอย่างเดียว จะทําอะไรก็รีบทํา  
 งบประมาณก็อนุมัติไปแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบต. - เรื่องไปทัศนศึกษาดูงานท่านสมาชิกบางท่านก็อยากไปผมก็ให้ไปไปให้สนุก แต่บางท่าน  
    ไม่สนุกผมก็ไม่รู้จะทํายังไงก็แก้ไขกันไป ส่วนเรื่องไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ 3 ผมต้องเอา  
    รถของผมมารับช่างที่ อบต.และขนบันไดไปเอง บริหารก็บอกแต่ว่ารอเอารถดูดสิ่งปฏิกูล  
    ขนบันไดไปแล้วรถก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะออกไปปฏิบัติงานตลอด ผมต้องเอารถ  

ตัวเองขนช่างขนบันไดออกไปซ่อมเอง ของหมู่อ่ืนๆก็เดือดร้อนดับกันหลายหลอดหลายที่  
หลายจุด เรื่องไฟฟ้าสาธารณะเป็นเรื่องที่คาราคาซังตลอดอุปกรณ์ก็ไม่มีที่จะออกไปซ่อม  
ทําไมไม่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้พร้อมและทําไมไม่ส่ง  
เจ้าหน้าที่ออกไปสํารวจว่ามีก่ีจุดที่จะต้องซ่อมแซม ผมอยากบอกฝ่ายบริหารว่าในการ  
บริหารตําบลโคกมะขามของเรามี 3 จุดที่ฝ่ายบริหารต้องทํา คือ น้ํา ไฟฟ้า และถนน ถ้า  
ฝ่ายบริหารทําได้ชาวบ้านก็ดีใจที่ผมมาเป็นประธานสภาที่นี่คือผมต้องการมาขับเคลื่อน  
การบริหาร 3 จุดนี้ แต่ฝ่ายบริหารเป็นยังไงท่านก็ดูเอาเองผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง อยากถาม  
ว่ามีไหมครับทุกตําบลทุกอําเภอมีรถของสมาชิกมาขนบันไดขนช่างไปทําเองตําบลอื่นไม่  
มีหรอกครับเพราะเขามีพร้อมแต่ตําบลของเราทําไม่พร้อมไม่ทํา ถามพัสดุก็อย่างนั้นถาม  
ฝ่ายบริหารก็อย่างนี้เลยไม่รู้จะทํายังไงผมปวดหัวแต่ผมก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป  
ก่อน ถ้าไม่มีรถไปผมจะเอารถของผมมาขนช่างขนบันไดไปซ่อมที่หมู่4และหมู7่อีก ส่วน  
อุปกรณ์ก็ต้องไปดูว่าขาดอะไรบ้าง โครงก็ไม่มีหลอดก็จะหมดแล้วจะซ่อมอะไรขอให้  
ผู้บริหารดูแลตรงนี้ให้ดีประสานงานกับพัสดุ อย่าโยนกันไปโยนกันมาจะหมดวาระแล้ว  
สําหรับท่านสมาชิกก็ไปเช็คดูไฟฟ้าสาธารณะที่หมู่บ้านของท่านว่ามีกี่จุดที่ต้องซ่อม  
เพราะเรื่องไฟฟ้าสําคัญมากแล้วก็มารายงานว่ามีก่ีจุดจะไปดําเนินการถ้าไม่มีรถไปผมจะ  
เอารถผมไปอาสาเอง แต่ท่านสมาชิกก็ต้องช่วยดูแลชี้จุดว่าตรงไหนบ้างจะได้ช่วยกัน 
แก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้น    

นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - เรื่องไฟฟ้าสาธารณะนั้นตามที่ท่านสมาชิกได้ท้วงติงมาทุกครั้งที่ผ่านมา และผมได้ชี้แจง  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ซ่อมผมยืนยันว่าพวกหลอดไฟอะไรต่างๆมี ถ้าใครบอกว่าไม่  

มีให้มาแจ้งผมเลยไม่ว่าจะเป็นวัสดุเป็นอะไรก็คุยได้ตลอดรับรองไม่มีขาด ไม่มีก็ไปซื้อได้  
ตลอดเวลา ทีนี้เรื่องพนักงานซ่อมนั้นตามที่ผมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบไปหลายครั้งแล้ว  
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ว่าพนักงานที่เรามีตอนนี้เป็นพนักงานประปาบ้าง พนักงานภาคสนามพวกทําความ  
สะอาดตัดหญ้าหรือว่าทําอะไรต่าง ๆ ซึ่งเขาไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้า ผมเคยขอความ  
ร่วมมือให้ลุงนึงไปซ่อมไฟให้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีความรู้เขาซ่อมไม่ได้ผมก็คิดว่าถ้าเราใช้  
คนที่ไม่มีความรู้ไปซ่อมถ้าเกิดอันตรายขึ้นเราก็จะมีความผิดในด้านการใช้งานคนผิด  
ประเภททําให้บุคคลนั้นได้รับอันตรายและลูกจ้างใน อบต.ของเราตอนนี้ผมยอมรับว่าไม่  
มีความรู้เรื่องไฟฟ้าเลย แต่ที่เคยเรียนให้กับที่ประชุมได้ทราบว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะหา  
คนที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าโดยตรงมาซ่อมผมก็ขอเรียนให้ที่ประชุมได้เข้าใจตรงนี้ถ้าถึงตอน  
นั้นก็จะดําเนินการตามที่ได้เรียนไว้ ขอให้ทุกท่านได้ใจเย็นๆเรื่องไฟฟ้าสาธารณะผม  
รับปากว่าจะช่วยแก้ไขปัญหา ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนออีกบ้าง  
นายบุญศรี ประสงค์สุข - วันนี้เจ้าหน้าที่รับปากว่าจะไปซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ที่บ้านหนองอาแมะ แจ้งหลายครั้ง  
(ส.อบต.หมู่ 4)   แล้วก็ยังไม่ไปซ่อมให้ วันนี้จะรอดูอีกครั้งว่าจะดําเนินการให้ตามที่รับปากหรือไม่  
ประธานสภา อบต. - ผมขอพูดเสริมว่าเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะช่างเอ็มช่างนึงไม่ใช่ว่าไม่มีฝีมือท้ังสองคน  

นี้มีฝีมือใช้ได้แต่เรื่องไฟแรงสูงผมไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ที่เจอปัญหาเรื่องไฟฟ้า  
สาธารณะก็จะเป็นเรื่องหลอดไฟ ฟิวส์ สตาร์ทเตอร์ที่ทราบเพราะว่าตอนไปซ่อมที่หมู่3  
ผมก็ไปดูแลตลอด จุดที่สามแยกหลอดที่ท่านสุภาพใส่ให้นานแล้วเป็น 10 ปีก็ยังใช้ได้ 
ตลอดเพ่ิงได้ไปซ่อมเปลี่ยนหลอดเพราะหลอดเสื่อม ผมก็พาช่างนึงช่างเอ็มไปซ่อมขอให้  
อุปกรณ์พร้อมและปัญหาก็คือรถที่ใช้ขนบันไดก็เป็นรถดูดสิ่งปฏิกูลก็ต้องรอเพราะรถก็  
ต้องไปทําหน้าที่ไม่อยากหยุด ทีนี้พนักงานก็เก่ียงกันมีปัญหาเพราะใช้คนไม่ถูกจุดไม่ถูก  
กับงานรับคนเข้ามาทํางานอีกอย่างหนึ่งแต่พอเข้ามาแล้วให้ทําอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่  
อยากทําเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเขา อย่างพนักงาน 2 คนที่ไปปฏิบัติหน้าที่กับรถดูดสิ่ง  
ปฏิกูลให้ไปซ่อมไฟฟ้าเขาก็ไม่อยากไปแต่มันก็จําเป็นที่จะต้องไปเพราะเขาใช้รถดูดสิ่ง  
ปฏิกูลออกไปซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ อย่างพนักงานประปาให้ไปทํางานอ่ืนเขาก็ไม่อยากไป  
เพราะเขามีหน้าที่เก่ียวกับประปาหมู่บ้านอยู่แล้วนี่คือปัญหาที่เกิดข้ึน พนักงานก็ไม่  
สามัคคีกันตอนนี้นายกฯสั่งให้พนักงานไปทําพนักงานก็ไม่ไปแล้ว นายกฯก็มาขอร้องผม  
ให้ช่วยแล้วถามว่ามันเก่ียวอะไรกับผมในการบริหารงาน ผมอยู่สภาฯจะไปก้าวก่ายการ  
บริหารงานก็ไม่ถูกเพราะไม่ใช่งานผม  แต่ทีนี้นายกฯมาขอร้องให้ผมช่วยผมก็ติงนายกฯ  
ว่าต้องดูแลเองเพราะนายกฯเป็นผู้บังคับบัญชาการบริหาร ไม่ใช่งานสภาฯ  สภาฯก็ไม่ 
เคยมีปัญหาอะไรก็ผ่านให้มาโดยตลอดแต่ฝ่ายบริหารมีปัญหากันเองแล้วจะแก้ไขยังไง  
มันก็คาราคาซังอยู่อย่างนี้เพราะรับคนไม่ตรงกับงานไม่ถูกจุดไม่ตรงหน้าที่งานก็ไม่เดิน  
และวันหยุดรถดูดสิ่งปฏิกูลก็ให้หยุด พนักงานตัดหญ้าก็ยังมีปัญหากัน ผมมาที่อบต.เมื่อ 
หลายวันก่อนพนักงานจ้างบางคนก็ไปบ้านไปทําไมไม่ใช่วันหยุดพนักงานต้องทําหน้าที่  
ฝ่ายบริหารเวลาประชุมพนักงานต้องพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับปล่อยละเลยต่อไปนายกฯสั่ง  
การแต่พนักงานไม่เชื่อไม่ทําจะบริหารกันยังไง การบริหารพนักงานผมจะไม่ยุ่งเก่ียว แต่  
การบริหารชาวบ้านสําคัญกับสมาชิกฯ  ฝ่ายบริหารเป็นพนักงานประจําทําไม่ทําก็ได้แต่  
สมาชิก อบต. ต้องมีผลงานระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบจะสี่ปีแล้วมีการพัฒนาอะไรบ้างก็ไม่  
มี ไม่มีผลงาน ของหมู่ที่ 3 มีผลงานรางระบายน้ําอย่างเดียวเมื่อตอนเข้ามาปีแรกก็เป็น  
งบต่อเนื่องนอกนั้นไม่มีเลย ถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี  
เดือดร้อนตลอดจะหมดวาระแล้วก็ยังไม่ได้ทํา นายกฯบอกว่ามีงบฯแต่ถามคลังบอกว่าไม่  
มีงบฯแล้วจะได้ดําเนินการหรือไม่ ผมอยากถามว่าทําไมฝ่ายบริหาร ปลัด คลัง ไม่  
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ประสานงานปรึกษาหารือกันว่ามีงบเท่าไรจะดําเนินการได้หรือไม่แล้วอย่างนี้จะไป  
พัฒนาได้อย่างไร แผนประชุมมาทุกปีท้ังแผนสามปีแผนสี่ปี มีโครงการเจ็ดถึงแปดร้อย  
โครงการแต่ก็ยังไม่ได้ทํา ต้องแก้ปัญหาโดยการจ่ายขาดเงินสะสม ฝ่ายบริหารไม่เคยแจ้ง  
ต่อสภาฯว่าในแต่ละปีมีงบประมาณท่ีเป็นตัวเงินจริงๆ เข้ามาจํานวนเท่าใด เวลาถาม 
นายกฯว่ามีงบพัฒนาหรือไม่นายกฯก็ตอบว่ามีแต่ก็ไม่เคยได้ทํา ถ้าจะถามรองนายกฯก็  
คงจะไม่ได้คําตอบเพราะนายกฯไม่เคยมอบอํานาจให้รองนายกฯหรือเลขาฯนายกฯได้มี  
บทบาท แต่ละปีงบอุดหนุนเข้ามาเท่าไรก็ไม่เคยชี้แจง อยากให้ท่านสมาชิกฯต้องคอย  
ติดตามเรื่องงบประมาณด้วย 

นายประจวบ ปราศจาก - จริงๆแล้วเรื่องไฟฟ้าสาธารณะที่เสียช่างที่อบต.เรามีอยู่ตอนนี้ก็สามารถทําได้ไม่  
(ส.อบต.หมู่ 7)   จําเป็นต้องรับพนักงานเข้ามาเพ่ิม ไฟฟ้าที่เสียก็ไม่ได้หนักหนาอะไรก็เสียนิดๆหน่อยๆ  

เมื่อก่อนให้ไปซ่อมก็บอกว่าไม่มีรถสภาฯก็ได้อนุมัติให้ซื้อรถยนต์แล้ว แล้วบอกว่าไม่มี  
รถจักรยานยนต์สภาฯก็อนุมัติให้ซื้อ เหลืออย่างเดียวคืออนุมัติรถยกคอยดูอีกไม่นาน  
ฉะนั้นพนักงานที่มีอยู่นี้ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รถดูดสิ่งปฏิกูลก็ไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่  
ทุกวัน ทําความสะอาดก็ไม่ได้ทําทุกวัน เพียงแต่ผู้บริหารต้องใช้คําสั่งให้ศักดิ์สิทธิ์ ช่วง  
ว่างๆก็ช่วยๆกัน ถ้ารับพนักงานมาอีกแล้วค่าใช้จ่ายก็ต้องเพ่ิมข้ึนด้วย ถ้าเปรียบก็เหมือน  
ครอบครัวเล็กๆแต่จะเอาลูกเยอะจะคุ้มหรือไม่การกินการอยู่ก็ต้องแย่งกัน ยิ่งพนักงาน  
เพ่ิมมากข้ึนเงินเดือนก็จะยิ่งมากข้ึนไปอีกเงินที่จะไปบริหารหมู่บ้านก็จะไม่มีเลยภาระก็  
เพ่ิมข้ึนเพราะจ่ายแต่เงินเดือนของพนักงานก็หมดแล้ว เมื่อก่อนก่อนที่จะรับพนักงานมา  
ควรรับมาให้ตรงตําแหน่งตรงตามความต้องการไม่ใช่รับมามั่วๆ ควรรับให้ถูกจุดจะได้ใช้  
งานให้ถูกต้องตอนนี้สายไปแล้วถ้าใครจะลงเล่นการเมืองจะไปหาเสียงยังไงได้ในเมื่อไม่มี  
ผลงาน ขอบคุณครับ 

นายแกน ยึนประโคน - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิก ผมอยากทราบว่ามีก่ีคนที่รู้เรื่อง  
(ส.อบต.หมู่ 1)   งบประมาณของ อบต.โคกมะขาม  
ประธานสภา อบต. - เรื่องงบประมาณต้องให้ฝ่ายบริหารมาชี้แจง สมาชิกฯต้องถามว่ามีงบประมาณท่ีเป็นตัว  
    เงินเท่าไร ปีนี้ได้ดําเนินการอะไรบ้าง ถามผมผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมไม่ใช่ฝ่ายบริหาร  
    ฝ่ายสภาฯยกมืออนุมัติให้ผ่านแล้วเมื่อฝ่ายบริหารไม่ทําก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะสภาฯก็ยก  
    มือผ่านให้หมดแล้วทุกโครงการ แต่เงินอุดหนุนหรือเงินโครงการมีจํานวนเท่าใดสภาฯก็  
    ไม่ทราบนายกฯชี้แจงอย่างเดียวว่ามี25ล้านบาทที่ตั้งไว้ แต่งบประมาณเข้ามาเท่าไรก็  
    ไม่ได้ชี้แจงเป็นเรื่องท่ีท่านสมาชิกฯต้องสอบถาม  
นายประจวบ ปราศจาก - ขอบคุณท่านประธานอีกครั้งที่อธิบายให้สมาชิกฟัง ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้สอบถามนั้น  
(ส.อบต.หมู่ 7)   กระผมขอสอบถามผ่านท่านประธานสภา อบต.ไปถึงผู้บริหารเรื่องงบประมาณของ  
    อบต.โคกมะขาม ว่ามีเท่าใด  
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกฯทุกท่านต้องร่วมมือกันนะครับในการทํางานของผู้บริหาร สมมุติว่ามีเงิน  

5 ล้านบาท พัฒนาไม่ได้แค่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเดือนก็หมดแล้ว ก็พัฒนาไม่ได้  
เพราะเงินหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าปัจจุบันมีเงินอยู่เท่าใดในการบริหาร ทําไม  
นายกฯบอกว่ามีเงินแต่กองคลังบอกว่าไม่มีเงินไปพัฒนาไม่ได้ ฝ่ายสภาฯไม่มีใครรู้มีแต่  
ฝ่ายมีแต่ฝ่ายบริหารที่รู้มีแต่การคลังที่รู้ว่ามีเงินเท่าไร ถ้าเงินมีน้อยก็พัฒนาไม่ได้ทํา  
คอนกรีตทําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเงินที่มีต้องกันเอาไว้จ่ายเงินเดือน ตลอดระยะเวลาสาม  
ปีที่ผ่านมานี้ฝ่ายบริหารไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและสมาชิกฯก็  
ไม่ได้ถามเรื่องงบประมาณว่ามีเงินอยู่เท่าไร  ตอนสมัยที่ผมเป็นสมาชิกสภา อบต.สมัย  
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แรก ผมจะถามทุกส่วนและฝ่ายบริหารต้องชี้แจงเป็นส่วนๆตรงไหนใช้งบฯเยอะก็ต้องตัด  
ตรงไหนน้อยก็เพ่ิมให้เพราะงบตั้งไว้น้อยแต่ต้องการใช้มากก็เพ่ิมให้ ตรงไหนมากแต่ไม่  
ค่อยได้ใช้ก็ตัดออก อันนี้เรื่องงบประมาณประจําปีฝ่ายบริหารต้องรายงาน แต่นี่รายงาน  
อย่างเดียวคือจัดทําเป็นเล่มมาแบบนี้สมาชิกฯบางท่านก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ตรวจดูว่ามี  
งบประมาณเท่าไร นายกฯชี้แจงอย่างเดียวว่าปีนี้ตั้งไว้ 25ล้านบาท แต่เงินมีหรือไม่มีไม่รู้ 
 เงินมาไม่มาไม่รู้รู้แค่ว่าตั้งไว้ ผมก็อยากทราบเหมือนกันว่า ณ ปัจจุบันนี้มีเงินอยู่เท่าใด  
นายกฯบอกว่ามีเงินแต่คลังบอกว่าไม่มีเงินแล้วแบบนี้จะพัฒนาไปได้อย่างไร เท่ากับว่า  
นายกฯพูดโกหกสมาชิกฯ สมาชิกฯก็ไปโกหกชาวบ้านต่อ โกหกกันต่อเป็นทอดๆ แล้ว  
เสียหายอะไรก็เสียหาย อบต. ส่วนรวม สมาชิกฯก็เสีย เจ้าหน้าที่ก็เสีย เสียหายกันหมด  
แล้วอบต.เราจะเดินหน้าไปได้อย่างไร นายกฯก็พูดแบบไม่รู้ข้อมูลก็พูดอย่างเดียวรับปาก  
ได้อย่างเดียวแต่ก็ไม่เห็นทําอะไรเวลาถามไปก็โทษคนนั้นโทษคนนี้สั่งใครไม่ได้ไม่มีใครทํา  
ตามทําให้เรื่องช้า ในเมื่อนายกฯมีอํานาจก็ต้องสั่งการได้ถ้าใครไม่ทําตามก็ประเมินผลใน  
การพิจารณาให้ขั้นใครไม่ทําตามก็ประเมินผลตามนั้นไป ผมต้องการให้การทํางานใน  
อบต.สามัคคีกันไม่ว่าจะสมาชิกฯ พนักงานหรือฝ่ายบริหารต้องอยู่ด้วยกันได้ ส่วนสมาชิก 
ก็ไม่เคยมีใครขัดมีแต่สนับสนุนฝ่ายบริหาร แต่การบริหารเห็นสภาฯง่ายเกินไปก็ทํา 
เกินไปจนไม่ได้บริหารอะไรเลย อยากบอกท่านสมาชิกฯว่าท่านต้องศึกษาต้องดูโครงการ  
แต่ละโครงการเม่ืออนุมัติไปแล้วต้องติดตาม มีท่านใดจะเสนออีกบ้าง  

นายบุญศรี ประสงค์สุข - ถามว่าโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็รู้ว่ามีเงินแต่ไม่ทําสักทีอย่างนี้จะให้สมาชิกไป  
(ส.อบต.หมู่ 4)   รู้เรื่องเงินอุดหนุนได้อย่างไร  
ประธานสภา อบต. - ท่านต้องสอบถามฝ่ายบริหารให้ฝ่ายบริหารตอบ เพราะฝ่ายบริหารเป็นผู้ดูแลเรื่องเงิน  
    เรื่องงบประมาณ ถ้ามาถามกันเองก็ไม่มีใครรู้ ท่านต้องถามฝ่ายบริหารว่า ณ ปัจจุบันนี้มี  
    เงินเท่าไร ส่วนฝ่ายบริหารถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปรับปากว่าทําได้ ถ้าไม่มีเงินก็บอกว่าไม่มีเงิน  
    ทําไม่ได้ รอให้เงินมาก่อนค่อยทํา แต่นี่คือรับปากว่าทําได้แต่ก็ไม่ได้ทําเพราะว่าเงินไม่มี  
    มีอะไรก็พูดมาอย่าโกหกกัน แต่ทุกครั้งที่ถามนายกฯก็จะได้คําตอบว่ามีตลอด พอถาม  
    การคลังก็บอกไม่มี ต่อไปขอเชิญท่านปลัดชี้แจง  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - การปฏิบัติงานก็ต้องมีปัญหาติดขัดกันบ้าง ผมขอชื่นชมท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ให้  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ความร่วมมืออย่างดีตลอดมา และเป็นเรื่องปกติที่สภาจ้องมีการอภิปรายต่างๆ จะได้รู้จุด  
    แข็งจุดอ่อนข้อบกพร่องต่างๆของฝ่ายบริหารถือว่าทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  
    ส่วนฝ่ายบริหารก็ชี้แจงไปผมเคยเป็นปลัดเทศบาล ปลัดอบต. อยู่มาหลายที่แล้ว  
    เหมือนกันหมด ผมถือว่าตําบลโคกมะขามเป็นสภาฯที่น่ารักท่ีคุยกันรู้เรื่อง อันนี้ผมไม่ได้  
    พูดยกย่องอะไรนะที่อ่ืนวุ่นวายกว่านี้มาก ที่นี่อภิปรายตามหน้าที่พอเลิกประชุมเราก็เป็น  
    พ่ีเป็นน้องกัน ส่วนเรื่องงานเราก็ปฏิบัติไป ตรงนี้ถือว่าท่านเป็นปัญญาชนสูงมาก ผมขอ  

ชี้แจงเรื่องงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม รายได้งบประมาณและ  
การจัดทําข้อบัญญัติด้านรายได้ เงินที่เป็นรายได้ของ อบต.นั้นจะเป็นเงินทุกชนิดไม่ว่าจะ  
เป็นเงินจากภาษีที่จัดเก็บเอง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน  
ทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคือมีกิจให้ปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น อุดหนุนผู้สูงอายุ อุดหนุนให้ 
ทําถนนตรงนั้นตรงนี้คือเจาะจงมาทุกอย่าง เงินทุกอย่างจะต้องมารวมอยู่ในข้อบัญญัติที่  
เราทําทุกปี ส่วนด้านรายจ่ายนั้นก็จะมีรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าใช้สอย ด้านครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายต่างๆจะมีคําอธิบายว่ารายจ่ายส่วนนี้จ่ายจากเงินอะไรเขา 
จะต้องระบุไว้ตลอด เพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่เข้ามาทั้งหมดจะอยู่ในนี้ รายจ่ายก็จ่ายตามที่  
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สภาฯอนุมัติให้ไปจ่าย การจ่ายนั้นจะจ่ายมากจ่ายน้อยก็อยู่ที่เงินเข้ามากเข้าน้อย ถ้าเข้า  
มากจ่ายน้อยเงินก็เหลือเป็นเงินสะสม พอเป็นเงินสะสมสภาฯก็มีอํานาจใช้ได้อีกคือเอา  
มาจ่ายขาด ทุกท่านก็เข้าใจในระบบ สภาฯก็มีอํานาจใช้เงินสะสมได้อีก ทีนี้การใช้  
จ่ายเงินตามข้อบัญญัตินั้นก็ใช้จ่ายตามเงินที่เข้ามาจริง การใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัตินั้น  
เป็นอํานาจของผู้บริหารให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมายที่กําหนด ฉะนั้นแล้วขอให้ทุก  
ท่านเข้าใจในระบบการเงินของ อบต.ว่าได้มาอย่างไรและจ่ายไปอย่างไร และเม็ดเงินที่  
เหลือก็จะตกเป็นเงินสะสมนี่คือการใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือของ  
เทศบาลหรือของท้องถิ่นอ่ืนๆ จะมีลักษณะเหมือนกันหมด แต่ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น  
ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยอื่นๆ ค่าสิ่งตีพิมพ์และค่าสิ่งก่อสร้างนั้นที่ตั้ง  
ไปแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ใช้จ่ายเพราะว่าเงินเข้ามาไม่ครบเงินเข้ามาไม่เต็มแต่ถ้าไม่ได้  
จ่ายเงินก็ตกเป็นเงินสะสมเหมือนเดิม พอตกเป็นเงินสะสมสภาฯก็มีอํานาจอนุมัติให้จ่าย  
อีกได้ โดยสรุปแล้วเงินก็ไม่ได้ไปไหนเงินก็อยู่ในอํานาจของสภาฯอยู่ดี ขอชี้แจงให้ที่  
ประชุมได้เข้าใจตามนี้ 

ประธานสภา อบต. - มีท่านใดมีอะไรเพิ่มเติม ขอเชิญ  
นายประจวบ ปราศจาก - ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงผมพอจะเข้าใจ แต่โครงการจ่ายขาดเงินสะสมหรือเงินอะไรที่  
(ส.อบต.หมู่ 7)   อนุมัติไปแล้ว ให้รีบดําเนินการโดยเร็ว เพราะชาวบ้านท้วงติงมามาก อย่ามัวแต่โทษกัน  
    ไปมา  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ตามท่ีท่านสมาชิกได้ท้วงติงมาก็ถูกต้องผมก็ขอรับไว้เป็นข้อบกพร่องของฝ่ายบริหาร  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ตามท่ีผมได้เรียนกับที่ประชุมไปตอนแรกแล้วว่าผมจะดําเนินการตอนนี้ก็อยู่ในระหว่าง  
    ดําเนินการและจะดําเนินการให้แล้วเสร็จตามที่สภาได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
    ปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นผมก็ได้เรียนทุกท่านไปหมดแล้วและผมจะดําเนินการแก้ไขและ  
    ดําเนินการให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญ  
นางสุกัญญา ไชยปลัด - ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดวาระแล้วแต่ถนนสายเดียวของหมู่ที่ 5 ที่เคยขอให้พัฒนาให้ก็  
(ส.อบต.หมู่ 5)   เหมือนเดิมแต่ตอนนี้อยากให้ไปดูมากๆ สัญจรไม่ได้เลยเพราะเกรดแล้วมันเละถ้าคราวนี้  
    ไม่ได้ดําเนินการก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้ว อีกสี่เดือนจะหมดวาระแล้ว ขอ  
    ความเห็นใจด้วยถนนแค่ 200 เมตร  
ประธานสภา อบต. - กําลังดําเนินการแล้วผมจะช่วยประสานงานและช่วยเร่งให้ต้องทําเพราะเป็นเงินของสภา  
  ที่อนุมัติจ่ายขาดไปแล้วต้องทําไม่ใช่ได้หมู่เดียวต้องได้ทั้ง7หมู่ต้องเร่งได้เหมือนกันหมด   
นางสุกัญญา ไชยปลัด - เมื่อหลายวันก่อนน้ําไม่ไหลมีชาวบ้านโพสต์ในเฟซบุ๊คว่า คณะผู้บริหารมัวแต่ไปเท่ียว  
(ส.อบต.หมู่ 5)   สนุกสนานเราชาวบ้านก็รับกรรมกันไป ก็เลยบอกเขาว่าขอโทษเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหาให้  
ประธานสภา อบต. - ปัญหาทุกวันนี้เทคโนโลยีรวดเร็วมาก โพสต์ในเฟสเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่รู้เวลามี  
    ปัญหามาก็โดนทุกคนเพราะมองที่ภาพรวมของอบต.  
นายกิจ  ชัยประโคน - อยากสอบถามผู้บริหารผ่านท่านประธานว่าโครงการที่อนุมัติไปแล้วจะดําเนินการได้  
(ส.อบต.หมู่ 2)   ตอนไหนขอให้รีบดําเนินการให้เสร็จโดยเร็ว  
ประธานสภา อบต. - ตอนนี้คือรอให้ทางช่างรินทร์(ผอ.กองช่าง)มาเซ็นต์เอกสารในวันจันทร์ถ้าเซ็นต์เรียบร้อย  
    ก็จะประกาศสอบราคาเลย รอให้นายกฯ ปลัด ช่าง ได้มาคุยกันเรื่องการทํางานต้อง  
    ร่วมมือกันต้องคุยกันให้เข้าใจ การสอบราคาผมก็กลัวจะได้ผู้รับเหมาเหมือนเก่าท่ีทิ้งงาน  
    ทําให้เกิดความเสียหายจะโทษใครก็โทษนายกอบต.ก็เสีย ชาวบ้านก็ด่าสมาชิกฯ แต่เขา  

ไม่ด่าผู้บริหารเพราะสมาชิกแต่ละหมู่ชาวบ้านรู้จักดี ถ้าชาวบ้านจะด่านายกฯก็ให้ด่าไป 
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เพราะเป็นฝ่ายบริหารแก้ต่างให้ไม่ได้หรอกเพราะถ้าบริหารงานไม่ได้ก็รับเคราะห์ไป  
โครงการที่สภาฯอนุมัติทุกอย่างแต่เมื่อผู้บริหารไม่ทําแล้วอะไรจะเกิดขึ้น แต่ในการสอบ  
ราคาในครั้งนี้เห็น นายกฯบอกว่าจะมี หจก.ดีๆเข้ามาร่วมแข่งขันสอบราคาในครั้งนี้ด้วย  
ก็ขอให้ได้ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างต่อไป  

นายประจวบ ปราศจาก - ผมขอสอบถามแบบไม่รู้จริงๆ คือว่าถ้าอนุมัติโครงการไปแล้วเราสามารถเอาเงินไปทํา  
(ส.อบต.หมู่ 7)   เองได้หรือไม่  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ในการดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณนั้นต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับผิดชอบคือการ  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  จัดซื้อจัดจ้างนี้เป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของ  
    พัสดุมีเจ้าหน้าที่ของทางราชการเป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯถ้าเกิดความ  
    เสียหายต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ฉะนั้นจึงให้ไปทําเองไม่ได้  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง  
นายบุญศรี ประสงค์สุข - เงินงบประมาณท่ีจะดําเนินโครงการอบต.จะสามารถจัดทําเองได้หรือไม่โดยไม่ต้องผ่าน  
(ส.อบต.หมู่ 4)   ผู้รับเหมา  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําเองเป็นโครงการก่อสร้างถนนหนทางแต่เราไม่  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  สอบราคาจะเปิดให้ทําเป็นช่วงเป็นบางโอกาสที่กําหนดให้กระจายรายได้ เช่นให้จ้าง  
    แรงงานประชาชนถ้ามีกรณีแบบนี้มาก็สามารถทําได้แต่ตอนนี้ต้องสอบราคาอย่างเดียว  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้าง ขอเชิญเสนอได้  
นายสงค์ มั่งคั่ง  - วันนี้เรามาประชุมสภาฯ ถือว่าสภาฯของเราเข้มแข็งขึ้นสมาชิกท่านใดท่ีไม่รู้ไม่เข้าใจ  
(รองนายกฯ)   ตรงไหนก็สอบถาม ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีผู้บริหารก็มีหน้าที่ชี้แจง รัฐบาลชุดนี้สนับสนุน  
    งบประมาณไปที่หมู่บ้านเลยเพื่อให้หมู่บ้านแต่ละหมู่ได้สามารถแก้ปัญหาให้ถูกจุดอยาก  
    ได้อะไรพัฒนาตรงไหนก็สามารถทําได้เลยเพราะรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ เมื่อก่อน  
    จัดสรรงบประมาณมาท่ีอบต.แล้วอบต.ก็จัดสรรว่าจะทําโครงการอะไรไปที่หมู่บ้านแต่ละ  
    หมู่ รัฐบาลชุดนี้จึงสนับสนุนให้หมู่บ้านโดยตรงผู้นําหมู่บ้านมีอํานาจจัดทําได้เลยเงินตัวนี้  
    ก็ไม่ใช่ในนามของอบต.อุดหนุนไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยพัฒนาไปเท่าไร ส่วนที่เราจะต้อง  
    พัฒนาก็พัฒนากันไปและเรื่องท่ีคาราคาซังกันมาเรื่องน้ําเรื่องไฟฟ้าสาธารณะที่แก้ไขไม่  
    จบสักที ทางฝ่ายบริหารก็เห็นพ้องกันแล้วว่าจะรับช่างที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าเข้ามาทํางาน  
    แต่ก็ยังไม่ได้มาสักทีก็ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไง ต่อไปนี้ถ้าหากว่าท่านใดมีปัญหาตรงไหนก็ให้  
    ทําหนังสือร้องเรียนมาจะได้เอาหนังสือฉบับนั้นมายืนยันจะให้นายกฯ ปลัดทราบและสั่ง  
    การลงไปให้ดําเนินการโดยเร็ว การทํางานพูดแต่ปากไม่ได้ต้องทําเป็นหนังสือร้องเรียน  
    มา หวังว่าปัญหาต่างๆท่ีคาราคาซังต่อไปคงจะดีขึ้น ขอบคุณครับ  
นางสุกัญญา ไชยปลัด - ขอติงเรื่องคู่มือติดตามประเมินผลแผน ควรจะแจกให้สมาชิกได้อ่านก่อนเข้าที่ประชุมสัก  
(ส.อบต.หมู่ 5)   2-3 วัน เพราะมาแจกวันนี้เลย ทําให้ท่านสมาชิกบางท่านก็อ่านไม่ทัน 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านสมาชิกฯได้ท้วงติง ขอให้ปรับปรุงตรงนี้ด้วยนะครับ  ต่อไปสมาชิกก็เอาให้แน่ 
    ต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ว่าเสนอไปแล้วก็แล้วก็จบ สมาชิกต้องติดตามผลด้วย เจ้าหน้าที่ที่  
    ทํางานเราต้องมาประเมินผลให้เจ้าหน้าที่ว่า โครงการทําอะไรบ้าง เกิดประสิทธิผล หรือ  
    ล้มเหลว เราก็ว่ากันไป วันนี้ผมอยากถามนายกฯโดยตรง เพราะว่าเป็นหัวหน้าฝ่าย 
    บริหารจะถามรอง รองก็ไม่มีข้อมูลที่จะตอบ ก็ถามไม่ได้คําตอบ จริงๆวันนี้ผมตั้งใจที่จะ  
    ลงข้างล่างไม่นั่งบัลลังก์เพราะจะได้อภิปรายได้  ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
    ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  
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    บริหารส่วนตําบล โคกมะขาม ประจําปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.  
    2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560) อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมไม่มีท่านใดอภิปรายอีกให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการติดตาม  
    และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล โคกมะขาม ประจําปีงบประมาณ  
    2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ถึงเดือน  
    มีนาคม  พ.ศ. 2560)  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้  
นายสุเทพ  ผูกแก้ว - ผมในฐานะเป็นฝ่ายบริหาร นายกฯท่านมอบหมายให้ในวันนี้แต่ไม่สามารถตอบอะไรได้ 
(รองนายกฯ)   มาก เพราะที่ท่านนายกฯมอบหมายมาก็มอบหมายในสิ่งที่ตอบไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นอะไร ถ้า  
    วันนี้ท่านนายกฯอยู่คงจะสนุก   เพราะท่านประธานวันนี้เป็นทั้งประธานสภาและผู้ 
    อภิปรายอย่างเข้มข้น สมาชิกคงจะประทับใจผมได้ฟังก็รู้สึกว่าเข้าท่าดี ผมขอคุยในฐานะ  
    คนกลาง ตั้งแต่เริ่มประชุมมาผมฟังดูแล้วเป็นธรรมดาที่สภาต้องทําหน้าที่อภิปรายเพื่อ  
    หาข้อเท็จจริงกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาทําหน้าที่ได้ถูกต้อง ถ้าผมเป็นนายกฯผมก็คงตอบ 

ได้ ผมเป็นฝ่ายบริหารก็จริงแต่อยู่ท้ายๆ ที่ตอบไม่ได้เพราะว่าท่านนายกไม่ได้มอบหมาย  
งานตรงนี้ให้ผม ผมเลยไม่สามารถตอบได้ ผมขอคุยแบบกลางๆว่าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ 
พนักงานไม่ค่อยปฏิบัติหน้าที่ อันนี้ผมคิดเหมือนกับท่านประธานที่พูดว่า ตอนนี้  
เจ้าหน้าที่และพนักงานมีปัญหาขัดแย้งกัน ผู้บริหารใหญ่คือ ท่านปลัด กับ ท่านนายก 
ต้องอบรมและเรียกพนักงานมาหารือ ตัวผมเองก็ไม่มีอํานาจอะไรที่จะไปสั่ง คนที่มี  
อํานาจแท้จริง คือท่านปลัด เวลาที่ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานก็ต้องมอบหมายงาน ช่วง  
วันที่มีการรักษาความปลอดภัยในช่วง 7 วันอันตราย บางทีเวรกลางคืนไม่มีเจ้าหน้าที่มา 
นอนเฝ้า บางวันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาอยู่เวรยาม เหตุมาจากความละเลยของผู้บังคับบัญชา  
ในการมอบหมายงาน ผมก็ไม่สามารถมอบหมายงานอะไรได้เพราะผมไม่มีอํานาจในการ  
สั่งการ ท่านปลัดคือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ส่วนเรื่องไฟฟ้า ปัญหาคือเจ้าหน้าที่และ 
พนักงานของเราไม่ใช่ช่างไฟ ถ้าไปทําแล้วก็อาจได้รับอันตรายได้ ผมเห็นด้วยว่าเราขาด  
บุคลากรเรื่องไฟฟ้าตั้งแต่ผมเข้ามารับตําแหน่งใหม่ๆก็ได้ช่างปรีชาที่เป็นช่างไฟฟ้า 
โดยตรงเป็นคนขยันมากแต่พอช่างย้ายไปเรื่องไฟฟ้าก็เป็นปัญหาคาราคาซังมาโดยตลอด  
ไม่จบไม่สิ้น สรุปคืออบต.เราไม่มีบุคลากรเรื่องไฟฟ้า ผมก็เข้าใจ พวกเราอยู่ดํารง  
ตําแหน่งได้อีกไม่ก่ีเดือน จะได้นั่งเก้าอ้ี คสช.ต่อไปหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ พวกเราก็ไม่ต้อง  
ไปซีเรียสกับตําแหน่งเพราะว่าการเมืองเป็นอะไรที่ไม่แน่นอน อย่าไปคาดหวังอะไรมาก  
เพราะฉะนั้นในช่วงที่เราอยู่ร่วมกันเราก็มีการหยอกล้อกันถือว่าดี การที่อบต.ได้จัดไป  
ทัศนศึกษาดูงาน บางคนก็ว่าไปเที่ยว บางคนก็บอกว่าไปดูงานมา มันก็แล้วแต่มุมมอง  
ของแต่ละคน แต่ที่ถูกต้องคือ ต้องบอกว่าไปทัศนศึกษาดูงาน เราต้องพูดให้ถูกนะครับ  
เพราะการสื่อสารสําคัญมาก ถ้าบอกว่าไปเท่ียวมาก็จะแลดูสนุกไป แต่ถ้าบอกว่าไปทัศน  
ศึกษาดูงาน ก็เหมือนกับว่าไปดูงานเพ่ือที่จะได้นําความรู้ที่ได้ไปดูงานมาปรับใช้ใน อบต.  
ของเราและให้ชาวบ้านได้รู้ว่า อบต.อ่ืนๆหรือสถานที่อ่ืนๆเป็นอย่างไรบ้าง อย่างตอนผม  
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ได้ไปดูงานที่เชียงใหม่ก็ได้ไปดูโครงการของในหลวงไม่ได้ไปเที่ยวแต่ได้ไปดูงาน วันนี้  
ประธานรับหน้าที่อย่างเข้มข้นอภิปรายไปด้วยเป็นประธานไปด้วย ผมขอชื่นชมทุกคน  
ขอบคุณครับ 

นายสนอง เนาว์ประโคน - ผมอยากพูดเรื่องไฟฟ้าเห็นสมาชิกหมู่ที7่ ย้ําเรื่องไฟฟ้าหมู่บ้าน หมู่บ้านผมก็มีปัญหา  
(ส.อบต.หมู่ 6)   เรื่องไฟฟ้าเหมือนกันแต่ผมขี้เกียจจะพูดก็รอช่างต่อไป แต่ที่จะเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าไม่  
    จําเป็นต้องใช้ช่างไฟฟ้าโดยเฉพาะก็ได้ เจ้าหน้าที่ก็น่าจะเปลี่ยนได้ ทําไมต้องรอช่าง  เมื่อ 
    ก่อนที่ผมเข้ามาช่วงแรกๆ เจ้าหน้าที่ก็ร่วมมือกันดี ไปเปลี่ยนหลอดแต่ละทีก็ไปทีละ  
    หลายๆคนไปช่วยกัน แต่เดี๋ยวนี้ทําไมต้องตัวใครตัวมัน และทําไมถึงแค่เปลี่ยนหลอดไฟ  
    ทําไมไม่สามารถทําได้  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - อย่างที่ท่านสมาชิกฯได้เสนอมาก็ดีครับ ถ้าจุดไหนที่เสียแค่หลอดเจ้าหน้าที่ก็สามารถทํา 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ได้ แต่มันมีบางจุดหรือมีอีกหลายจุดที่มันเสียไม่ใช่แค่หลอด เป็นระบบ เป็นสายเมน  
    อะไรที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ ตรงนี้ผมทราบมาผมไม่ได้พูดเอง คือเจ้าหน้าที่ท่ี  
    ไปปฏิบัติหน้าที่ทําไม่ได้เพราะเกินความสามารถ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทําไม่ได้ ทีนี้ถ้าจะ  
    แยกแบบนั้นก็ได้ ถ้าไม่ได้เสียอะไรมากมายแค่เปลี่ยนหลอดถ้าทําได้ก็ ให้ไปทําไม่ได้จะ 
    ปฏิเสธ แต่ที่พูดโดยรวมโดยหลักท่ีทําไม่ได้ คือถ้าให้ไปทําก็แก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะว่า  
    ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้และอาจจะเกิดอันตรายได้ ถ้าอย่างที่ท่านสนองบอกว่าแค่  
    หลอดเสีย สิ่งที่ง่ายๆก็สามารถทําได้ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต. - เรื่องไฟฟ้าผมขอชี้แจงท่านปลัด คือที่จะให้ช่างนึงกับช่างเอ็มไปซ่อมไม่มีหรอกที่ว่าเสีย  
    หนักๆ เรื่องสายเมน หรือสายอะไรไม่มีหรอกมีแต่แค่เปลี่ยนหลอด เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์  
    ฟิวส์ขาดก็เท่านั้น ส่วนมากก็เปลี่ยนแค่นี้แหละครับ แต่ปัญหาคืออุปกรณ์จะมีให้ช่าง  
    เปลี่ยนให้หรือไม่ สตาร์ทเตอร์มีไหม หลอดไฟมีไหม ผมเคยเข้าไปดูไม่มีสายไฟ เวลาฟิวส์  
    ขาด ช่างนึงต้องผสมตัดสายสายไฟมาใส่เอง ฟิวส์ที่ขาดที่หมู่ท่ี3 สายมีอยู่เส้นเดียวใส่ 
    หลอดใหม่ก็ไม่สว่าง ผมบอกช่างนึงว่าต้องเพ่ิมสายอีกเส้นหนึ่ง เป็น 2 เส้น พอใส่เป็น 2 
    เส้นแล้วไฟก็สว่าง ที่ว่าเสียใหญ่ๆไม่มีหรอกครับ แค่เปลี่ยนแค่นี้แหละช่างนึงทําได้ 
    ช่างเอ็มก็ทําได้ อันที่ว่าเสียใหญ่ๆ เราก็อย่าเสี่ยงอย่าทํา เราแก้ตรงที่เราซ่อมได้  
    แก้ปัญหากันไปก่อน อันไหนที่ว่าเสียใหญ่ๆก็รอช่างไฟฟ้ามา  
นายประจวบ ปราศจาก - ถูกต้องเลยครับตามที่ท่านประธานได้กล่าวมา 90 % ของหมู่ที่ 7 เสียแค่หลอดไฟ แค่ 
(ส.อบต.หมู่ 7)   สตาทเตอร์  แต่ว่าตัวเปิด-ปิดอัตโนมัติอันนั้นไม่ต้องทําเพราะเราสามารถปิด-เปิดได้เอง  
    ไม่ต้องเอาช่างที่ไหนมาหรอกครับ 6 เดือนแล้วที่ไม่ได้มาซ่อม ไม่ใช่ว่าแต่แค่คําพูดขอ  
    ซ่อม แม้แต่จดหมายลายลักษณ์อักษรก็ส่งไปให้แล้ว ที่ท่านบอกว่าต้องเขียนมา เอา  
    รายละเอียดมา ก็เขียนมาหลายครั้งแล้ว มีหลักฐานไม่ใช่พูดแต่ปากลอยๆ แต่ก็ไม่เห็นว่า  
    จะมีการกระตือรือร้นไปซ่อมให้เลย ชาวบ้านเดือดร้อนมาก เดือดร้อนจนผมก็หมดความ  
    อดทนที่จะพูดแล้ว  
ประธานสภา อบต. - ผมอยากสอบถามผู้บริหารว่าถ้าเราจะจ้างช่างมาซ่อมไฟฟ้าเราจ้างแบบเหมาจ่ายได้  
    หรือไม่ ถ้าเหมาจ่ายจะง่ายกว่า เราก็ไปเช็คว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ขาด ก็สั่งซื้อมา ถ้าซ่อม  
    รอบเดียวก็ใช้ได้อีกนาน มันไม่เสียบ่อยหรอก  
นายประจวบ  ปราศจาก - ผมกลัวช่างมารายงานขั้นตอนผิดๆ ไม่อยากทําก็เลยมาบอกว่าทําไม่ได้เกินความสามารถ  
(ส.อบต.หมู่ 7)   แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลย  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านปลัดชี้แจง  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - เรื่องท่ี 1 ต่อจากนี้ไปผมจะเรียกช่างเอ็มกับช่างนึงมาคุยเรื่องท่ีมีกระแสมาว่า อุปกรณ์ไม่  
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(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  มีจะซ่อม ใครเป็นคนพูด ผมจะเรียกมาสอบถาม ถ้ามีพยานตามมาหาผมเลย ผมจะ  
    จัดการเอง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีอุปกรณ์ซ่อม เพราะอุปกรณ์ในการซ่อมสามารถ  
    จัดซื้อได้ตลอด 

เรื่องท่ี 2 เรื่องซ่อมในส่วนที่เจ้าหน้าที่พอจะซ่อมได้ ผมจะคุยแล้วจะให้ไปทํา เอาแบบนี้  
แล้วกัน ที่ว่าไม่มีอุปกรณ์ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเสียหายอบต. แค่หลอดไฟสายไฟสตาทเตอร์  
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ผมเคยพูดตลอดว่า ถ้าอุปกรณ์ซ่อมไม่มีรีบเสนอมา แล้วรีบไปทําการ  
จัดซื้อ ซื้อมาเหลือใช้เก็บไว้ดีๆไว้ใช้ในงานต่อไป มันไม่ได้ใช้เงินมากมายเลย ระดับ อบต.  
จะไม่มีอุปกรณ์เบิกซ่อมได้อย่างไร 

ประธานสภา อบต. - ต้องให้ปลัดประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ถ้าให้ช่างไปสั่งเจ้าหน้าที่พัสดุก็ไม่ได้ แล้วงาน  
    ก็จะล่าช้าเพราะอุปกรณ์ไม่มี เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ไปจัดซื้อให้ ปลัดต้องกําชับเพราะเรื่องนี้  
    ผมเองก็ได้ยินมาหลายครั้งแล้ว จากช่างที่ไปซ่อมบอกว่าอุปกรณ์ไม่ครบ ให้พัสดุไปซื้อก็  
    ไม่ซื้อให้สักทีโยนกันไปก็โยนกันมาก็เลยไม่ได้ทําไม่มีอุปกรณ์เหมือนเรื่องน้ํามันรถก่อนที่  
    จะทํางาน ก่อนที่น้ํามันรถจะหมดต้องทําเรื่องไปก่อน 1 วัน พรุ่งนี้ก็ได้เอกสารไปเบิก  
    น้ํามัน ถ้าจะรอเบิกเลยวันเดียวก็ยากจะเบิกไม่ได้เพราะถ้าคนที่เซ็นตรวจรับเซ็นเช็คไม่  
    อยู่ก็เบิกไม่ได้ทําให้งานล่าช้าไปอีก ผมเคยถามว่าทําไมไม่ทําเรื่องไว้ก่อนพรุ่งนี้จะต้อง  
    เติมแล้วนะน้ํามันมันหมดแล้วนะทําหนังสือไว้วันนี้เลยพรุ่งนี้เซ็นแล้วก็ไปเติมปัญหาเรื่อง 
    น้ํามันก็สําคัญและมีปัญหาเยอะเหมือนกันที่ผมได้ยินมาได้รู้มาต้องปฏิบัติใหม่นะครับ  
    เรื่องน้ํามันปลัดต้องเรียกหัวหน้าส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายมาพูดคุยหารือกัน  
    เพราะเรื่องน้ํามันก็สําคัญมาก อย่างรถดูดสิ่งปฏิกูลจะออกทํางานแต่ไม่มีน้ํามันหลายครั้ง  
    แล้วที่ผมเจอก็ไม่ได้ออกแล้วทําไมไม่ทําเรื่องไว้ก่อนเบิกซื้อน้ํามันโยนความรับผิดชอบกัน  
    ไปมา อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ มาทํางานยังไงทําไมรถน้ํามันหมดถึงไม่รู้และไม่ทําเรื่องขอ  
    เบิกไว้ก่อน การทําเรื่องเบิกจ่ายไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องรอลายเซ็นถ้าไม่มีลายเซ็นก็เบิก ไม่ 
    ได้ปัญหามีหลายขั้นตอนไม่ใช่ว่ามีอํานาจคนเดียวก็สั่งเบิกจ่ายได้ น้ํามันรถจักรยานยนต์ 
    ก็เหมือนกันมีเจ้าหน้าที่มาปรึกษาผมว่าเรื่องเติมน้ํามันรถมอเตอร์ไซค์ว่าจะเติมหนึ่งพัน 
    ผมก็บอกไปว่าหนึ่งพันบาทเยอะเกินไป ใช้ 1 เดือนก็ไม่หมดหรอก เติมไว้แค่สี่ร้อยห้า 
    ร้อยบาท ก็น่าจะพอ ทําเรื่องเบิกไว้ก่อนเลย เราใช้แค่ในราชการเท่านั้นไม่ได้เอาไว้ใช้  
    ทั่วไป ท่านสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเชิญครับ 
นายรําเพย  สิงหา - ผมขอกล่าวย้อนหลังเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เป็นงานฌาปนกิจศพแม่ผม  
(ส.อบต.หมู่ 4)   ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและทุกๆท่านที่ได้ไป  
    ร่วมงานฌาปนกิจแม่ผม ผมรู้สึกตื้นตันใจมาก ขอขอบคุณทุกๆท่านในที่นี้ด้วยครับ  
    ขอบคุณครับ 
นายสุเทพ  ผูกแก้ว - ผมเองอยู่ฝ่ายบริหารก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน เมื่อช่วงวันที่ 13 เมษายน 2560 
(รองนายกฯ)   วันผู้สูงอายุ จัดเป็นวันสําคัญคือวันปีใหม่ของไทยก็ได้รับความร่วมมือจากพ่ีน้องสมาชิก  

เจ้าหน้าที่ ด้วยดีทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณมาก และต่อมาก็ขอพูด  
ในช่วง 7 วันอันตราย ก็มีสมาชิกมาร่วม รู้สึกว่าที่ผ่านมา ด้านเจ้าหน้าที่พนักงานบางวัน 
ก็ไม่เห็นมาเลย ผมมานั่งทุกวัน มานั่งดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร ปัญหาเยอะ ผมชอบ  
มองที่ปัญหา เดี๋ยวจะรอดูครั้งต่อไปอีกว่าจะดีข้ึนหรือไม่ แล้วจะมาพูดคุยกันใหม่อีก  
ขอขอบคุณสมาชิกท่ีได้เสียสละเวลามาอยู่ดูแลช่วง 7 วัน อันตราย คณะผู้บริหารต้อง 
ขอขอบคุณมากๆ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานต่อๆไปจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป  
ผมเคยชื่นชมตําบลโคกมะขามของเราว่าช่วยเหลือร่วมมือกันดี ตําบลอ่ืนๆน้อยมากที่จะ  
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ทําได้เหมือนตําบลเรา เช่น เวลามีงานฌาปนกิจศพก็จะไปสวดอภิธรรมร่วมกัน และไป 
ร่วมประชุมเพลิงกันอย่างสามัคคีกัน โดยรวมแล้วถือว่าดีมาก ขอชมเชย ผมในฐานะ 
ผู้บริหารต้องขอขอบคุณสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมที่ดี ช่วยกันไปช่วยกันมา ผมเคยคุยประจําว่า  
งานของตําบลเราส่วนมากท่านรําเพยก็ได้ไป ไม่ว่าจะเป็นสวดอภิธรรมหรือไปประชุม  
เพลิง ทุกคนก็เห็นก็รู้ ก็อยากให้พวกเราได้สละเวลาตรงนี้ เพื่อรักษาตรงนี้ให้ตลอด  
ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกทุกท่านทุกหมู่ในเรื่องงานศพ บางทีอาจไม่ได้ประสานงานทุกครั้ง ถึงไม่ได้รับ  
    การประสานงานแต่ท่านรู้ ท่านก็ควรที่จะไปเพราะว่าอยู่ในตําบลเรา เพราะบางทีคนที่  
    ประสานงานอาจจะติดธุระหรือบางทีอาจจะประสานงานไม่ได้ แต่เมื่อท่านรู้ว่ามีงาน 
    ฌ าปนกิจศพวันไหนท่านก็ควรที่จะไป ไม่ต้องบอกว่าไม่ได้โทรไม่ได้บอก แต่ถ้าท่านรู้ว่ามี  
    งานศพก็ควรที่จะช่วยกัน เราสมาชิกด้วยกัน อยู่ตําบลเดียวกัน ขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือ 
    กัน เหมือนท่ีท่านรองสุเทพได้กล่าวมา บางทีรู้แต่ไม่ได้ประสานเลยไม่ไป ตรงนั้นขอ 
    อย่าได้ถือสา เมื่อรู้แล้วถ้าคนที่ประสานไม่ได้ประสานหรือประสานไม่ได้ ท่านก็ควรที่จะ  
    ไป เมื่อเจ้าภาพเห็นท่านไปร่วมงานเจ้าภาพก็ดีใจ ท่านสมาชิกท่านใดจะมีอะไรเพิ่มเติม  
    อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  
    ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี  
    เกี่ยวข้องที่ทําให้การประชุมในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
    ปิดการประชุม  เวลา  13.21   น. 

     
(ลงชื่อ)     นพรัตน์    เนียมหัตถี    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 

                                (นายนพรัตน์    เนียมหัตถี) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม/ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  
  
 

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
    
   (ลงชื่อ)    บุญศรี    ประสงค์สุข   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
        (นายบุญศรี    ประสงค์สุข)  
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  
    
   (ลงชื่อ)     ทนงค์ศักดิ์    เสาธง   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    (นายทนงค์ศักดิ์    เสาธง)  
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
 

/ลงชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม..... 
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   (ลงชื่อ)    สุทธิรักษ์    หล้าสุด   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
               (นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด)  
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
   
 
 
      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                            (นายภูริเดช  จ่ายประโคน)  
                     ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลโคกมะขาม   


