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

วันที่   24  เดือน  พฤษภาคม  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. - -ลา- 
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 - -ลา- 
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 นายเหลือ  เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ  เดือนประโคน  
2 นายสุเทพ    ผูกแก้ว รองนายก อบต.โคกมะขาม สุเทพ     ผูกแก้ว  
3 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์    ธนโชติโภคินกุล  
4 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  พจนา    ทองรักสี  
5 นางปานรวี   ยืนยงชาติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ปานรวี    ยืนยงชาต ิ  
6 นายเลิศศักดิ์   ธนูศิลป์ หัวหน้าสํานักปลัด เลิศศักดิ์   ธนูศิลป์  
7 นางสาวพราวมณี    ภูชุม ผู้อํานวยการกองคลัง พราวมณี    ภูชุม  
     

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จํานวน 13 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน 7  คน  

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามตรวจสอบ
ครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   
    ประจําปี พ.ศ. 2560 วันนี้มีสมาชิกลา 2 ท่าน คือ  ท่านรองประธานสภาฯ ธนาธิป   
    ปานะโปย  และท่านสมาชิกทนงศักดิ์    เสาธง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่  28  เมษายน  2560 

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

การประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28  เมษายน   
2560  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  11  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  

พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2560  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอเพ่ือทราบ  
นายแกน  ยึนประโคน - ท่านประธานครับ ท่านนายกฯทําไมแต่งชุดแบบนี้มาประชุมสภา  
(ส.อบต.หมู1่) 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจง การประชุมสภาต้องยึดระเบียบต้องแต่งชุดสีกากี  
นายเหลือ เดือนประโคน - เรียนท่านประธาน  ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภา ข้อที่ 6 การประชุมสภามีรูปแบบ  
(นายก อบต.)   การแต่งกายก็คือแต่งกายสุภาพกับแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี  ทีนี้การแต่งกายสุภาพ  
    หรือแต่งชุดสีกากีถ้าประธานไม่ได้ระบุว่าให้แต่งชุดสีกากีก็แต่งชุดสุภาพได้ ถ้าหนังสือ  
    ประชุมประธานแจ้งให้ใส่ชุดเครื่องแบบสีกากีก็ถูกต้องตามระเบียบแต่การส่งหนังสือก็  
    ต้องส่งให้ทราบไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามระเบียบของการประชุมสภา  แต่ตอนนี้ผมยัง  
    ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมผมก็เลยต้องมาในชุดแบบนี้  ผมเคารพสภาแต่ผมก็มีขั้นตอน  
    และชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบ  ถ้าท่านใดสงสัยก็สอบถามได้เพราะข้อ  
    กฎหมายผมเตรียมมาพร้อมผมจะชี้แจงให้ทั้งหมดในวันนี้ ขอบคุณครับ  
ประธานสภา อบต. - เมื่อผมเสนอแจ้งประชุมตามระเบียบก็พิมพ์หนังสือไปเวลาประชุมสภาก็ต้องแต่งชุด  
    เครื่องแบบสีกากีทุกครั้งไม่ใช่แต่งชุดสุภาพไม่ใช่ประชุมอื่นๆเพราะนี่คือประชุมสภาของ  
    เราต้องชุดเครื่องแบบสีกากีทุกครั้ง  ถ้าประชุมเรื่องอ่ืนผมไม่ได้ว่าแต่นี่ประชุมสภาต้อง  
    แต่งชุดเครื่องแบบสีกากีทุกคน ถ้าท่านไม่ได้แต่งชุดเครื่องแบบสีกากีเข้าประชุมสภาท่าน  
    ก็ต้องชี้แจงเหตุผล  ทีนี้ท่านนายกฯบอกว่าไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมสภา  ผมส่ง  
    หนังสือตั้งแต่วันศุกร์ให้สมาชิกแต่เจ้าหน้าที่ทํางานยังไง เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า  
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    เพราะหนังสือส่งตั้งแต่วันศุกร์นี่ก็ล่วงเลยมากี่วันแล้ว ทําไมท่านนายกฯไม่ได้รับหนังสือ  
    แต่สมาชิกได้รับทุกคน ระเบียบแต่งชุดเครื่องแบบสีกากีทุกครั้งไม่ใช่ส่งหนังสือว่าให้แต่ง  
    ชุดสุภาพ หนังสือเชิญประชุมสภาท่านสมาชิกได้รับและมีระบุหรือไม่ว่าให้แต่งชุดสุภาพ  
    ทุกครั้งในการออกหนังสือจะระบุให้แต่งชุดเครื่องแบบสีกากี มีท่านใดจะชี้แจงอีกบ้าง 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ในหนังสือเชิญประชุมที่ผมได้รับระบุว่าให้แต่งชุดเครื่องแบบสีกากี  
(ส.อบต.หมู4่) 
นายเหลือ  เดือนประโคน - คือว่าตามกฎข้อที่ 6 ระบุไว้เลยนะครับก็คือว่าประธานสภาสามารถที่จะเชิญประชุมได้  
(นายก อบต.)   ตามสมัย แต่การแต่งตัวเข้าประชุมมีได้ 2 ประเภท  คือ  
    1. แต่งตัวสุภาพ ถ้าประธานไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม  
    2. ประธานระบุให้แต่งชุดเครื่องแบบสีกากีตามกฎระเบียบ  
    ทีนี้ในหนังสือแจ้งประชุมก็คือว่าตอนนี้ทุกคนได้รับหนังสือบอกว่าได้ระบุเรื่องการแต่ง  
    กายว่าให้แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากีผมก็ไม่ว่าอะไรถูกต้องแล้ว  แต่ผมไม่ได้รับหนังสือ  
    ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ผมไม่ได้รับหนังสือผมไม่เข้าประชุมก็ได้เพราะผมไม่ได้รับ  
    หนังสือเชิญประชุม และถ้าท่านสมาชิกไม่พอใจเรื่องท่ีผมแต่งกายด้วยชุดสุภาพมาผมไม่  
    เข้าประชุมก็ได้ อันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะผมไม่ได้รับหนังสือ ถึงท่านส่งหนังสือจริงแต่ไม่ถึง  
    มือผม ผมก็ไม่รู้ว่าหนังสือไปอยู่ท่ีไหนอันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายสภา  อันนี้ผมก็บอกตาม  
    ความเป็นจริงก็เป็นตามนั้น ต่อไปก็พยายามส่งหนังสือให้ตรงผมจะได้รู้ว่าหนังสือระบุไว้  
    ว่าอย่างไร ขอบคุณครับ  
ประธานสภา อบต. - เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง  
นางพจนา  ทองรักสี - เรียนท่านประธานสภา  เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมสภา เมื่อวันศุกร์ได้มอบหมายให้  
(จพง.ธุรการชํานาญงาน)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเป็นคนไปส่งหนังสือประชุมสภา  แต่ท่านนายกฯไม่อยู่จึงไม่ได้  
    ส่งหนังสือให้กับท่านนายกฯ และในช่วงวันจันทร์วันอังคาร ดิฉันและผู้ช่วยเจ้าพนักงาน  
    ธุรการได้ไปราชการเข้ารับการอมรมฯท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ พอดีหนังสือเชิญประชุมสภาของ  
    ท่านนายกฯอยู่ในโต๊ะของผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการที่ไปอบรมด้วยกัน  แต่ได้มอบหมาย  
    ให้เจ้าพนักงานธุรการอีกคนเอาระเบียบวาระการประชุมสภาแต่ไม่มีหนังสือเชิญประชุม  
    ไปเสนอให้ท่านนายกฯแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาดิฉันขอยอมรับผิดเองค่ะที่ท่านนายกฯ  
    ไม่ได้รับหนังสือประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ตามท่ีได้มีการท้วงติง ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ผมขอชี้แจงสรุปเพื่อให้ทุกท่านได้  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  เข้าใจ ท่านสมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ได้ท้วงติงท่านนายกฯเก่ียวกับเรื่องการแต่งกายไม่ใส่ชุด  
    เครื่องแบบสีกากี  ทางท่านสมาชิกก็มองที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยผมก็ขอเรียนที่  
    ประชุมในฐานะที่เป็นเลขานุการสภาฯ ผมขอเรียนเป็นกลางๆ ทางท่านนายกฯผมก็  
    เคารพ ผมพูดในที่นี้ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก  ทางท่านนายกฯก็อ้างว่าไม่ได้รับหนังสือ  
    จริงๆแล้วตรงนี้ผมก็ไม่ได้ว่ากล่าวตําหนิท่านนายกฯอะไร  โดยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าพวก  
    เราก็กันเองอยู่แล้วทั้งนั้น เป็นที่รู้และเข้าใจกันอยู่แล้วว่าการแต่งกายประชุมสภาของเรา  
    ต้องแต่งชุดเครื่องแบบสีกากี  ส่วนจะใส่ชุดสุภาพนั้นโดยเลือกใส่ชุดสุภาพหรือแต่งชุดสี  
    กากีนั้นตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบนั้นก็คงจะไม่ใช่ เพราะมาตรฐาน  
    ของเราในการประชุมสภาเราจะต้องใส่ชุดเครื่องแบบสีกากีเท่านั้น  แต่วันนี้ท่านนายกฯ  
    อาจจะเกิดความไม่สะดวก หลงลืมหรือมีความจําเป็นที่ไม่ได้แต่งชุดมาในวันนี้ ก็น่าจะ  
    ยอมรับและครั้งต่อไปก็จะได้แต่งกายให้เรียบร้อยก็ไม่อยากให้พูดในลักษณะที่แก้ตัว ตรง  
    นี้ผมก็ขอนําเสนอกราบเรียนและชี้แจงตามจริงและผมเองก็ต้องขออภัยที่ประชุมตรงนี้  
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    ด้วยที่บางครั้งผมก็มีหลงลืมไม่ได้แต่งชุดเครื่องแบบสีกากีเข้าประชุมสภาฯ ตอนที่ผม  
    ไม่ได้แต่งชุดเครื่องแบบมาเข้าประชุมสภาก็ไม่มีใครท้วงติงแต่ว่าผมก็เข้าใจและสํานึกผิด  
    ผมขอโทษที่ประชุมแต่ครั้งต่อไปจะทําให้ถูกต้องที่สุด ถือว่าเป็นคําท้วงติงที่ดีมีประโยชน์  
    เพราะเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องให้ความสําคัญต่อสภาฯแห่งนี้ ขอบคุณครับ  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง  
นายเหลือ เดือนประโคน - วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีท่ีจะได้คุยกันให้เข้าใจระเบียบการประชุมให้มีความชัดเจน ท่าน  
(นายก อบต.)   ปลัดเป็นนักกฎหมาย เป็นคนที่ดูแลองค์กรตรงนี้ เป็นข้าราชการฝ่ายประจํา และมา  
    รับหน้าที่เป็นเลขานุการสภา ตอนนี้ทําหน้าที่อยู่ 2 บทบาท คือเป็นเลขานุการสภาและ  
    ผู้รู้กฎหมายเป็นผู้รักษาการเรื่องนิติกรในองค์กรแล้วก็เรื่องการดําเนินการทุกอย่าง ถ้า  
    บางเรื่องไม่เข้าใจและบางเรื่องที่บอกว่าไม่มีกฎระเบียบ ไม่มีกฎหมายตามที่ผมพูด ผม  
    ขอชี้แจง ผมไม่เคยแก้ตัว ท่านปลัดทุกอย่างผมมีหลักฐาน ผมมีกฎระเบียบไว้ตลอดเวลา  
    เรื่องนี้ผมพูดด้วยความเป็นจริงเพราะระเบียบระบุเอาไว้ผมจึงต้องยึดระเบียบของการ  
    ประชุมสภา ก็คือว่าระเบียบเขียนเอาไว้ว่า การแต่งกายที่เข้าร่วมประชุมคือถ้า  
    ประธานสภาไม่ระบุว่าแต่งกายสุภาพหรือแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากี แต่งกายได้  
    2 ประเภท อันนี้คือตามระเบียบที่ระบุไว้ผมไม่ได้แก้ตัว ผมไม่เคยแก้ตัวเพราะผมพูดตาม  
    ระเบียบจริงๆ ผมไม่ได้ดูหนังสือส่งประชุมสภา ทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าประธานสภาได้ระบุ  
    เรื่องการแต่งกายหรือไม่ ผมไม่ได้แก้ตัว ผมพูดเรื่องจริงและเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วว่าไม่ได้  
    ส่งหนังสือให้ผม ผมก็เข้าใจ จะว่าเป็นการรู้กันก็ไม่ใช่ เรื่องที่ส่งหนังสือก็เป็นตาม  
    กฎหมายตามระเบียบ แต่ตอนนี้ผมจะไม่เข้าประชุมก็ได้เพราะว่าผมแต่งกายไม่เรียบร้อย  
    และก็ไม่ได้รับหนังสือ  
ประธานสภา อบต. - ตามดุลยพินิจของประธานก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ท่านเข้าประชุม ส่วนเรื่องการแต่งกายนั้น  
    ก็แค่ขอโทษที่ประชุมก็จบเท่านั้นเอง  
นายเหลือ เดือนประโคน - ผมไม่ขอโทษเพราะผมไม่ได้ทําผิด เพราะไม่มีหนังสือบอกให้ผมปฏิบัติถ้ามีหนังสือ  
(นายก อบต.)   ถูกต้องผมก็ยอมรับ ผมจะไม่ขอโทษเพราะคุณไม่ได้ส่งหนังสือให้ผม ถ้าหนังสือถึงมือผม  
    แต่ผมไม่ปฏิบัติแปลว่าผมฝ่าฝืนไม่เข้าใจในเรื่องที่คุณส่งตามระเบียบ ขอบคุณครับ  
นายประจวบ ปราศจาก - เรื่องการแต่งกายเป็นเรื่องปลีกย่อยเข้าใจกัน  เอาเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านจริงๆ  
(ส.อบต.หมู7่)   ดีกว่า เรื่องนี้ก็ให้หยุดและจบแค่นี้แหละครับ ผมรู้สึกว่ามันจะยาวไปแล้วเอากฎหมาย  
    เอาระเบียบมาพูด ความจริงก็แค่ยอมรับแค่นั้นเองไม่ต้องไปแก้ตัวอะไรมากมาย  
    ขอบคุณครับ  
ประธานสภา อบต. - ต่อไปก็ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือให้ถึงมือด้วยนะครับ หนังสือคือสิ่งสําคัญท่ีสุดในการ  
    เชิญประชุมสภา ไม่อย่างนั้นเหตุการณ์ก็จะเป็นแบบนี้คือมีการตําหนิกันไปมาวันนี้ก็ไม่  
    จบ สําคัญอยู่ที่หนังสือถ้าไม่ถึงมือก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดข้ึนแน่นอนและยังมาโทษที่  
    ประธานด้วยว่าส่งหนังสือ ผมแค่เป็นคนเซ็นต์ในหนังสือเชิญประชุมสภาไม่ได้เป็นคนส่ง  
    หนังสือ เจ้าหน้าที่เป็นคนส่งหนังสือ อันนี้เป็นการประชุมสภาแต่ฝ่ายบริหารก็เป็น  
    ผู้บริหารไม่ใช่สภา เรื่องการแต่งกายจบนะครับผมไม่ให้พูดต่ออีกแล้ว  ต่อไปขอเชิญท่าน 
    นายกฯ ได้เสนอเพ่ือทราบ 
นายเหลือ เดือนประโคน - มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ 2 เรื่อง  คือ  
(นายก อบต.)   เรื่องท่ี 1 เรื่องการประชุม อปท.สัญจร ตอนนี้จะครบรอบมาจัดประชุม อปท.สัญจรที่  

อบต.ของเราแล้ว ก็เลยเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบไว้ก่อนเพราะช่วงระยะเวลาสมัย  
ประชุมสภาของเราแต่ละสมัยเป็นช่วงที่ห่างและจะได้เชิญท่านสมาชิกมาร่วมรับฟังการ  
ประชุม อปท.สัญจรด้วย ซึ่งผู้ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมในส่วนของ อบต.ของเราก็จะมี 
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หัวหน้าส่วนต่างๆ ของ อบต.ของเราทั้ง 4 ฝ่าย คือ หัวหน้าสํานักปลัด ผอ.กองคลัง  
ผอ.กองช่าง และผอ.กองศึกษาหรือส่วนไหนที่จะต้องเข้ามาหารือเป็นกรณีพิเศษก็จะมี  
หนังสือเชิญประชุม เพราะฉะนั้นในการประชุม อปท.สัญจร ที่จะจัดที่ อบต.ของเราใน 
ครั้งนี้ผมจะทําหนังสือเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วย  

    เรื่องท่ี 2 เรื่องท่ีจะชี้แจงในรายละเอียดของข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ  
    ประชุมสภา ท่านสมาชิกทุกท่านถือว่าเป็นผู้ทรงเกียรติเพราะได้รับความไว้วางใจจากพ่ี  
    น้องประชาชนให้เข้ามาร่วมทํางาน การประชุมสภาก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่ท่านสมาชิก  
    จะต้องมาร่วมและก็พิจารณา  กลั่นกรองการประชุม  ก็อยากจะชี้แจงเรื่องขั้นตอนการ  
    ประชุมให้ทราบเป็นข้อกฎหมาย ข้อระเบียบเบื้องต้นที่ทุกท่านจะต้องรับทราบ การ  
    ประชุมสภาในหมวดที่ 3 การกระทู้ถาม คือ สมาชิกจะถามผู้บริหารได้ต้องเสนอเป็น  
    หนังสือ การกระทู้ถามให้ประธานสภานําเข้าให้นายกฯได้เตรียมการตอบคําถามในที่  
    ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่านอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อ  
    กฎหมายเรื่องต่างๆ การบริหารก็ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย การอภิปรายก็ต้องให้อยู่ใน  
    เนื้อหาสาระในเรื่องที่เราเก่ียวข้องด้วยกับการบริหารงาน ถ้าอภิปรายคนนอก อภิปราย  
    คนในโดยที่ไม่มีข้อกฎหมายรองรับการประชุมสภาอบต. จะไม่มีการคุ้มครองขอให้ทุก  
    ท่านได้ทราบด้วยไม่เหมือนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีกฎหมายคุ้มครอง  
    เพราะฉะนั้นกฎหมายของการดูแลกฎระเบียบของการประชุมสภาท้องถิ่นจะไม่มีการ  
    คุ้มครอง  เพราะฉะนั้นการคุยอะไรก็ขอให้คุยตามระเบียบตามกฎหมาย บันทึกรายงาน  
    การประชุมถือเป็นรายละเอียดของการประชุมสภาและเป็นข้อกฎหมายอย่างหนึ่งที่เรา  
    จะดําเนินการ เพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรให้ถูกต้องมันก็เป็นหลักฐานที่ถูกต้องถ้าทํา  
    อะไรไม่ถูกต้องการบันทึกการประชุมสภาก็เป็นเหมือนเด็กเล่นขายของ ทุกอย่างต้องมี  
    กฎกติกาขอให้เข้าใจและพยายามอยู่ในกฎกติกาถ้าไม่เข้าใจในรายละเอียดข้อกฎหมาย  
    เดี๋ยวในครั้งต่อไปที่จังหวัดจัดอบรมจะส่งท่านสมาชิกเข้ารับการอบรมจะได้เข้าใจจะได้  
    ทํางานตามกฎระเบียบข้อกฎหมาย ผมขอชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ  
    ประชุมสภาเท่านี้ ขอบคุณครับ  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพ่ือทราบอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา อบต. - ระเบียบวาระนี้เสนอเพ่ือพิจารณา  ขอเชิญท่านนายกได้เสนอ  
นายเหลือ เดือนประโคน - การประชุมสภาในวันนี้ ผู้บริหารมีเรื่องที่จะนําเสนอแต่ว่ามันก็เป็นข้อบกพร่องที่ว่าทาง  
(นายก อบต.)   ฝ่ายสภา ก่อนที่จะเข้าประชุมไม่แจ้งให้ผู้บริหารทราบ มีการประกาศประชุมสภาสมัย  
    ไหนวันไหนก็ทราบอยู่  แต่ว่าจะนัดประชุมวันไหนไม่นั้นไม่ทราบเพราะว่าเป็นอํานาจ  
    หน้าที่ของท่านประธานสภา ถ้านัดวันประชุมและแจ้งให้ผมทราบผมจะได้เสนอญัตติ  
    นําเข้าที่ประชุมสภาฯ แต่วันนี้ก็โดยรวมแล้วก็มีวาระมีเรื่องท่ีจะให้ท่านทราบ ผมก็ขอ  
    เสนอญัตติที่จะให้ที่ประชุมพิจารณา ในการเสนอญัตติถ้าเป็นสมาชิกสภาอบต. ต้องมี  
    ผู้รับรอง ถ้าเป็นผู้บริหารก็สามารถเสนอญัตติได้เลย เป็นเรื่องท่ีต้องให้ท่านสมาชิกสภาฯ  
    ได้พิจารณาเรื่องงบประมาณที่ทางหน่วยงานของรัฐคือตอนนี้มีงบประมาณแบ่งเป็น  
    2 อย่าง คือ  
    1. งบประมาณให้พวกเราได้เข้ามาบริหารโดยการทําข้อบัญญัติประจําปี  
    2. งบประมาณพิเศษที่พวกเราจะต้องดําเนินการ  



6 
 

    ตอนนี้คือว่า ผมได้ทราบข่าวมาว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณพิเศษให้หมู่บ้านหมู่บ้านละ  
    สองแสนบาท และจะจัดสรรงบประมาณมาให้องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งละหนึ่งล้าน  
    ห้าแสนบาทเพ่ือให้ดําเนินการพัฒนาซึ่งจะมีหนังสือแจ้งมาอีกครั้ง  เพ่ือเป็นการเตรียม  
    ความพร้อมเพราะถ้ารอหนังสือแจ้งมาก่อนอาจจะดําเนินการไม่ทันตามกําหนดเวลา ผม  
    จึงขอเสนอโครงการ จํานวน 2 โครงการ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้  
    ความเห็นชอบ เมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาก็จะได้ดําเนินการตามมติท่ีประชุมสภา  
    ต่อไป  ดังนี้  
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตําบลโคกมะขาม   
    ถึงหน้าสํานักงาน กศน.อําเภอประโคนชัย 
    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ตําบลโคกมะขาม  
    ถึงทางเชื่อมถนนลาดยางตําบลประโคนชัย   
    ท่านสมาชิกฯ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมก็ไม่มีสิทธิที่จะพูดว่าคุณต้องเห็นด้วยแบบนี้  
    แบบนี้ เพราะเป็นเรื่องของสมาชิกท่ีจะพิจารณา แต่การที่จะส่งโครงการเพื่อของบ  
    สนับสนุนนั้น จะต้องมี 1.ต้องมีในแผน 2.ต้องผ่านที่ประชุมสภาฯ 3.ต้องมีรายละเอียด  
    ประมาณการชัดเจน คือทุกอย่างต้องพร้อมเวลาหนังสือสั่งการแจ้งมาก็ต้องดําเนินการ  
    รวบรวมเอกสารส่งได้ทันที ก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านปลัดชี้แจง  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ไม่ทราบว่าทางสภาฯ ได้เข้าใจตามท่ีท่านนายกฯได้เสนอญัตติและอภิปรายหรือไม่  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  อย่างไร ผมขออนุญาตสรุป  คือ ท่านนายกฯนําเสนอสภาฯเกี่ยวกับเรื่องจัดทําโครงการ  
    ของบประมาณเพ่ือมาสร้างถนนตามรายละเอียดที่ท่านนายกฯได้ชี้แจง ตอนนี้ท่านนายก  
    นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาฯ เมื่อสภาฯเห็นชอบแล้วจะได้ทําโครงการทํา  
    รายละเอียดไปของบประมาณ รายละเอียดเป็นแบบนี้ขอให้ทุกท่านเข้าใจ  คือขอความ  
    เห็นชอบจากสภาฯในการทําโครงการขอรับเงินอุดหนุน ทุกท่านคงเข้าใจกันแล้ว  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายตามที่ท่านนายกฯได้เสนอ ขอเชิญ  
นายประจวบ ปราศจาก - ถ้าอธิบายได้เข้าใจแบบนี้ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว ขอบคุณมาก  
(ส.อบต.หมู7่) 
ประธานสภา อบต. - ตอนนี้คือเสนอไว้ก่อนก็เหมือนชุดก่อนๆนั้นแหละ ต้องอธิบายให้เข้าใจ ท่านนายกฯ  
    อธิบายไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในระเบียบก็อาจจะไม่เข้าใจ เดี๋ยวจะมีปัญหากัน  
    ภายหลังโทษกันไปโทษกันมา  และต้องเป็นโครงการที่มีในแผนฯ ต้องตรวจสอบดูว่า 
    โครงการที่เสนอนั้นมีในแผนหรือไม่อย่างไร เสนอไปแล้วไม่มีอยู่ในแผนฯก็ทําไม่ได้ เดี๋ยว  
    จะมีปัญหาเกิดขึ้นอีก ถ้าเสนอแบบนี้ต้องดูในแผนก่อนว่าควรจะรับหรือไม่รับ ถ้าในสภา  
    รับไปแล้วไม่มีในแผนก็ทําไม่ได้ ต้องดูรายละเอียดให้ครบถ้วน  
นายเหลือ เดือนประโคน - เบื้องต้นตอนนี้โครงการ 2 โครงการที่ผมเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในครั้งนี้น่าจะมีในแผน  
(นายก อบต.)   แล้ว เพราะอย่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 มีอยู่ในแผนนานแล้ว  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ขอเสนอตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติในการประชุมสภาในครั้งนี้นั้น ให้นําเข้าวาระ  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบทําโครงการเพ่ือของบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต  
    เสริมเหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตําบลโคกมะขาม   ถึงหน้าสํานักงาน กศน.อําเภอประ 
    โคนชัย และเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบทําโครงการเพ่ือของบประมาณก่อสร้างถนน  
    คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ตําบลโคกมะขาม ถึงทางเชื่อมถนนลาดยาง  
    ตําบลประโคนชัย   
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   4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบท าโครงการเพื่อของบประมาณ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
         1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ต าบลโคกมะขาม  
    ถึงหน้าส านักงาน กศน.อ าเภอประโคนชัย  
         2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ต าบลโคกมะขาม  
    ถึงทางเชื่อมถนนลาดยางต าบลประโคนชัย   
ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการเพื่อของบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  
    เหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตําบลโคกมะขามถึงหน้าสํานักงาน กศน.อําเภอประโคนชัย  
    และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม หมู่ที่1 ตําบลโคกมะขาม  
    ถึงทางเชื่อมถนนลาดยางตําบลประโคนชัย  ตามท่ีท่านนายกฯได้ชี้แจง ที่ประชุมมีท่าน  
    ใดจะอภิปรายอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมไม่มีท่านใดอภิปรายอีก ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ทําโครงการ  
    เพ่ือของบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตําบล  
    โคกมะขาม  ถึงหน้าสํานักงาน กศน.อําเภอประโคนชัย  และโครงการก่อสร้างถนน 
    คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม หมู่ที่1 ตําบลโคกมะขาม ถึงทางเชื่อมถนนลาดยาง  
    ตําบลประโคนชัย  
ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  11  เสียง  

    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ    -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เรื่องความเดือดร้อนก็เดือดร้อนกันทุกหมู่บ้าน ไม่ว่าจะ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 เห็นว่าตรงข้าม  
(ส.อบต.หมู4่)   บ้านผู้ใหญ่เก่าเห็นซื้อดินมาถมเพราะเดือดร้อนมากเวลาหน้าฝนถนนมันต่ําพื้นแฉะเวลา  
    หน้าฝนเข้าไม่ได้ ก็เลยแก้ปัญหาโดยซื้อดินมาลงเอง ถ้ามีความเดือดร้อนแบบนี้ผมก็ขอ  
    เสนอให้องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามแก้ปัญหาลงหินคลุกให้เป็นระยะทาง  
    ประมาณ 60 เมตร  
นายประจวบ  ปราศจาก - ที่บอกว่ารายการปลีกย่อยไม่ต้องผ่านสภาฯ ทําไมปล่อยให้ไฟดับนานขนาดนี้ ทําหนังสือ  
(ส.อบต.หมู7่)   เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอมา 5-6 เดือนก็แล้ว ทําไมถึงเบิกยากหรือไม่มีพนักงาน  
    ทํางาน  ทําไมยากขนาดนี้ ทั้งๆท่ีไม่ต้องประชุมสภา เงินปลีกย่อยแค่ซ่อมแค่หลอดไฟ  
    แค่สตาร์ทเตอร์ ทําไมถึงยากเย็น ไม่ทราบว่าตั้งใจบริหารทํางานกันหรือไม่อย่างไร  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เรื่องไฟช่างไปซ่อม ผมถามว่าเอาตรงนี้ไปใส่ตรงนั้น ช่างบอกว่าไม่มีหลอดมีแต่หลอด  
(ส.อบต.หมู4่)   เก่าๆ เอาของเก่าไปซ่อม ซ่อมได้วันสองวันก็เสีย ปลัดเคยบอกว่าไม่มีของเก่ามีเงินแล้ว  
    ไปซื้อใหม่เลย แต่ไปถามช่างซ่อมก็บอกว่ามีแต่ของเก่าแกะจากตรงนั้นแล้วเอาไปซ่อมต่อ  
    ตรงไหนสูงก็ซ่อมไม่ได้ตรงไหนต่ําก็พอซ่อมได้ บอกที่สูงไม่มีบันไดข้ึน  แต่ก่อนบอกไม่มี  
    รถพอมีรถแล้วก็บอกไม่มีบันไดข้ึน  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ตามท่ีท่านสมาชิกได้กล่าวมานั้น อยากให้ท่านสมาชิกยืนยันด้วยว่าใครที่เป็นคนพูดว่า  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  เก็บของเก่าไปซ่อมเดี๋ยวผมจะได้เรียกมาสอบถาม  
ประธานสภา อบต. - ที่ว่าเดือดร้อนขอหินคลุกมาซ่อมแซมถนนนั้น ผมขอเสนอเลยเพราะว่าสมาชิกหมู่ที่3  
    ไม่ได้เข้าประชุม   ขอหินคลุกประมาณไม่ถึงรถหกล้อซ่อมถนนที่สี่แยกหน้าบ้านนาย  

ศักดิ์ชัย  ปุยะติ  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเดือดร้อนมาก ขอให้ช่างออกไปสํารวจเลย   และ 
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อย่างเส้นอ่ืนๆ ที่เป็นถนนลาดยางเชื่อมถนนคอนกรีตแต่เขาทําถนนไม่ถึงกันห่างกันอยู่  
ประมาณ 5-6 เมตร แล้วมันเป็นหลุมเพราะว่าลาดยางไม่ถึงและคอนกรีตก็ไม่ถึง ได้รับ  
ความเดือดร้อน ของหมู่ที่ 3 มีอยู่เส้นเดียว ของหมู่อ่ืนมีอีกหรือไม่ 

นายกิจ  ชัยประโคน - เรื่องสัญจรที่ว่าเป็นหลุมเป็นบ่อตามถนนก็มีทุกหมู่บ้านตอนนี้ถนนจากหมู่1 เชื่อมหมู่4  
(ส.อบต.หมู2่)   ก็มีหลุมมากเหมือนกัน ขอหินคลุกประมาณ 3 รถหกล้อไปถมตรงที่เป็นหลุม  
นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน - หมู่ที่ 5 ทางเข้าหมู่บ้านระยะทางประมาณ 20 เมตร ใช้เงินไม่ถึงหมื่นเพราะผมเคยถม  
(ส.อบต.หมู5่)   มาครั้งหนึ่งหมดประมาณสามพันกว่าบาท และถนนตรงบ้านยายมนอีกหนึ่งจุดใช้  
    ประมาณ 1 รถ ทางคุ้มสวายเรียนก็เยอะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทางหมู่4 หมู่5 จะเยอะ  
    หน่อย แต่ถ้ามีเงิน 3-4 หมื่น ผมว่าน่าจะได้ครบทุกหมู่บ้าน  
นางสุกัญญา ไชยปลัด - ถนนจากหมู่ 4 ไปหมู่ 5 ของบซ่อมแซมเหมือนกัน เป็นถนนลูกรังจากทิศตะวันตกไปทิศ  
(ส.อบต.หมู5่)   ตะวันออกเป็นหลุมใหญ่เดือดร้อนมากเวลาหน้าฝนจักรยานขี่ลําบาก 
นายแกน ยึนประโคน - หมู่ 1 มีความเดือดร้อนเรื่องระบายน้ําตั้งแต่วัดโคกมะขามถึงหน้าบ้านของนายเดชา   
(ส.อบต.หมู1่)   สิทธิสังข์  ผมอยากขอความอนุเคราะห์ให้เอารถแม็คโครเล็กไปลอก ช่วงนี้หน้าฝนฝนตก  
    ไม่มีที่ระบายจริงๆ ท่านนายกก็เห็นผมกําลังลอกพอดีน้ําเต็มเลย มันมีของนายชัย ,  

นายยวน โสดา หมอรอ  ชาญประโคน นายชิต  สิทธิสังข์ และนายเดชา สิทธิสังข์ติดกัน 
เลยริมถนน  อยากฝากให้ท่านนายกไปดูว่าเดือดร้อนจริงหรือไม่  และมีอีกเรื่องคือฝา 
รางระบายน้ําหน้าบ้านนางเปีย  คิมประโคน แตกเสียหายประมาณ 5-6 ฝา 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอ  การแก้ปัญหาก็คือขุดใส่ท่อระบายน้ําเพื่อให้น้ําระบายได้ดี  
ให้ท่านสมาชิกทําหนังสือเสนอมาท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเลย ทางฝ่ายบริหารจะได้ 
ดําเนินการต่อไป  มีท่านใดจะเสนออีกบ้าง 

นายสนอง  เนาว์ประโคน - หมู่ 6 ก็มีความจําเป็นอีกหนึ่งจุด คือหน้าโรงเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ผมเสนอ  
(ส.อบต.หมู6่)   โครงการมาขอถนนคอนกรีตก็ไม่ได้นี่ก็ 2 ปีแล้วใส่หินคลุกมา 2 ปีแล้ว อยากจะขอหิน  
    คลุกประมาณ 5 คิวเพื่อใส่ในจุดตรงนี้  
นายเหลือ เดือนประโคน - ของหมู่ 6 ที่ร้องมามีอยู่ 2 จุด คือว่าเป็นถนนคอนกรีตทําซ้ํา คอนกรีตเลยไม่ได้ระดับสูง  
(นายก อบต.)   บ้างต่ําบ้างที่หน้าโรงเรียนถ้าจะทําให้มันเชื่อมกันต้องเทคอนกรีตเพ่ิม ถ้าจะเทคอนกรีต  
    เพ่ิมต้องประมาณการในข้อบัญญัติ เงินไปซ่อมแซมก็คงลําบาก เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอา  
    เข้าให้ในข้อบัญญัติเป็นเรื่องที่ต้องทุบใหม่ทําใหม่เพ่ือเพ่ิมระดับให้สูง ตอนนี้คือเอา  
    คอนกรีตไปซ่อมมันซ่อมไม่ได้หรอกผมถามช่างแล้วเอาไปเททับคอนกรีตเก่าแล้วเกลี่ย  
    ใหม่มันไม่ได้ระดับกัน การแก้ปัญหาคือเอาหินคลุกไปรองไม่ให้น้ําไหลแล้วค่อยหาวิธีที่  
    จะทําในข้อบัญญัติประมาณการต่อไป ปลายปีน่าจะได้ข้อบัญญัติเพ่ิมเติมตอนที่เงินเหลือ  
    ที่เราจะลงหินคลุกอะไรใหญ่ๆ มีในแผนหรือยังท่านสมาชิก ถ้าไม่มีในแผนรีบเอาเข้าแผน  
    สี่ปี จะได้ทําข้อบัญญัติเพ่ิมเติมได้  
นายเขื่อน เดือนประโคน - หมู่ 6 มีความเดือดร้อนตรงทางราดยางถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  
(ส.อบต.หมู6่) 
นายบุญศรี ประสงค์สุข - เส้นทางจากสวายเรียนมาหนองอาแมะ และจากโคกมะขามไปสวายเรียนถนนเป็นหลุม  
(ส.อบต.หมู4่)   เป็นบ่อ และเด็กก็ข่ีจักรยานไปโรงเรียน ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นประจํา อยากให้ไป  
    แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้  
นางสาวพราวมณี ภูชุม - ให้ทําหนังสือเสนอมาเลยว่ามีจุดไหนบ้างที่จะซ่อมแซม แล้วจะให้ช่างออกไปสํารวจ  
(ผอ.กองคลัง)   ตอนที่จะออกไปสํารวจก็จะให้ติดต่อท่านสมาชิกอีกครั้งแล้วให้ท่านสมาชิกพาไปสํารวจ  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนออีกบ้าง  
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นางสุกัญญา ไชยปลัด - ของบประมาณติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เพราะขนาดเจ้าหน้าที่ อบต. ยัง  
(ส.อบต.หมู5่)   ท้วงติงว่าขับรถเตลิดทางเข้าทุกครั้งเลย  เพราะเป็นทางเข้าที่ลําบากมากๆ เพราะไม่มี  
    สัญญาณบอกว่าตรงนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้าน  
นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องไฟกระพริบ ตอนนี้ได้ศึกษารายละเอียดหมดแล้ว คือเรื่องไฟกระพริบทางองค์การ  
(นายก อบต.)   บริหารส่วนตําบลไม่มีสิทธิจะไปติดตั้งตรงทางหลวง เพราะที่เราติดตั้งมาก่อนหน้านี้แล้ว  
    พอทางหลวงทําถนนใหม่เขาก็ทุบทิ้งหมด  คืออํานาจของ อบต.ไม่มีสิทธิเพราะฉะนั้นจะ  
    ติดตั้งได้เฉพาะเส้นที่จะมาจากบ้านโคกเกลาไปถนนใหญ่ ผมจึงอยากให้ท่านสํารวจใหม่  
    ว่า เส้นที่จะเข้าลาดยางเส้นหลักของเรามีก่ีเส้น แต่เส้นทางบ้านหนองไผ่โดยรวมแล้วจุด  
    ไหนที่สําคัญๆก็ทําให้แล้ว เพราะฉะนั้นจึงให้สํารวจใหม่ทางเข้าซอยเล็กๆ สามารถทําได้  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงก็ถูกต้อง แต่ถ้าจะถามว่าตามท่ีเราติดตั้งไฟกระพริบผิดมาก  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  หรือไม่ก็ไม่มาก แต่ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่า  พอไปตั้งทางหลวงเสียหายมาก  
    หรือไม่ก็ไม่เสียหายมากแต่เขาตั้งกฎกติกาว่า ถ้าเขาสร้างถนนเขาก็จะรื้อถอนแต่ทางท่ีดี  
    เราก็ต้องทําหนังสือขอทางหลวงเพ่ือติดตั้งไฟกระพริบ    
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เรื่องไฟกระพริบ บ้านหนองอาแมะก็มีความเดือดร้อนเหมือนกันก็อยากได้เหมือนกัน  
(ส.อบต.หมู4่)   อย่างรถบางคันขับมาจะเข้าหมู่บ้านก็เตลิดทางเข้าเพราะไม่มีสัญญาณบอกว่านี่คือ  
    ทางเข้าหมู่บ้าน ทางท่ีอยู่ติดกับถนนดําจําเป็นต้องติดไฟกระพริบ เพราะว่าจะได้ให้คนที่  
    สัญจรมาจากท่ีอ่ืนได้สังเกตเห็นว่านี่คือทางเข้าหมู่บ้าน  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ผมเห็นด้วยเรื่องไฟกระพริบ เพราะอันตรายมากอยากให้สํารวจมาแล้วตั้งในข้อบัญญัติ  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ปีงบประมาณ 2561  เรื่องติดตั้งไม่มีปัญหาให้ดูที่ความจําเป็นจริงๆ ทางแยกท่ีติดกับ  
    ถนนใหญ่ อีกเรื่องคือการซ่อมไฟฟ้าน่าจะเสนอจัดซื้อรถกระบะเพ่ือใช้สําหรับออกไป  
    ซ่อมไฟโดยตรงและมีอุปกรณ์ในการซ่อมอยู่ในรถนั้นเลย และอีกเรื่องคือตั้งแต่นี้เป็นต้น  
    ไปจะทําบันทึกให้ ผอ.กองทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมสภาทุกครั้งเพ่ือชี้แจงในเรื่องที่สภามี  
    การสอบถาม วันนี้ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก ผอ.กองคลัง และหัวหน้าสํานักปลัด  
    แต่ขาด 2 ท่าน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ขอนําเรียนเพียงเท่านี้   
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนออีกบ้าง  
นางสุกัญญา ไชยปลัด - สอบถามเรื่องถนนที่ได้จ่ายขาดแล้วไม่ทราบว่าได้ประกาศสอบราคาไปแล้วหรือยัง  
(ส.อบต.หมู4่)   เพราะว่าเดือดร้อนมาก  
นางสาวพราวมณี ภูชุม - ปิดประกาศแล้ววันที่ 31 พฤษภาคม 2560 วันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ก็จะได้ทราบ  
(ผอ.กองคลัง)   ว่าผู้รับเหมาเป็นใครแล้วก็แจ้งทําสัญญา  
นายเหลือ  เดือนประโคน - จะขอชี้แจงเพ่ิมเติมตามท่ีผอ.กองคลังหัวหน้าพัสดุได้ชี้แจง ตอนนี้ที่ประกาศสอบราคา  
(นายก อบต.)   ทั้ง 7 โครงการ เราคิดว่าผู้รับเหมาจะมาแข่งขันกันหลายราย แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีคน  
    มาเลยมีอยู่แค่ไม่ก่ีรายเพื่อจะมีรายได้จากค่าขายแบบเข้า อบต.  พอได้ผู้รับเหมาแล้ว  
    ต่อไปก็เป็นวันทําสัญญาต้องระบุไว้ว่า2-3 เดือนถึงจะได้ครบต้องไม่เกินสิ้น  
    ปีงบประมาณ  นี้  ส่วนเรื่องไฟ จะมอบหมายให้กองช่างออกไปสํารวจเสร็จแล้วก็จะจ้าง  
    เหมาคนที่จะมาซ่อมเพราะว่ารอพวกเราไปซ่อมเองก็คงจะไม่มีช่างที่ชํานาญเฉพาะทาง  
    เพราะฉะนั้นให้สํารวจจุดที่เสียแล้วให้ช่างประมาณการให้คนรับเหมามาประเมินราคา
    ค่าแรงในการซ่อมและก็ไปทําไปแก้ปัญหาเป็นครั้งๆไป  
นางสุกัญญา ไชยปลัด - เคยประชุมแล้วว่าจะรับช่างไฟมาทํางาน ไม่ทราบว่าช่างไฟมาหรือยัง ถ้ามีช่างมาแล้วก็  
(ส.อบต.หมู4่)   ไม่จําเป็นต้องเหมา  
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ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกท่านใดจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
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  
 

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


