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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่  24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕60  เวลา 09.30 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 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 เจ้าพนักงานธุรการ  พจนา   ทองรักสี  
5 นางปานรวี    ยืนยงชาติ เจ้าพนักงานธุรการ  ปานรวี   ยืนยงชาต ิ  
6 นางสาวปัฐมญชุ์  มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์  มีเสนา  
7 นายวัชรินทร์   ปุยะติ รองปลัด อบต. วัชรินทร์  ปุยะติ  

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
มีผู้มาประชุม จํานวน  15  คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน  7  คน  เมื่อที่ประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว  

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเข้า
ห้องประชุม  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุมและได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 



2 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําปี 2560 วันนี้ไม่มีท่านใดขาดหรือ  
    ลาท่านสมาชิกสภาฯ มาประชุมครบทุกท่าน และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสําคัญ  
    และเข้าร่วมประชุมสภาวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1   
ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2560 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจําปี  2560 ไป  
    พร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560   
    และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้รับหนังสือไปแล้วนั้น  ท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจ  

รายงานการประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุม  
ขอเชิญอ่านและตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่น  
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้  

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน  

การประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 18   
ตุลาคม  2560  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  

ประจําปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2560  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอเพ่ือทราบ  
นายเหลือ เดือนประโคน - วันนี้มีเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 2 เรื่อง คือ  
(นายก อบต.)   เรื่องท่ี 1  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช  
    กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จทรงเปิดชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจ  

ทูบีนัมเบอร์วัน ในวันที่  17 พฤศจิกายน 2560  ณ  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
    เรื่องท่ี 2  องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินโครงการปรับเกรดถนนภายในตําบล  
    โคกมะขามของเราและได้ทําหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วน  
    จังหวัดบุรีรัมย์และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้อนุมัติเครื่องจักรคือรถเกรดมา  
    ดําเนินการให้ จํานวน 3 วัน   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
4.1 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

ประธานสภา อบต. - เรื่องการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ  
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ  
    จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
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    2) พ.ศ. 2559  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  
นายเหลือ  เดือนประโคน - ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  และคณะกรรมการติดตาม  
(นายก อบต.)   และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามได้ครบวาระการดํารง  
    ตําแหน่ง ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.2548  
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 ข้อ 8 และข้อ 28   คณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
    บริหารส่วนตําบลโคกมะขามและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  
    บริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  มาจากที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ  
    บริหารส่วนตําบลโคกมะขามเป็นคณะกรรมการดังนี้ 
    1 . คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม จํานวน 3 ท่าน 
    2 . คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม    
    จํานวน 3 ท่าน  
    เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องครอบคลุม 
    ทุกด้าน  ตอบสนองประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ จึงขอความเห็นชอบที่ประชุมสภา 
    คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
    บริหารส่วนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อไป   
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้ง  
    เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามและคณะกรรมการติดตาม  
    และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  ลําดับแรกให้เสนอชื่อ  
    สมาชิกสภาฯเพ่ือคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
    โคกมะขาม  จะต้องคัดเลือกสมาชิกสภาฯ  จํานวน 3 คน  ให้เสนอชื่อครั้งละหนึ่งคนพร้อม  
    ผู้รับรองสองคน  ต่อไปขอเชิญสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการพัฒนา  
    องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  คนที่  1 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ขอเสนอชื่อ นายบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการพัฒนา  
(ส.อบต.หมู่ 5)   องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 1  
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อ นายบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  เป็น  
    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 1 ขอผู้รับรอง  
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายรําเพย   สิงหา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายสุภาพ   ชุมนุมดวง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  

คนที่ 1 อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 1  
    อีก  ที่ประชุมได้คัดเลือก นายบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เป็น  

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  คนที่ 1  ต่อไปให้เสนอชื่อ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 2 

นายแกน   ยึนประโคน - ขอเสนอชื่อ นายสุทธิรักษ์   หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
(ส.อบต.หมู่ 1)   องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 2  
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อ นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  เป็น  
    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 2  ขอผู้รับรอง  
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายสนอง  เนาว์ประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
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    ผู้รับรองคนที่ 2   นายประจวบ  ปราศจาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  

คนที่ 2  อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 2  
    อีก  ที่ประชุมได้คัดเลือก นายสุทธิรักษ์   หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  เป็น  

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  คนที่ 2  ต่อไปให้เสนอชื่อ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 3 

นายเขื่อน  เดือนประโคน - ขอเสนอชื่อ นายทนงศักดิ์  เสาธง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  เป็นคณะกรรมการพัฒนา  
(ส.อบต.หมู่ 6)   องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 3  
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อ นายทนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  เป็น  
    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 3  ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายกิจ   ชัยประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายบุญศรี   ประสงค์สุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  

คนที่ 3  อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 3  
    อีก  ที่ประชุมได้คัดเลือก นายทนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  เป็น  

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  คนที่ 3 ต่อไปขอให้เลขานุการ 
สภาฯ ได้อ่านรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามที่ได้รับ  
คัดเลือกให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกครั้ง 

นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม ทั้ง 3  ท่าน  มีดังนี้  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  1. นายบุญศรี   ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  
    2. นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
    3. นายทนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
ประธานสภา อบต. - ลําดับต่อไปให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯเพ่ือคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ  
    ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  จะต้องคัดเลือกสมาชิกสภาฯ   
    จํานวน 3 คน  ให้เสนอชื่อครั้งละหนึ่งคนพร้อมผู้รับรองสองคน ขอเชิญสภาฯ ได้เสนอชื่อ  
    สมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
    ตําบลโคกมะขาม  คนที่  1 
นายบุญศรี   ประสงค์สุข - ขอเสนอชื่อ นายแกน  ยึนประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  เป็นคณะกรรมการติดตาม  
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)   และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 1  
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อ นายแกน   ยึนประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  เป็น  
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คน  
    ที่ 1 ขอผู้รับรอง  
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายสุภาพ   ชุมนุมดวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายทนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  
    บริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  คนที่ 1 อีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
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ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
    ตําบลโคกมะขาม คนที่ 1  อีก  ที่ประชุมได้คัดเลือก นายแกน   ยึนประโคน  สมาชิกสภา  
    อบต. หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
    ตําบลโคกมะขาม  คนที่ 1   ต่อไปให้เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
    ตําบลโคกมะขาม คนที่ 2  
นายสนอง  เนาว์ประโคน - ขอเสนอชื่อ นางสุกัญญา   ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  เป็นคณะกรรมการ 
(ส.อบต.หมู่ 6)   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 2  
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อ นางสุกัญญา   ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  เป็น  
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  

คนที่ 2  ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายทวีศักดิ์   เมียวประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายเขื่อน   เดือนประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  
    บริหารส่วนตําบลโคกมะขามคนที่ 2  อีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
    ตําบลโคกมะขาม คนที่ 2  อีก  ที่ประชุมได้คัดเลือก นางสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิกสภา  
    อบต. หมู่ที่ 5  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
    ตําบลโคกมะขาม  คนที่ 2   ต่อไปให้เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 3  
นายประจวบ  ปราศจาก - ขอเสนอชื่อ นายรําเพย    สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการติดตาม  
(ส.อบต.หมู่ 7)   และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 3  
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อ นายรําเพย   สิงหา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  เป็น  
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  

คนที่ 3  ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายสุทธิรักษ์   หล้าสุด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายบุญศรี   ประสงค์สุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  
    บริหารส่วนตําบลโคกมะขาม คนที่ 3  อีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
    ตําบลโคกมะขาม คนที่ 3  อีก  ที่ประชุมได้คัดเลือก นายรําเพย   สิงหา  สมาชิกสภา อบต.  
    หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
    โคกมะขาม  คนที่ 3  ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายชื่อคณะกรรมการติดตามและ  
    ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามที่ได้รับคัดเลือกให้ที่ประชุมสภา  

ได้ทราบอีกครั้ง 
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  โคกมะขาม ทั้ง 3  ท่าน  มีดังนี้  
    1. นายแกน   ยึนประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  
    2. นางสุกัญญา   ไชยปลัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  
    3. นายรําเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  
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    ทางองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  จะจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  
    องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ  
   5.1 หารือเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา “อบต.โคกมะขามเกมส์” ประจ าปี 2561 
ประธานสภา อบต. - หารือเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา “อบต.โคกมะขามเกมส์” ประจําปี 2561 ขอเชิญท่าน  
    นายกฯ และที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกัน  
นายเหลือ  เดือนประโคน - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามได้จัดการแข่งขันกีฬามาโดยตลอด  ซึ่งระเบียบ  
(นายก อบต.)   การจัดตั้งจะต้องมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และปีนี้จะต้องมีการจัดการแข่งขันกีฬา  
    จึงขอปรึกษาหารือในเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นเรื่องของผู้บริหาร สมาชิก และ  
    ชาวบ้านที่จะร่วมกันพิจารณาการจัดการแข่งขัน  วันนี้ก็จะปรึกษาหารือว่าจะจัดวันไหน   
    จัดอย่างไร  ให้ท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและก็ร่วมกันพิจารณา  สําหรับผมขอเสนอ  
    แนวคิดว่าอยากจะจัดแบ่งเป็นโซนคือโซนเหนือ ประกอบด้วย บ้านโคกมะขาม หมู่ 1 หมู่ 2  
    บ้านโคกตะเคียน บ้านหนองอาแมะ  และโซนใต้ประกอบด้วย บ้านโคกเกลา  บ้านหนองไผ่   
    บ้านไทยถาวร ถ้าเราจัดเหมือนเมื่อก่อนคือจัดหลายวันพบกันหมดทุกหมู่บ้านทําให้  
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสูงแต่เบิกไม่ได้มันก็จะมีปัญหา แต่ถ้าจัดน้อยวัน  
    ค่าใช้จ่ายก็จะลดลง  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา ผมอยากจะเรียนเพ่ิมเติมว่าก่อนจะอภิปรายการจัดการ  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  แข่งขันกีฬา ปีที่ผ่านมาเรามีตัวหลักในการควบคุมดูแลงาน ปีที่แล้วมีคุณไฉนและท่าน  
    ประธานเป็นผู้ดูแล  ปีนี้คุณไฉนไม่อยู่จะมอบหมายให้ใครเป็นผู้ดูแลงาน  เราจะจัดอย่างไร  
    บ้าง  จัดกี่วัน  สําหรับผมอยากจะพูดวันนี้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  ปีที่  
    ผ่านๆมา มีการเบิกจ่ายงบประมาณคือทําตามๆกันมา  ซึ่ง สตง.ได้เข้ามาตรวจงานการเงิน  
    และบัญชีของ อบต.เรา ทําให้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เราเบิกจ่ายผิดระเบียบและโดน  
    เรียกเงินคืน ค่าใช้จ่ายบางอย่างก็ไม่สามารถเบิกได้เหมือนกับปีที่ผ่านมา อย่างค่าตอบแทน  
    กรรมการตัดสินในปีที่ผ่านๆมา สตง.ก็เรียกเงินคืนเพราะเบิกเกินระเบียบ  สําหรับปีนี้ก็  
    อยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องให้ถูกต้องตาม  
    ระเบียบ   
นายสุเทพ  ผูกแก้ว   - ปีที่แล้วเราไม่ได้จัดก็ไม่เป็นไร เพราะมีเหตุบ้านการเมืองของเรา  ในปีนี้การจัดกีฬาจะ  
(รองนายก อบต.)   เปลี่ยนรูปแบบการจัดตามที่ท่านนายกฯได้อภิปราย เราจะจัดเป็นโซนเนื่องจากจะต้อง  
    ประหยัดค่าใช้จ่ายและจํานวนวัน  ครั้งที่แล้วเราจัด 9 วัน ในปีนี้จะจัดแข่งเป็นโซนโซน  
    เหนือโซนใต้ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน 3 วัน ไม่ว่าจะเป็นกีฬาเยาวชน กีฬา  
    30 ปีขึ้นไป กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับฝ่ายปกครอง ฝ่ายสภา และกลุ่มสตรี  โซน  
    เหนือโซนใต้จะเป็นการแข่งขันกันเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ ส่วนการแข่งขันนั้นจะให้แต่ละ  
    โซนช่วยกันหานักกีฬามาแข่งขันกันโดยไม่ต้องจัดหลายวันเหมือนครั้งก่อน ครั้งก่อนบางหมู่  
    ก็หานักกีฬาไม่ได้ ถ้าจัดเป็นโซนก็จะไม่น่าลําบากเรื่องการหานักกีฬา ท่านนายกฯหารือว่า  
    เราจะจัดช่วงไหน  ครั้งก่อนเราเคยจัดในช่วงธันวาคม ตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่อีกเดือนเศษๆ  
    ช่วงปีใหม่เราก็จะมีงานอีก เราควรจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมเพราะเราจัดไม่เกิน 3 วัน เรา  
    จะเอาช่วงไหนขอให้เราได้ช่วยกันพิจารณาว่าช่วงไหนเหมาะสมที่จะจัดการแข่งขันกีฬา   
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เรื่องจัดการแข่งขันกีฬาอยากถามว่างบประมาณมีให้แต่ละหมู่บ้านให้เท่าไร หรือว่าให้เป็น  
(ส.อบต.ม.4)   โซน  
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นายสนอง  เนาว์ประโคน - อยากสอบถามว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในปีนี้จะมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมด้วยหรือไม่  
(ส.อบต.ม.6) 
นายแกน  ยึนประโคน - อยากสอบถามเรื่องการแข่งขันแบบแบ่งโซนนี้แบ่งอย่างไรแข่งอย่างไร  
(ส.อบต.ม.1) 
ประธานสภา อบต. - ในการจัดการแข่งขันกีฬาในปีนี้เป็นการจัดการแข่งแข่งแบบแบ่งโซนคือให้รวมหมู่กันเป็น  
    โซนเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีกัน  โซนเหนือก็มี หมู่ 1 , 2 , 3 , 4    โซนใต้ก็มี  
    5 , 6 , 7  เป็น 2 ทีม เป็นการรวมหมู่ สมาชิกอบต.ทุกหมู่ก็รวมกันช่วยกันบริหาร 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ถ้าจัดแข่งขันเป็นโซนอยากทราบว่าจัดกี่วัน  
(ส.อบต.ม.5) 
นายสุเทพ  ผูกแก้ว - การจัดการแข่งขันกีฬาทุกปีจะมีกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ปีนี้เราจะคงไว้  
(รองนายก อบต.)   เหมือนเดิมหรือลดประเภทกีฬาลงก็ขอให้หารือกัน ต้องมีกิจกรรมพิธีเปิด-พิธีปิดด้วย  
ประธานสภา อบต. - ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมถ้านักเรียนเข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาด้วย วันแรกก็เจอกัน 2 โรงเรียน คือ  
    แข่ง 1 คู่ วันที่สองก็อีก 2 โรงเรียน อีก 1 คู่ แข่งกันชิงกันเลยชนะชนชนะ แพ้ชนแพ้ ได้  
    ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 นี่คือตารางของนักเรียน  นักเรียนหญิงจะลดประเภทกีฬาก็ได้แข่งเฉพาะ  
    นักเรียนชาย หรือให้นักเรียนหญิงแข่งด้วยก็ได้แต่ว่าต้องย่นระยะเวลา ของเราเยาวชนก็ไม่  
    เยอะเท่าไรวันหนึ่งๆสามารถเล่นได้ 2 แมท ตอนเช้าก็ผู้ใหญ่แข่งตอนเย็นก็เด็กเยาวชนกับ  
    ผู้สูงอายุก็มี 4 ทีม ก็จัดเหมือนนักเรียนถ้าจัดเป็นโซนก็โซนละทีมไม่ต้องมีการแข่งชิงอะไร ก็  
    มีที่ 1 ที่ 2 เลย รอบเดียวคู่เดียวก็จบ เพราะเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์  
    กัน ถ้าของนักเรียนต้องมีการชิงเพราะมี 4 โรง ท่านไหนมีความคิดอย่างอ่ืนของเชิญเสนอ  
    ปรึกษาหารือกันได้   
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ในการจัดการแข่งขันกีฬาเราต้องมีการวางแผนในการจัดอยากให้สรุปแผนให้เสร็จ  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  อย่างเช่นวันเปิดการแข่งขันต้องมีกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมสีสัน มีนักเรียนทั้ง 4 โรง มีนักกีฬา  
    มาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา คือสรุปจะต้องมีการวางแผนว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในพิธี  
    เปิดการแข่งขันกีฬา และมีกีฬาอะไรบ้างที่จะแข่งในวันเปิดฯ ช่วงวันที่ 2 -3 จะแข่ง  
    อะไรบ้าง แล้วก็ปิดการแข่งขันก็มีเท่านี้คือนี่เป็นแผนคร่าวๆ แล้วก็มากําหนดกันว่ามีกีฬา  
    อะไรบ้าง ใครแข่งช่วงไหนจะได้เขียนเป็นรายการไปเลย ตอนนี้เราวางแผนกําหนดกิจกรรม  
    ส่วนการกําหนดวันแข่งขันนั้นค่อยกําหนดทีหลัง เวลากําหนดวันในการแข่งขันก็จะให้  
    เจ้าหน้าที่ไปประสานทางผู้อํานวยการโรงเรียนว่าช่วงไนจะเหมาะสมสําหรับนักเรียน แต่  
    เรื่องแผนเรื่องกิจกรรมกีฬาต้องกําหนดไว้เลย    
นายเหลือ เดือนประโคน - สําหรับแนวคิดของผมคือการจัดการแข่งขันกีฬาก็จัดเหมือนเดิมแต่งบประมาณเบิกได้น้อยก็  
(นายก อบต.)   ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจง คือโดน สตง.เรียกเงินคืนจากการที่เราเคยเบิกผิดระเบียบ การ  
    จัดการแข่งขันกีฬาในปีนี้คือจะจัดให้ย่นเวลาลง การจัดกีฬาถ้าจะเป็นโซนละทีมก็จะมี  
    ผู้สูงอายุกับเยาวชนมันก็จะเจอกันเร็วแต่ถ้าจะจัดไขว้โซนละ 2 ทีม เวลาเจอกันก็ได้ไขว้แต่  
    ระยะเวลาจัดจะยาวขึ้นไปอีก เพราะการจัดแข่งขันกีฬาจะมี 1.ฟุตบอล 2.วอลเลย์บอล  
    3. ตะกร้อ สําหรับนักเรียนต้องเชิญให้มาร่วมอยู่แล้วเพราะเห็นทางโรงเรียนสอบถามมา  
    หลายรอบแล้วนักเรียนไม่ค่อยมีปัญหาเพราะแข่งกันเลยชิงกันเลย เบื้องต้นวันเปิดการ  
    แข่งขันกีฬากลุ่มแม่บ้านโซนเหนือแข่งกับโซนใต้  กีฬาผู้นํา สมาชิกผู้บริหารกับผู้ใหญ่บ้าน  
    1 คู่  วันเปิด 2 คู่ก็มากแล้วเพราะจะมีกิจกรรมของเด็กและมีกิจกรรมที่เคยๆ ทํามา  
    อย่างเช่นเรื่องการแจกรางวัลก็ต้องมี  วันแข่งวันที่2 กีฬาเยาวชน ผู้สูงอายุ วันต่อไปก็เป็น  
    นักเรียนหรือจะสลับกันเป็นลักษณะว่า นักเรียน 2 โรงเจอกัน ผู้สูงอายุโซนเหนือ-โซนใต้เจอ  
    กัน วันหนึ่งจัดได้ 3 – 4 คู่ สลับกัน วันต่อไปให้นักเรียนมาแข่งอีก 1 คู่ เยาวชนอีก 1 คู่  
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    ต่อไปวันปิดให้เยาวชนชิงชนะเลิศ เพราะว่าวันปิดต้องชิงตะกร้อ วอลเลย์บอล มีหลายกีฬา  
    รวมกัน ตามท่ีผมคิดน่าจะจัด 3-4 วันโดยประมาณ งบที่จะช่วยเหลือโรงเรียนก็มีการ  
    ช่วยเหลืออยู่แต่ไม่ได้มากก็ได้ตามท่ีพอจะให้ได้ เพราะงบสนับสนุนโรงเรียนไม่สามารถเบิก  
    ได้ งบสนับสนุนโซนหมู่บ้านก็เบิกไม่ได้เราต้องหาวิธีว่าจะทําอย่างไร โซนเหนือโซนใต้ก็ต้อง  
    ดูก่อนอีกว่าจะช่วยงบได้เท่าไรเพราะเบิกไม่ได้ยังตอบไม่ได้ว่าจะได้เท่าไรหรือจะได้หรือไม่  
    อย่างไร  ถ้าเจ้าหน้าที่บอกเบิกไม่ได้ก็จัดปกติเอาสมาชิกแข่งกับพนักงาน คือได้จัดกิจกรรม  
    แค่นั้นแหละ คือถ้าเราเบิกนอกเหนือจากท่ีระเบียบกําหนดก็ต้องหาเงินเอง ส่วนการหาเงิน  
    เองไม่ง่ายเรื่องนี้ต้องปรึกษาหารือก่อนวันที่จะแข่งขันจะได้รู้ว่าจะแบ่งให้ได้โซนละเท่าไรไป  
    บริหารทีม ส่วนทางโรงเรียนก็มีให้นิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาเพราะเป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี  
    อยู่แล้วตามปกติ ส่วนของรางวัลเป็นของห้างร้านต่างๆ ที่เขาบริจาคมาเราก็เอามาจับรางวัล  
    ให้ผู้ที่มาร่วมงาน  
นายสุเทพ   ผูกแก้ว - ผมคิดว่าการจัดการแข่งขันกีฬาถ้าจัด 3 วัน ท่านสมาชิกขอให้หารือกันว่าจะเอายังไง วันที่  
(รองนายก อบต.)   1 จะมีการมอบรางวัลเอาแม่บ้านเอาสมาชิกมาแข่งขันกันเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ วันที่ 2  
    ถ้าเอานักเรียนหญิงนักเรียนชายด้วยก็จะแข่งกัน 3 คู่ ก็จะมีผู้สูงอายุ นักเรียนหญิง นักเรียน  
    ชาย วันที่ 3 เยาวชนกับนักเรียนชายนักเรียนชายอีก คือวันที่ 2 กับวันที่ 3 แข่งขัน 3 คู่   
    ในส่วนของรูปแบบที่เราจัดแข่งเป็นโซนเราไม่ได้จํากัดจํานวนนักกีฬาว่าเปลี่ยนได้ไม่เกิน  
    เท่านั้นเท่านี้เพราะเรามีนักกีฬาเยอะ  
ประธานสภา อบต. - ของนักเรียนต้องจัด 3 วันเต็ม ทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายเพราะนักเรียนต้องมีการชิงกัน  
    แพ้เจอกันชนะเจอกัน วันแรกก็เอานักเรียนด้วย แต่ของเยาวชนเอาวันปิดก็ได้ โซนเหนือ-  
    โซนใต้ ชิงชนะเลิศเลย ผู้สูงอายุเอาวันไหนก็ได้เลือกเอาวันแรกกับวันที่2 แม่บ้านอะไรก็ว่า  
    ไป แต่วันที่ 3 นักเรียนต้องชิง เยาวชนโซนเหนือ-โซนใต้ ต้องเจอกัน ของนักเรียน 2 วัน  
    ไม่ได้ต้อง 3 วัน ผู้หญิง 1 คู่ ผู้ชาย 1 คู่ เพราะมี 4 โรงเรียน ต้องไขว้วันสุดท้ายก็จะได้ชิง  
นางสุกัญญา  ไชปลัด - ถ้ามีการแบ่งโซนเหนือโซนใต้แบบนี้อยากทราบว่าชุดนักกีฬาใครต้องรับผิดชอบหรือทาง  
(ส.อบต.ม.5)   สภาต้องรับผิดชอบ  
ประธานสภา อบต. - ให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านร่วมกันซื้อเสื้อให้นักกีฬาแต่ละโซนของตัวเองท่ีรับผิดชอบดูแล  
นายประจวบ  ปราศจาก - การจัดเป็นโซนแบบนี้ผมว่าก็ดีนะ เป็นการสามัคคีกันดีมาก แต่ละหมู่ก็รับผิดชอบนักกีฬา  
(ส.อบต.ม.7)   ของหมู่ตัวเองไป  
ประธานสภา อบต. - ผมคิดว่าเสื้อต้องแบ่งให้ผู้มาร่วมขบวนด้วย อย่างนักกีฬาถ้าส่งมา 25 คน ก็เสื้อ 25 ตัว  
    ควรจํากัดจํานวนนักกีฬาที่ส่งแต่มี่การจํากัดการเปลี่ยนตัวแต่ต้องมีการจํากัดตัวนักกีฬา 25  
    คน ใน 4 หมู่ แต่ละกีฬาก็ให้ชุดไปตามจํานวนนักกีฬาต่อกีฬาหนึ่งประเภท  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ถ้าแต่ละหมู่บ้านส่ง 10 คน แต่ลงเล่น 25 คน เพราะต้องแบ่งเสื้อไปให้คนเดินขบวน กลุ่ม  
(ส.อบต.ม.4)   แม่บ้านก็ดีประหยัดดี ส่วนเรื่องนักเรียนถ้าจะจัดเป็นโซนแบบนี้นักเรียนหญิงไม่ต้องให้มีกีฬา  
    ฟุตบอลให้มีเฉพาะของนักเรียนชายก็พอจะได้ไม่ยืดเยื้อ  
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเราก็ได้หลักการมาพอสมควรแล้วถ้าจะปรึกษากันให้จบวันนี้เลย  
    คงไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่า 2 โซนที่สมาชิก2ฝั่ง ก็รับผิดชอบเองอยู่แล้วให้ท่านรองฯ  
    สุเทพเป็นประธานเกี่ยวกับเรื่องการทําสูจิบัตรมีรองปลัดฯเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทําเรื่อง  
    นี้ว่าเราจะกําหนดอะไรบ้างต้องกําหนดออกมาเป็นสูจิบัตรก่อน พอกําหนดสูจิบัตรเสร็จแล้ว  
    ก็แจ้งทาง 2 ฝั่ง ว่าต้องทําไงบ้างและเราก็แจ้งทางโรงเรียน โรงเรียนรับทราบเสร็จทาง  
    โรงเรียนพร้อมวันไหนเราก็มากําหนดวันผมว่าอย่างเร็วน่าจะเดือนมกราคม เดือนธันวาคม  
    น่าจะไม่ทันนี่แหละคือหลักการเราจะทําอะไรเวลาไหนบ้างก็อยู่ที่สูจิบัตรนี่แหละ ส่วน  
    ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ก็ต้องมีการดูแลกันอยู่แล้ว รางวัลก็ต้องมีอยู่แล้ว กิจกรรมต่างๆก็อยู่กับ  



9 
 

    ท่านรองฯสุเทพ ถ้าโรงเรียนรับได้ตามท่ีเราเสนอก็ตกลงตามนั้นแต่ถ้าโรงเรียนรับไม่ได้ก็ต้อง  
    แก้ตามท่ีโรงเรียนบอกแก้วันแก้กิจกรรมจะได้สอดคล้องกัน ค่าใช้จ่ายก็จัดให้ตามความ  
    สมควรต่อไปก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะไปคุยกันนอกรอบให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น หรือ  
    ท่านใดมีเรื่องกีฬาที่จะปรึกษาหารือกันอีกบ้าง  
ประธานสภา อบต. - เรื่องปรึกษาหารือเรื่องกีฬาก็จบนะครับเดี๋ยวต้องมีการปรึกษากันรอบนอกอีกครั้ง  

   5.2 เรื่องการจัดงานเทศกาล“ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” ประจ าปี 2561 
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกฯและที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม  
    ประจําปี 2561  
นายเหลือ  เดือนประโคน - ขอปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอมฯ ประจําปี 2561  ปีนี้ทางอําเภอ  
(นายก อบต.)   แจ้งว่าจะจัดเหมือนเดิม กิจกรรมก็เหมือนเดิม แต่เรื่องประกวดเทพียังสรุปไม่ได้  ตอนนี้  
    ปัญหาของเราคือเรื่องรถแห่ได้มอบหมายให้ทางท่านรองฯสุเทพกับท่านรองประธานสภาฯ  
    ไปประสานหาผู้รับจ้างตอนนี้ก็กําลังดําเนินการ  
นายสุเทพ   ผูกแก้ว - งานข้าวมะลิหอมสําหรับผมก็มีทั้งเรื่องท่ีดีและไม่ดี ในส่วนที่ว่าดีคือกิจกรรมช่วงกลางวัน  
(รองนายก อบต.)   พวกเราทุกคนไปร่วมขบวนแห่ดีมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน สมาชิก ไปร่วม  
    กิจกรรมดีมาก  แต่ที่ว่าไม่ดีคือช่วงงานกลางคืนไม่ค่อยมีใครไปร่วมกิจกรรมส่งเทพีเข้า  
    ประกวดไม่มีใครเลยที่จะไปซื้อดอกไม้เป็นรางวัลให้กับเทพี สามปีที่ผ่านมาผมอยู่จนงานเลิก  
    ปีแรกหลานท่านรองฯอํานวย ปีที่2 ลูกสาวผม  ปีที่ 3 ลูกสาวคุณสุทธิรักษ์ ไม่มีใครไป  
    ร่วมงานเลยแต่ละตําบลก็มีสมาชิกผู้บริหารไปซื้อดอกไม้เป็นรางวัลเป็นขวัญกําลังใจแด่สาว  
    งามพอถึงตําบลโคกมะขามน่าอนาถใจมากอยากให้ไปเห็น ปีนี้ทางอําเภอไม่จัดได้ยิ่งดี  
    เพราะว่าไม่ไหวเป็นแบบนี้  แย่มากคิดแล้วก็สงสารเทพีไม่รู้เป็นอะไร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ก็  
    ไม่ไป ไปก็แอบๆ แล้วก็หาย ดอกไม้มี 100 บาท 500 บาท 1,000 บาท ก็ไม่มีใครซื้อให้  
    นี่คือปัญหา  ต่อไปขอพูดเรื่องรถแห่ เมื่อปี 2559 เราจ้างผู้รับเหมาท่ีอยู่ที่ตําบลไพศาลปีนี้  
    เขารับแค่ 5 ตําบล เลยไม่รับของเราเพราะเราไปติดต่อเขาช้า ทีนี้เราก็ต้องมาหาผู้รับเหมา  
    รายใหม่พอดีได้ผู้รับเหมาอยู่ตําบลโนนเจริญเขาก็รับปากว่าจะทําให้แต่ตอนนี้เราจะหา  
    ผู้รับเหมาที่ราคาถูกไม่ได้แล้วเพราะเขาต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องรถไถ รถเทเลอร์ ตกแต่งรถ  
    แห่และทุกอย่าง ทีนี้ถามว่าราคาหมื่นถึงสองหมื่นก็เป็นไปไม่ได้และหาไม่ได้แล้วที่คุยกันก็ได้  
    ราคา 50,000 บาท  ปัญหาตอนนี้คือเราต้องจ่ายค่ามัดจําก่อน เราต้องมาปรึกษากันว่าจะ  
    หาเงินตรงไหนไปมัดจําก่อน   
นายประจวบ  ปราศจาก - เรื่องท่ีท่านรองฯพูดผมเป็นสมาชิกผมก็ไปนั่งดูได้ช่วยซื้อดอกไม้ไปหลายร้อยบาทเหมือนกัน  
(ส.อบต.ม.7)   ตอนที่ลูกสาวของคุณสุทธิรักษ์ประกวดเทพีและได้ให้หลานไปซื้อให้อีก ผมได้ถามตําบลอื่น  
    ว่าทําไมมีเงินไปซื้อดอกไม้ให้เทพีตั้งเยอะแยะเขาบอกว่าผู้บริหารให้มาไม่ใช่เงินของสมาชิก  
    เพราะผู้บริหารแต่ละตําบลต้องการให้เทพีของเขาได้คะแนนเยอะๆ แต่ตําบลเราไม่มี  แต่ผม 
    ออกเงินซื้อเอง  
ประธานสภา อบต. - คือเรื่องเงินจากผู้บริหารอันนี้อาจจะไม่ใช่เงินงบประมาณของอบต.หรือเทศบาลแต่เป็นเงิน  
    ส่วนตัวของผู้บริหารเอง อันนี้ผมสันนิษฐานเอาเพราะเงินงบประมาณไม่สามารถเบิกได้  
    เพราะผิดระเบียบ แต่ของเราไม่มีเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงฝ่ายบริหารก็ต้องมีบ้าง  
นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด - ผมได้ถามพนักงานว่ามีงบซื้อดอกไม้ให้เทพีหรือไม่ เขาบอกว่ามี 3,000 บาทแล้วพอถามก็  
(นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด)  บอกว่าพนักงานคนที่ถือเงิน 3,000 บาทกลับบ้านปีใหม่แล้วผมก็ไม่ทราบว่าใครรับผิดชอบ  
    เรื่องเงินจํานวนนี้  
ประธานสภา อบต. - ท่านนายกฯกับท่านปลัดต้องเรียกลูกน้องมาคุยนะครับมีงบไปซื้อดอกไม้แต่งบอยู่ไหน  
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นายสุเทพ  ผูกแก้ว - ผมขอเสนอว่าใครรับผิดชอบงานไหนควรให้คนนั้นถือเงิน ไม่ใช่ว่าคนถือเงินอยู่ตรงไหนหาไม่  
(รองนายก อบต.)   เจอ ส่วนคนรับงานก็มีมีเงิน ต่อไปใครรับผิดชอบเรื่องอะไรค่าใช้จ่ายเท่าไรก็ให้ถือเงินเลยให้  
    จบไป  
นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องส่งเทพีประกวดในงานเทศกาลข้าวมะลิหอมฯเป็นโครงการงบประมาณที่อยู่ในส่วนกอง  
(นายก อบต.)   การศึกษาฯ แต่ปีนี้มีรองปลัด อบต.เป็นผู้รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา  ท่านรองฯสุเทพ 
    ดําเนินการเรื่องรถแห่ ตามหลักแล้วผู้ใดที่มารับจ้างในหน่วยงานราชการต้องมีการนําเงินมา  
    ค้ําประกันสัญญาเพ่ือจะเอางานเราไปทํา แต่ในโครงการที่เราจัดรถแห่นี้เราหาคนมาทําไม่ได้  
    เลยเพราะเป็นงานความรู้เฉพาะเรื่อง แต่ในตอนนี้เราต้องเป็นคนหาและหาเงินไปมัดจํา  
    เพราะฉะนั้นเราต้องปรึกษาหารือกันหาวิธีว่าจะทํายังไง นอกรอบเป็นเรื่องเฉพาะกิจของ  
    ผู้บริหารและพนักงานที่รับผิดชอบต้องช่วยกันเบื้องต้นเพ่ือให้โครงการบรรลุตามเป้าหมาย  
    เพ่ือให้ได้รถแห่ เรื่องนี้คือทางผู้บริหารกับทางส่วนการศึกษาฯจะหารือกันในเรื่องนี้ ส่วนที่  
    เป็นกิจกรรมร่วมที่มีการประกวดเทพีมีปัญหาเกิดข้ึนอําเภอก็ว่าอาจจะไม่จัดประกวดเทพีถ้า  
    จัดก็คือแค่ให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วมีก่ิงกาชาดเป็นคนมาขายดอกไม้ขายเสร็จเงินที่ขายก็เป็น  
    ของก่ิงกาชาดเป็นของคนอ่ืนแล้วก็เชิญชวนให้คนไปซื้อดอกไม้ ทางพวกเราเองก็ต้องส่งเทพี  
    เข้าประกวด เมื่อก่อนผมไม่ส่งคนในตําบลเราผมจ้างเหมาให้เขาทําเลยจะได้ลําดับที่เท่าไรไม่  
    ต้องคํานึงถึงให้แต่ได้ส่งเทพีเข้าร่วมประกวดก็พอ แต่ในที่ประชุมอําเภอตอนนั้นบอกว่าให้  
    คนในตําบลเป็นคนจัดส่งกันเองเพ่ือจะได้ความสามัคคี ความหมายของอําเภอคืออยากให้  
    พวกเราไปช่วยเชียร์ช่วยซื้อดอกไม้เพ่ือจะได้เงินไปเข้าก่ิงกาชาดมากๆ ทีนี้ทางผู้บริหารทํา  
    โครงการไปเราก็จัดซื้อจัดหาเราก็ให้เงินไปซื้อดอกไม้ให้ผอ.การศึกษาไปดูแลให้หาคนไปซื้อ  
    ดอกไม้ให้เทพีเพ่ือให้เทพีและคนไปเชียร์มีกําลังใจ ทุกคนก็ไม่มีเงินหรอกเหมือนท่านเหมือน  
    เราแต่ในเมื่อเป็นโครงการก็ให้เงินไปซื้อดอกไม้อยู่บ้าง ส่วนเรื่องท่ีว่าไม่มีคนไปช่วยเชียร์อัน  
    นี้ก็พูดยากก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของคนในชุมชนและอบต.เอง ประเด็นหลักคือการจัด  
    ประกวดเทพีคือต้องการขายดอกไม้ให้ได้มากๆแค่นั้นเอง ผมเลยไม่ค่อยสนใจเท่าไรในปี  
    แรกๆ แต่ปีหลังๆคืออยากให้คนในตําบลมีส่วนร่วมในการส่งเทพีเข้าประกวด เรื่องงบ  
    ดอกไม้การศึกษาเป็นงบนอกท่ีหามา 1,000-2,000 เป็นการนําร่องให้คนไปช่วยเชียร์  
    ปัญหาทุกท่ีก็เหมือนกันเกือบทุกตําบลแต่ถ้าอําเภอไม่จัดก็จะขอเรี่ยไรเงินก็จ่ายให้ 1,000-  
    2,000 บาท ก็จบ ไม่ต้องไปซื้อดอกไม้ให้เป็นปัญหาแบบนี้  
ประธานสภา อบต. - การประกวดแล้วเอาดอกไม้มาเป็นคะแนนมันก็ลําบากแต่ละตําบล ตําบลไหนไม่มีดอกไม้ก็  
    อายโทษผู้บริหารไม่ดูแล แต่ถ้าให้ประกวดแต่ไม่เอาคะแนนจากดอกไม้ก็ไม่เป็นไรเราก็ให้  
    พวงถึงสองพวงก็จบ ทีนี้เอาดอกไม้เป็นคะแนนใครได้เยอะก็ได้ที่1 แต่ถ้าเราไม่ได้เลยก็โดน  
    ตําหนิเทพีก็อายแล้วใครจะอยากมาเป็นเทพีปัญหาอยู่ตรงนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่รับเงินไปแล้วไม่  
    ยอมซื้อให้นี่ก็เป็นปัญหา ปีนี้รองปลัดฯรักษาการผอ.การศึกษาก็ทราบปัญหาแล้วก็ขอให้  
    แก้ปัญหาต่อไป ผมก็หนักใจเรื่องท่ีเอาดอกไม้มาเป็นคะแนน กิ่งกาชาดก็ได้เงินจากการขาย  
    ดอกไม้ถ้าผู้บริหารตําบลไหนมีเงินก็ได้ไปตําบลไหนไม่มีก็แย่ไป ท่านปลัดต้องดูแลลูกน้อง  
    ด้วย  
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - สรุปเรื่องงานข้าวมะลิหอมฯ ทางอําเภอให้ราจัดอําเภอไม่ทราบถึงปัญหาหรอกแต่เราทํางาน  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  เราทราบปัญหาดีอยู่แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ในเมื่อมันต้องจัดเป็นนโยบายเราเป็นผู้  
    ปฏิบัติก็ต้องจัดตาม แต่ส่วนข้อบกพร่องที่ได้กล่าวมายอมรับว่าบกพร่องจริงๆ และจะไม่ให้  
    เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก ประเด็นสําคัญก็คือว่างานข้าวมะลิหอมเขาใช้หลักเกณฑ์เดิม  
    คือเอาคะแนนจากดอกไม้ในส่วนของปีนี้เราก็ต้องซื้อดอกไม้ถ้าเราจะไม่ซื้อเลยมันก็ไม่ได้มัน  
    น่าเกลียดซื้อแต่ไม่ต้องไปแข่งกับเขาแค่ให้พอดูดีอย่าให้ถึงกับนางงามต้องขายหน้า เรื่องที่ให้  



11 
 

    เงินพนักงานไปซื้อดอกไม้ให้นางงามแต่ไม่ได้ซื้อให้เป็นความผิดพลาดซึ่งผมเองก็คาดไม่ถึง  
    และผมก็ยอมรับผิดต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก การซื้อดอกไม้ก็ต้องมีงบให้  
    ดูดีแต่ก็ไม่ต้องไปซื้อมากมายอะไรให้พอแต่ไม่ไห้นางงามเสียหน้าขายหน้าถึงคนจะไม่ไปดู  
    งานเยอะแต่ก็ขอให้มีงบซื้อดอกไม้ ปีนี้ก็จะทําให้เหมาะสมตามที่ผมได้เรียนไปแล้ว  
นายเหลือ เดือนประโคน - ถ้ามติที่ประชุมอําเภอกําหนดให้จัดอีกในเรื่องของเทพี วิธีการแก้ปัญหาของพวกเราคือมีงบ  
(นายก อบต.)   ซื้อดอกไม1้,000บาทงบแต่งตัว3,000บาท ก็ให้คนที่เขารับหานางงามประกวดเหมาไปทํา  
    ให้จบ ถ้าทําวิธีนี้มันจะง่ายไม่มีผลกระทบมากมายเราไม่อยากไปแข่งขันกับเขาเอาเงินไปให้  
    กิ่งกาชาดเพราะเราไม่มีเงินและเราก็ไม่สามารถบังคับให้ใครไปร่วมงานได้ด้วย   ส่วนข้อ  

บกพร่องของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องดอกไม้แต่ไม่ได้ซื้อก็เป็นความบกพร่องที่จะไม่ให้  
เกิดข้ึนอีก ถ้าจะรักษาหน้าของพวกเราก็คือไม่ต้องสงลูกหลานเข้าประกวดคือเหมาให้เขาไป  
ทําเลย 

นางสุกัญญา ไชยปลัด - เอาเงินที่เหมาไปดูแลคนในตําบลดีกว่าค่ะ แต่งหน้าแต่งตามีเยอะ  
(ส.อบต.ม.5) 
ประธานสภา อบต. - คนเหมาคือคนรับแต่ง เทพีคือคนในตําบลของเรา  
นายวัชรินทร์ ปุยะติ - ในเรื่องของคนรับเหมาแต่งหน้าหาเทพี บางทีเราก็จะมีเงินสนับสนุนบ้างนิดหน่อย แต่ส่วน  
(รองปลัด อบต.)   ใหญ่คนรับเหมาเขาจะจัดการเอง  
นายเหลือ เดือนประโคน - คืออย่างนี้จะอธิบาย การที่มอบให้เทพีไปทํามี 1.ค่าแต่งตัว 3,000 บาท 2. ค่าดอกไม้  
(นายก อบต.)   1,500 บาท รวมเป็น 4,500 บาท ถ้าจะเอาลูกหลานไปก็จะมีปัญหาเรื่องทําไมไม่ได้  
    ดอกไม้เยอะๆ ทําไมไม่มีคนไปเชียร์แต่นายกไม่สามารถบังคับให้คนไปเชียร์ได้ ถ้าไม่อยากให้  
    เสียหน้ากับลูกหลานเราก็เหมาให้เขาทําดีกว่าผู้รับเหมาก็จะหาเทพีซึ่งเป็นคนในตําบล  

โคกมะขาม 
ประธานสภา อบต. - เราไม่ได้ต้องการที่1 แค่อยากให้คนที่รับผิดชอบเรื่องการซื้อดอกไม้รับผิดชอบซื้อให้ไม่ใช่  
    หายไปเลยเหมือนที่ผ่านมา ตําบลเราก็เสียชื่อเพราะไม่มีดอกไม้ไปมอบให้เทพี ปัญหาคือ  
    ผู้รับผิดชอบงานไม่ปฏิบัติ มีปัญหาเราต้องแก้ไข  
นายสุเทพ  ผูกแก้ว - เรื่องเทพีจริงๆไม่ใช่รางวัลที่1หรอกที่นับคะแนนจากดอกไม้ คะแนนจากดอกไม้เขาเรียก  
(รองนายก อบต.)   รางวัลขวัญใจเทพี ที่พูดเรื่องดอกไม้คือตําบลอื่นกอดดอกไม้มาแต่ตําบลเราถือแค่ดอกสอง  
    ดอกก็อายเขามาก มันเป็นการเดินโชว์ด้วยเงินที่ซื้อดอกไม้ กิ่งกาชาดไม่ได้เอาเงินไปไหน  
    หรอกเอาไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนนี่แหละ เราก็ช่วยทําบุญไป ส่วนเรื่องเทพีต่างตําบล  
    เมื่อก่อนก็มีปัญหาสมัยนายกคนก่อนเวลาประกาศชื่อประวัติมาไม่ใช่คนตําบลโคกมะขามแต่  
    เป็นคนที่อ่ืนคนที่นั่งฟังอยู่ก็แสลงใจว่าทําไมตําบลโคกมะขามไม่มีคนแล้วหรือไงถึงได้ไปเอา  
    คนจากท่ีอ่ืนมา มันก็เลยเปลี่ยนแปลงจากนั้นมาเลยเอาคนโคกมะขามเราจะได้มีความภูมิใจ  
    ว่าคนโคกมะขามก็มีส่งเข้าประกวดไม่ได้หวังตําแหน่งแค่ให้ได้เข้าประกวดแค่นั้นเองเพ่ือให้  
    เป็นหน้าเป็นตาของคนโคกมะขาม เวลาเขาประกาศชื่อผู้เข้าประกวดเราก็ภูมิใจเน้นเลย  
    นายกเหลือ เดือนประโคน ส่งเข้าประกวดจะได้เป็นหน้าเป็นตาของ อบต.เรา ไม่ใช่คิดว่า  
    ต้องมีดอกไม้อลังการมันไม่ใช่แค่พอดูได้เท่านั้นเอง  
ประธานสภา อบต. - ท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาการจัดงานข้าวมะลิหอมฯอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกบ้าง  
นายประจวบ ปราศจาก - หมู่ที่ 7 บ้านไทยถาวร  มีปัญหาดังนี้  
(ส.อบต.ม.7)   1. เรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเดิมกว้าง 3.50 เมตร  ถนนที่ทําใหม่ความกว้างไม่ถึง  
    3 เมตร ถนนใหม่เล็กกว่าเดิมข้างละ 3 0 เซนติเมตร คือถนนมันเล็กอยู่แล้วก็เล็กเข้าไปอีก 
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    2. เรื่องหินคลุกท่ีไปลงคือไม่ทราบว่าหมู่อ่ืนเป็นเหมือนกันหรือไม่คือผู้รับจ้างถ้าจะไปลงหิน  
    คลุกขอให้แจ้งก่อนว่าจะไปลงจะได้แจ้งว่าควรจะลงที่ไหนอย่างไร  
    3. เรื่องค่าน้ํา ขอความกรุณาจากทางองค์การบริหารส่วนตําบลไม่เก็บค่าน้ําประปาได้  
    หรือไม่ เพราะเดือนนี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าและน้ําก็ออกกระปริดกระปรอยใช้น้ําน้อยมาก ใช้ไฟจาก  
    พลังงานแสงอาทิต  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - หมู่ที่ 4  บ้านหนองอาแมะ  มีปัญหาดังนี้  
(ส.อบต.ม.4)   1. ตามท่ีผู้รับเหมาได้เอาหินลงมากองไว้ที่บริเวณลานกีฬาของ อบต.โคกมะขาม ทําให้เกิด  
    ความชํารุดไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร  
    2. ทางเจ้าหน้าที่ที่ประจํารถกู้ชีพ 1669 แจ้งมาขอให้จัดหาเตียงที่ใช้ขนคนป่วยและ  
    ออกซิเจน  
นายสนอง  เนาว์ประโคน - เรื่องหินคลุกท่ีใช้งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสมดูแล้วตามสภาพยังไม่ผ่านขอให้  
(ส.อบต.ม.6)   แก้ไขเพ่ิมเติม  
ประธานสภา อบต. - เรื่องหินคลุกของหมู่ที่3 ก็ยังไม่ผ่าน เพราะจุดที่เดือดร้อนก็ไม่ลงหินคลุกให้แต่ไปลงตรงจุดที่  
    ไม่เดือดร้อน เวลาช่างออกไปสํารวจออกไปวัดถนนก็ไม่แจ้งให้สมาชิกทราบ สมาชิกจะได้  
    ออกไปชี้จุดให้ถูกต้อง  
นายกิจ  ชัยประโคน - หมู่ที่ 2 มีความเดือดร้อนเรื่องหินคลุกเช่นกัน สายจากบ้านผมไปถึงลาดยางหลุมลึกมาก  
(ส.อบต.ม.2)   และสายจากหมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 4 บ้านหนองอาแมะเดือดร้อนเช่นกัน  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ปัญหาเรื่องลงหินคลุกซ่อมแซมถนนคือจุดที่เดือดร้อนไม่ลงหินคลุกแต่ไปลงจุดที่ไม่  
(ส.อบต.ม.4)   เดือดร้อน  
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - เรื่องลงหินคลุกถนน ท่านนายกฯได้มอบหมายให้ช่างไปสํารวจแต่ละหมู่บ้านแต่การไป  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  สํารวจนั้นไม่ทราบว่าไปสํารวจตามความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่อย่างไรผมก็ไม่  
    ทราบ  แต่ผลที่ออกมาแล้วก็มีปัญหาอย่างท่ีว่าคือเกาไม่ถูกท่ีคัน แก้ไม่ถูกจุด จุดสําคัญก็  
    ไม่ได้ลงและช่างเอ็มอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานหรือทํางานหย่อนยาน เป็น  
    ช่างระดับช่างเอ็มจบ ปวส.ไปวัดถนนจากเดิมกว้างก็ลดลงเหมือนปลายดินสอผมก็ได้เรียก  
    ช่างเอ็มมาตําหนิแล้ว คนทํางานก็ต้องมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวในการทํางานผมยอมรับว่าเป็น  
    ความบกพร่องของช่างเอ็มเลยซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ความรู้เทคนิคอะไรมากมาย เวลาผมถาม  
    ว่าช่างเอ็มทําไมวัดถนนมาแบบนี้ก็ตอบไม่ได้ แต่ช่างเอ็มบอกว่ามันกว้างไม่ได้ที่ไปข้างหน้า  
    มันกว้างไม่ได้มันไม่มีที่กว้างให้ทําถนนเท่าเดิมผมก็แปลกใจผมก็ไม่เชื่อหรอกแต่ก็ได้ตําหนิไป  
    พอผมทราบผมก็ให้แก้ทันทีเลยเหมือนเรื่องหินคลุกที่ผ่านมาลงไม่ตรงจุดตามหลักการลงหิน  
    คลุกก็ต้องไปถามไปสํารวจว่าจะลงตรงไหนจากจุดไหนไปถึงจุดไหนมันต้องละเอียด  
    พอสมควร ส่วนตรงนี้ทางท่านนายกกับผมต้องรับผิดชอบและขอยอมรับผิด  วิธีแก้ปัญหาคือ 
    ต้องเอาไปลงเพ่ิมมีเงินก็ต้องซื้อแล้วเอาไปลงเพ่ิมเร็วๆนี้ก็จะเอาไปลงเพ่ิมเลย ถ้าไม่เอาไปลง  
    เพ่ิมก็ไม่จบเพราะชาวบ้านไม่หายเดือดร้อนต่อไปผมก็จะไม่ผ่านโครงการให้ง่ายๆต้องไปดูให้  
    ละเอียดผมขอฝากรองปลัดได้ช่วยดูด้วยถ้ามีโครงการพวกเกรดถนนให้ไปดูให้ละเอียดจะได้  
    ไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีก ปัญหาที่เสนอมาวันนี้ผมกับท่านนายกรับทราบ ผมในนามผู้บริหารก็  
    จะแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง  
ประธานสภา อบต. - เรื่องลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ถ้าปฏิบัติจริงก็จะไม่เกิดปัญหา  
นายรําเพย  สิงหา - สอบถามเรื่องศึกษาดูงาน  ครั้งก่อนที่ประชุมก็เสนอกันไว้ท่านปลัดก็รับปากแต่ตอนนี้ก็เงียบ 
(ส.อบต.ม.4)   ไปแล้วผมขอฝากเท่านี้ก่อน 
นายสนอง เนาว์ประโคน - ทางบ้านหนองไผ่มีผู้เสียชีวิต ขอเชิญท่านสมาชิกได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ  
(ส.อบต.ม.6) 
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นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องลงหินคลุกซ่อมแซมถนนก็น่าจะเข้าใจพอสมควร ท่านปลัดได้กําชับไปแล้ที่บกพร่อง  
(นายก อบต.)   เพราะการประสานงานผิดพลาดพอลงหินคลุกไปแล้วชาวบ้านยังไม่หายเดือดร้อนก็ต้องลง  
    เพ่ิม ก็สํารวจมาใหม่ตามที่งบของเราพอจะทําได้ ตรงไหนที่เป็นเส้นยาวๆผมว่าจะให้เขียน  
    โครงการเพราะเป็นลูกรังคือใช้งบน้อยแต่ได้ระยะทางยาวๆเพราะงบประมาณของเรามีไม่  
    มาก ตรงไหนที่เป็นลักษณะหินคลุกขาดๆเกินๆเราก็ไปลงเพ่ิม ก็ประมาณการไปปรับปรุงให้  
    มันดูดีเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ยอมรับว่าบกพร่องจริงๆเวลาไปสํารวจ  
    ไปวัดไปประมาณการไม่แจ้งให้สมาชิกไปดูด้วยว่าจุดไหนเดือดร้อนยังไง ผมกับปลัดก็  
    ยอมรับว่าบังคับบัญชาไม่ทั่วถึง ส่วนเรื่องค่าน้ําของท่านประจวบที่ได้เสนอมาในระเบียบ  
    จริงๆมันงดเก็บค่าน้ําไม่ได้แต่ถ้าจะลดการใช้ลงเราประมาณการให้มันได้น้อยลงน่าจะได้อยู่  
    แต่ถ้าไม่เก็บเลยมันผิดระเบียบที่เราตั้งไว้อาจจะเว้นเดือนนี้ไปเก็บเพ่ิมเดือนหน้าแบบนี้  
    อาจจะได้แต่ก็ไม่ได้เยอะตัวเลขมิเตอร์มันขึ้นอยู่แล้วต้องจดต่อเนื่องกันถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวเลข  
    มันก็จะไม่ข้ึน ตอนนี้ก็กําลังซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วเรากําลังแก้ไขเรื่องน้ําให้กับหมู่7กับหมู5่  
    กําลังให้ช่างดําเนินการอยู่   
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เรื่องน้ําคุ้มติดถนนบอกว่าใช้ไม่ได้เขาจะขอตัดท่อประปาแล้วใช้บ่อน้ําตื้น  
(ส.อบต.ม.4) 
นายรําเพย  สิงหาคม - ตามท่ีผมได้ถามเรื่องศึกษาดูงานยังไม่มีใครชี้แจง  
(ส.อบต.ม.4) 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตอนนี้กําลังให้ปลัดกับหน้าสํานักปลัดเป็นคนเขียนโครงการ น่าจะเป็นเดือนมกราคม  
(นายก อบต.) 
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - เรื่องศึกษาดูงานที่จังหวัดบึงกาฬตอนแรกผมจะทําภายในเดือนนี้แต่ท่านนายกบอกว่าจะให้  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  หัวหน้าสํานักปลัดทําเองผมก็เลยวางมือให้หัวหน้าสํานักปลัดประสานงานเอง จนบัดนี้ก็  
    อาจจะล่าช้าอันนี้ผมขอออกตัวว่าไม่ได้ช้าเพราะผม เพราะผมยกให้ทางหัวหน้าสํานักปลัด  
    ดําเนินการกับท่านนายกมีอะไรก็สอบถามทางท่านนายก  และขอชี้แจงเรื่องน้ําประปา หมู่  
    7 เรื่องการเก็บค่าน้ําประปาบางอย่างเราช่วยเหลือกันได้ แต่กรณีนี้ช่วยเหลือกันไม่ได้เพราะ  
    การจดค่าน้ําแต่ละเดือนต้องจดเลขมิเตอร์ต่อกัน สตง.เวลามาตรวจก็จะตรวจเลขมิเตอร์  
    การเก็บค่าน้ําเก็บตามมิเตอร์ที่ใช้ไม่สามารถจดมิเตอร์ข้ามไปได้  หรือจะให้ลดค่าหน่วยให้  
    เช่นเคยเก็บหน่วยละ 4 บาท มาเก็บหน่วยละ 2 บาท ก็ไม่สามารถทําได้  ต้องเข้าใจใน 
    หลักการเราไม่มีอํานาจในการลดค่าน้ําและจดตัวเลขข้าม อํานาจตามกฎหมายมีตามท่ี  
    บัญญัติไว้แต่คุณไม่มีอํานาจที่จะลดมิเตอร์ที่นอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมาย ขอให้  
    ชาวบ้านเข้าใจในหลักการในระบบ และในขณะที่คุณไม่ได้ใช้น้ํามิเตอร์ก็ไม่หมุนอยู่แล้วก็ลด  
    ไปในตัวอยู่แล้ว ลดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นระบบเป็นแบบนั้นสตง.ตรวจทั้งหมด 
นายประจวบ ปราศจาก - ความจริงงบแบบนี้มันฉุกเฉินน่าจะช่วยได้ท่านก็ลงรายละเอียดไปว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ  
(ส.อบต.ม.7)   ไม่ได้ใช้น้ําจากระบบไฟฟ้าแต่ใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์มิเตอร์ก็เดิน  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไฟฟ้าลดลง ค่าน้ําก็ลดลง เพราะถ้าไม่ได้ใช้น้ําค่าน้ําก็ลดอยู่แล้ว  
นายเหลือ เดือนประโคน - ท่านปลัดได้ชี้แจงตามหลักการแต่วิธีการที่ผมจะช่วยก็คือเนื่องจากเครื่องสูบของเราพังมัน  
(นายก อบต.)   จําเป็นต้องหาน้ําจากที่อ่ืนมาใช้ วิธีช่วยในลักษณะที่ว่าจะออกเป็นค่าซ่อมเราอาจจะไปช่วย  
    เช่ากองทุนหมู่บ้านก็เอาไปเฉลี่ยเป็นค่าน้ําแต่ขอไปปรึกษากับท่านปลัดก่อนกําลังหาวิธีช่วย 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก กระผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก  
    สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้การประชุม  
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    สภาในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
เลิกประชุม  เวลา  13.05  น. 
 

     
    (ลงชื่อ)    นพรัตน์   เนียมหัตถี ผู้จดรายงานการประชุม  
             (นายนพรัตน์   เนียมหัตถี)  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล/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)  
    ขสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 
 
      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                (นายภูริเดช  จ่ายประโคน)  
                           ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลโคกมะขาม                


