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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่   4   เดือน   สิงหาคม   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 นายร าเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ร าเพย   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 - -ลา- 
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 นายสงค์    มั่งคั่ง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์    มั่งค่ัง  
4 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์    ธนโชติโภคินกุล  
5 นางสาวศันสนีย์   ปุ่นประโคน ครู กศน.ต าบล ศันสนีย์   ปุ่นประโคน  
6 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  พจนา    ทองรักสี  
     

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จ านวน 14 คน  ลา 1 คน  คือ  นายเขื่อน  เดือนประ

โคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  6 คน  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   
จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.โคกมะขามทุกท่านที่ได้ให้ความส าคัญและ  
    เข้าร่วมประชุมสภาโดยพร้อมเพรียงกัน   สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล  

โคกมะขามได้รับหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนถนนเป็น  
หลุมเป็นบ่อน้ าท่วมขังการสัญจรไปมายากล าบาก ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติเรื่องพิจารณา  
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2560ครั้งที่ 2 เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาฯ แต่เนื่องจาก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามอยู่นอกสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี  
2560  จึงได้ท าหนังสือขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.  
2560  ในห้วงระหว่างวันที่  24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 7  สิงหาคม  2560  ต่อ 
ท่านนายอ าเภอประโคนชัยตามระเบียบข้อกฎหมายที่ก าหนด และท่านนายอ าเภอ 
ประโคนชัยได้อนุมัติเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ. 2560   
ตามห้วงระยะท่ีขออนุมัติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จึงได้ส่งหนังสือ  
เรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ. 2560  และก าหนด 
ประชุมในวันนี้คือวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ส าหรับ 
วันนี้มีท่านสมาชิกลาหนึ่งคน คือ ท่านสมาชิกเขื่อน  เดือนประโคน  สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 6 และวันนี้มีคุณครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  
อ าเภอประโคนชัยหรือ กศน.  เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้กับ 
ท่านสมาชิกและทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบ  ต่อไปขอเชิญคุณครูได้ชี้แจง  

น.ส.ศันสนีย์ ปุ่นประโคน - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ดิฉัน น.ส.ศันสนีย์   
(ครู กศน.ต าบล)   ปุ่นประโคน  เป็นครูกศน. ประจ าต าบลโคกมะขาม  รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเข้าร่วม  
    ประชุมสภาฯ ในวันนี้  มีเรื่องมาชี้แจงและประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง  
    เรื่องท่ีหนึ่ง  ด้วยส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ จะด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลผู้มีรายได้  
    น้อย เพื่อติดตามผลสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงและสภาพปัญหาของผู้มีรายได้น้อย  
    สอบถามผู้มีรายได้น้อยเก่ียวกับความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือจัดสวัสดิการ  
    ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย  และทางส านักงานสถิติจังหวัดได้มอบหมายให้  
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน. ด าเนินการออกส ารวจ  
    ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยมีผู้ออกไปส ารวจจ านวน 5 คน เรียกว่า เจ้าหน้าที่แจงนับ จะ  
    ลงส ารวจตามหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่แจงนับคือกลุ่มนักศึกษาของกศน. หรือเครือข่ายของ  
    กศน. ต าบลโคกมะขามของเรามีจ านวนผู้มีรายได้น้อยขึ้นทะเบียนไว้ 1,011 ราย ใน  
    จ านวนนี้มีผู้มีรายได้น้อยอยู่ในพื้นที่ประมาณร้อยละ 80  นอกนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่อ่ืน  
    และในกรณีผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีอ่ืนแต่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยโดยมีภูมิล าเนาใน  
    ทะเบียนบ้านอยู่ในต าบลโคกมะขาม ทางกศน. จะขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณา  
    จากท่านถ้าท่านทราบรายละเอียดของผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นท่ีอ่ืนโดยดูจากส าเนา  
    บัตรประจ าตัวประชาชนขอความกรุณาแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่แจงนับ  โดยเริ่มออก  
    ส ารวจตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560   
    เรื่องท่ีสอง  กศน. ได้จัดโครงการสร้างจิตส านึกรักชาติด้วยสัญลักษณ์ธงชาติไทย โดย  
    คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบก าหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน  
    พระราชทานธงชาติไทยฉลองครบรอบ 100ปีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย   
    และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรกโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้ง  
    ก าหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย  เพ่ือเป็นการสร้างความ  
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    ภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมร าลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า  
    เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย  
    การชักธง หมายความว่า การเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา หรือการเชิญธงลงจากยอดเสา ส าหรับ  
    เวลาชักธงขึ้นคือเวลา  08.00 น. และเวลาชักธงลงคือเวลา 18.00 น. รายละเอียด  
    ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน  และในวันนี้ทางกศน. ได้น าธงชาติไทยมาแจกให้กับ  
    ทุกท่าน    
ประธานสภา อบต. - ขอขอบคุณทางคุณครูกศน. ที่ได้มาชี้แจงประชาสัมพันธ์และได้น าธงชาติไทยมาแจกใน  

วันนี้ด้วย ขอบคุณมาก 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.  
    2560   เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2560 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ท าหนังสือเรียกประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  2560 
    และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  

ประจ าปี 2560 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการประชุม 
กันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญอ่านและ  

    ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไข  
    เพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้  
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน  

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม  2560  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  12  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  

ประจ าปี  พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2560  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ในระเบียบวาระนี้เสนอเพ่ือทราบ  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบบ้าง ถ้ามีขอเชิญ  
    เสนอได้  
ที่ประชุม  - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 

ประธานสภา อบต. - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2  จ านวน  9  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 596,200 บาท 

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ข้อ 89  ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเงิน
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สะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงประกอบการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)  ต่อไป 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
(นายก อบต.)       เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์  
    จากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าขัง  
    การสัญจรไปมายากล าบาก จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาความ  
    เดือดร้อนให้กับประชาชน  และเป็นรายการที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ  
    รายจ่ายประจ าปี  แต่มีความจ าเ ป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอ านาจหน้าที่   ตลอดจนนโยบายที่ได้ 
    ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
    ซึ่งจะต้องด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และตามที่องค์การ 
    บริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  มีเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นเงิน   
    6,717,052.86  บาท  สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ. 2548  
    ข้อ 89  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,859,389.49 บาท  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกมะขามได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1  
ไปแล้วเมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,816,500   
บาท   และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมไปเป็นจ านวน  
7  โครงการ  เป็นเงิน  1,216,250 บาท  และโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างได้  จ านวน  2  โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  205,500  บาท  คือ  
1. โครงการเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 เป็นเงิน  76,000  
บาท  
2. โครงการเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7  เป็นเงิน  
129,500 บาท   
เนื่องจากส านักงานทรัพยากรน้ าจังหวัดบุรีรัมย์ไม่อนุญาตให้ด าเนินการขุดเจาะบ่อ  
บาดาลของหมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 ซึ่งเป็นบ่อเก่าได้ เพราะไม่มีรหัสหมายเลขบ่อบาดาลคือ  
ตั้งแต่แรกที่มีการขุดเจาะทางหมู่บ้านไม่ได้ด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องจึงไม่มีรหัส  
หมายเลขบ่อบาดาลและประกอบกับเป็นที่สาธารณะจึงไม่สามารถด าเนินการขุดเจาะบ่อ  
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บาดาลได้  จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสองโครงการเป็นโครงการ 
อ่ืนเป็นจ านวนเงิน  205,500  บาท และมีงบประมาณคงเหลือจากโครงการจ่ายขาด 
เงินสะสม ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1  เป็นจ านวนเงิน  394,750  บาท  รวมเป็นเงินที่ 
สามารถด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 2  ได้เป็นจ านวนเงิน   
600,250  บาท  จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้ง 
ที่ 2  จ านวน  9  โครงการ  เป็นเงิน  596,200  บาท  ดังนี้ 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

---------------------------------- 

รายละเอียดรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้      เป็นเงินทั้งสิ้น   596,200  บาท ประกอบด้วย 
  รายจ่ายเพื่อการลงทุน        เป็นเงิน   596,200  บาท 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    เป็นเงิน   596,200  บาท 
   แยกเป็น 
    1) ประเภทถนน   เป็นเงิน   596,200  บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
     1.1 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1,2 ถึงล าห้วยตะโก) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
750.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 337.50 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย)  เป็นจ านวนเงิน  143,700  บาท 
          - เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แต่เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560  

     1.2 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4)  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อม
เกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย)  เป็นจ านวนเงิน  17,000  บาท   
   - เหตุผลความจ าเป็น  เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านโคกตะเคียน หมู่ 3 และบ้านหนองอาแมะ หมู่ 4 ต าบล
โคกมะขาม  ประชาชนใช้สัญจรไปมาจ านวนมากและสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ในการสัญจรไปมาอย่างมาก  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและ
เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แตเ่นื่องจากไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560  

     1.3 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายถนน คสล.บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 เชื่อมถนน คสล.บ้านโคกเกลา (คุ้ม
สวายเรียง) หมู่ที่ 5)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
192.00 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย)  เป็นจ านวนเงิน  81,700  บาท   
   - เหตุผลความจ าเป็น  เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหนองอาแมะ หมู่ 4 และบ้านโคกเกลา หมู่ 5 ต าบลโคก
มะขาม  ประชาชนใช้สัญจรไปมาจ านวนมากและสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนใน
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การสัญจรไปมาอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แต่เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560  

     1.4 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายสามแยกส านักสงฆ์ธรรมวิทย์เมธี เชื่อมถนนลาดยางสาย บร 2022) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร  
(พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย)  เป็นจ านวนเงิน  51,100  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แต่เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560      

     1.5 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายสามแยกไปบ้านนายอ้วน  โวงประโคน)  ขนาดกว้าง 3.50  เมตร  ยาว 
750.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 262.50 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย)  เป็นจ านวนเงิน  111,800  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แต่เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560      

      1.6 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ไปทางทิศตะวันออก)  ขนาดกว้าง 
3.50  เมตร  ยาว 120.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 42.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อม
เกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย)  เป็นจ านวนเงิน  17,800  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แต่เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560  

     1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
13.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.5 ลูกบาศก์เมตร  เป็นจ านวนเงิน  18,000  บาท     

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากเดิมเป็นถนนคอนกรีตและมีสภาพเป็นหลุมลึกมีน้ าท่วมขังการสัญจรเป็นไปด้วย
ความยากล าบากเด็กนักเรียนและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือให้เด็กนักเรียนและประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่
ยิ่งขึ้น  แตเ่นื่องจากไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ  จึงขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560  

     1.8 โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายหน้าศูนย์ กศน.อ าเภอประโคนชัย ไปทางทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง 4.00  
เมตร  ยาว  300.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร  (พร้อมเกรด
ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย)  เป็นจ านวนเงิน  51,100  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้
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ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แต่เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 

     1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบตัว U) (สายจาก
หน้าบ้านนายสุพรรณ  สมินทอง ถึงที่ดินของนายสุทธิรักษ์  หล้าสุด) ขนาดกว้าง  2.40 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 122.40 ตารางเมตร และรางระบายน้ า ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) 
ลึก 0.40 เมตร ยาว 51.00 เมตร พร้อมฝาปิดคสล. เป็นจ านวนเงิน  104,000  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชน สภาพถนนเดิมเป็นถนนหินคลุกหินคลุกการ
ระบายน้ าไม่ดีท าให้เกิดน้ าท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนใช้สัญจรไปมายากล าบาก   จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือ ให้ประชาชน
สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน แต่เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560    
ประธาน สภา อบต. -  ขอเชิญที่ประชุมได้อภิปรายหรือมีข้อซักถามข้อเสนอแนะเรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงิน 
    สะสม ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 2 ตามท่ีท่านนายกฯ ไดเ้สนอ 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 นี้ ไม่เห็นมีโครงการลง  
(ส.อบต.หมู4่)   หินคลุกหน้าบ้านของนายสนอง  มาถึงขอบสระหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 30 เมตร  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  
นายเหลือ เดือนประโคน - การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่อง  
(นายก อบต.)   เร่งด่วนและมีงบประมาณจ ากัด ในส่วนของโครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายหมู่ที่4  

ไปคุ้มสวายเรียง หมู่ที่ 5  เป็นถนนที่มีประชาชนใช้ในการสัญจรมากจึงมีความจ าเป็น 
เร่งด่วน ส่วนตรงไหนที่ต้องการเพิ่มเติมก็ให้รอดูงบประมาณช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้  
ว่าจะมีงบประมาณคงเหลือที่จะด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด  

ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดอภิปรายอีกบ้าง  
นายสนอง  เนาว์ประโคน - โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกถนนหน้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่  ต้องขอขอบคุณ  
(ส.อบต.หมู6่)   ท่านนายกฯ เป็นอย่างมากที่ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปส ารวจ และน าเข้าพิจารณาจ่ายขาด  
    เงินสะสม พอดีมีคณะกรรมการเขามาประเมินโรงเรียนทีนี้เขาติตรงถนนหน้าโรงเรียนท า  
    ให้เด็กนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนยากล าบาก  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ถ้าผ่านมติที่ประชุมสภาฯ  
(ส.อบต.หมู4่)   แล้วก็ขอให้รีบด าเนินการ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนมาก  
ประธานสภา อบต. - ถนนทุกสายที่ได้เสนอมาเพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมฯ ครั้ง  
    ที่ 2 นี้  ผมได้ไปส ารวจมาทุกสายดูแล้วเดือดร้อนกันมาก มีความจ าเป็นเร่งด่วน  มีท่าน 
    ใดจะอภิปรายอีกบ้าง  
นายประจวบ ปราศจาก - อยากทราบว่าโครงการที่จะลงหินคลุกนี้ไม่ทราบว่าจะเอารถไถหรือรถเกรดมาปรับเกลี่ย  
(ส.อบต.หมู7่)   เพราะอย่างโครงการก่อนหน้านี้ที่เป็นโครงการปรับเกรดถนน ผู้รับเหมาเอารถเกรดที่  

เป็นรถเก่ามาท า ท าแล้วผลงานไม่ค่อยดี 
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - โครงการปรับเกรดถนนครั้งก่อนต้องเข้าใจว่าเป็นการเกรดเกลี่ยถนนเดิม ส่วนการลงหิน  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  คลุกผู้รับเหมาก็ต้องเกลี่ยให้ได้ตามแบบ  
นายบุญศรี ประสงค์สุข - เรื่องการลงหินคลุกการเกลี่ยหินถ้าใช้รถเกรดใหญ่คงไม่คุ้มค่าผู้รับเหมา ผมเคยเห็นตอน  
(ส.อบต.หมู4่)   ผู้รับเหมาเขาท าโครงการต าบลละห้าล้านโครงการลงหินคลุกถนนเขาใช้รถไถเกลี่ยดูแล้ว  
    ก็ท าได้ดีอยู่ 
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นายเหลือ  เดือนประโคน - ในส่วนของการลงหินคลุกการปรับเกลี่ยหินคลุกของผู้รับเหมาก็ต้องท าให้ดีท าให้ได้ตาม  
(นายก อบต.)   แบบแปลนที่อบต.ก าหนด และขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันดูแล  
    เพ่ือประโยชน์สูงสุดของพ่ีน้องประชาชน  
ประธานสภา อบต. - ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกท่านได้ช่วยกันดูแล ถ้าท าไม่ดีก็ต้องให้ผู้รับเหมาแก้ไข มี  
    ท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขอ  
    อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้แยกเป็นรายโครงการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุก 
    โครงการ 
นายบุญศรี ประสงค์สุข - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
(ส.อบต.หมู4่) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามที่ท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว  
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วย  
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายร าเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
    2560 จ านวน 9 โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  596,200  บาท  ตามท่ีท่านนายกฯ  
    ได้เสนอขออนุมัติ ขอเชิญยกมือขึ้น  
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน  
    9 โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  596,200  บาท  ตามท่ีนายกฯ เสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้  
นายแกน   ยึนประโคน - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ที่ได้อนุมัติจ่ายขาด  
(ส.อบต.หมู1่)   ไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะได้ด าเนินการก่อสร้างตอนไหนอย่างไร เพราะกลัวจะไม่ทันสิ้น  
    ปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. - ต้องให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการเร่งรัดผู้รับเหมาให้รีบด าเนินการ  
นางสุกัญญา ไชยปลัด - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5 ไม่ทราบว่าจะได้  
(ส.อบต.หมู5่)   ด าเนินการก่อสร้างได้ตอนไหนเพราะจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว  
นายวงศ์  ธนโชติโภคินกุล - ทราบข่าวมาจากผู้รับเหมาว่าจะด าเนินการก่อสร้างในช่วงวันแม่ท่ีใกล้จะถึงนี้  
(เลขาฯนายก อบต.) 
นายกิจ  ชัยประโคน - ขอหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านนายมอญ มาถึงถนนโชคชัยเดชอุดม เพราะถนนเป็น  
(ส.อบต.หมู2่)   หลุมลึก  
นายธนาธิป ปานะโปย - ขอท่อระบายน้ าถนนข้างโรงเรียนบ้านโคกมะขาม ทางเข้าบ้านนายเสงี่ยม โพยประโคน  
(รองประธานสภาฯ)  เพราะถนนขาด ใช้ท่อประมาณ 8 ท่อน  
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นายประจวบ  ปราศจาก - ความเดือดร้อนมีทุกหมู่บ้าน อย่างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ถ้าทราบว่าจะ  
(ส.อบต.หมู7่)   ด าเนินการไม่ได้ ผมก็จะเสนอให้เปลี่ยนเป็นแบบโยก ถ้าท าไม่ได้ก็ขอให้ปรับเปลี่ยน  
    ซ่อมแซมประปาให้สามารถใช้งานได้ และขอหินคลุกประมาณสามคันรถเพ่ือน าไปลง  
    ตรงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองอาแมะเพราะเดือดร้อนมาก  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจง  
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องประปา หมู่ 7 สามารถด าเนินการปรับปรุงประปาได้ แต่วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาให้  
(นายก อบต.)   บ้านไทยถาวรแบบระยะยาวคือจะต้องหาแหล่งน้ าเอาน้ าผิวดินคือน้ าจากบ่อมาใช้ตอนนี้  
    ผมก าลังคิดหาทางแก้ไขปัญหาให้อยู่ ส่วนท่านสมาชิกท่ีขอหินคลุกเพ่ือปรับปรุงถนนให้  
    รอในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณจะได้ส ารวจอีกครั้งว่ามีงบประมาณเหลืออยู่เท่าใดท่ีจะ  
    สามารถด าเนินการได้  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนออีกบ้าง  
นายทนงศักดิ์  เสาธง - อยากทราบเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ไม่ทราบว่าทางไฟฟ้าโอนงบประมาณมาให้หรือยัง  
(ส.อบต.หมู3่)   และถ้าโอนมาแล้วอยากทราบว่าจะให้ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 ด าเนินการอย่างไรต่อไป 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกชี้แจง  
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าทางต าบลโคกมะขามเป็นต าบลที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรง  
(นายก อบต.)   จากโรงไฟฟ้าฯ และยังมีต าบลประโคนชัยและเทศบาลประโคนชัยได้รับความเดือดร้อน  
    ด้วย และโรงไฟฟ้าเขามีกองทุนและให้หมู่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
    ต าบลในเขตพ้ืนที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโรงไฟฟ้า  ส าหรับในส่วนของทาง  
    โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกมะขามที่ได้ของบประมาณจาก  
    กองทุนไปแล้วก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยตรงไม่ต้องผ่าน อบต. แต่ส าหรับหมู่บ้าน  
    เขาให้ผ่าน อบต. ตอนนี้กองทุนได้โอนงบประมาณเข้า อบต. และให้ อบต.ด าเนินการหา  
    ผู้รับจ้างตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดังนี้  
    หมู่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล้อมรั้วอ่างเก็บน้ าประปาหมู่บ้าน  เป็นเงิน 204,200  
    บาท 
    หมู่ 2 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ าและลานเอนกประสงค์ เป็นเงิน   
    250,000  บาท  และ   โครงการพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นเงิน  250,000  บาท 
    หมู่ 3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงิน 169,000 บาท 
    โครงการของทั้ง 3 หมู่บ้านนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ  และต่อไปในปีหน้าหมู่อ่ืนๆที่  
    อยู่ในต าบลโคกมะขามก็สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโรงไฟฟ้าได้  
    เช่นกัน  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้าง  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - สปสช. จะจัดโครงการอบรมธรรมะเพ่ือสุขภาพ ได้ปรึกษาหารือกับทางท่านผู้บริหาร  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ท่านรองนายกฯ เราจะจัดเหมือนเดิมคือนิมนต์พระมา 9 รูป ถวายภัตตาหารและนิมนต์  
    พระมาเทศนาให้ฟัง ส าหรับก าหนดการคือช่วงเช้า 8 โมงเช้าพี่น้องประชาชนมาร่วมงาน  
    ท่านนายกฯได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเพล  

หลังจากนั้นพวกเราและพ่ีน้องประชาชนร่วมกันรับประทานอาหาร และหลังจากนั้นช่วง 
บ่ายรับฟังเทศน์จากพระอาจารย์ การที่จะมีโครงการนี้เกิดข้ึนได้นั้นต้องมีประชาชน  
มาร่วมงานประมาณหนึ่งร้อยกว่าคน อยากให้ท่านสมาชิกได้ส่งรายชื่อพ่ีน้องประชาชนที่  
จะเข้าร่วมงาน 
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นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด - หาคนมาร่วมงานไม่ได้  
(ส.อบต.หมู7่) 
ประธานสภา อบต. - ขอให้ที่ประชุมได้ปรึกษากันเรื่องการจัดงานของ สปสช. ว่าควรจะจัดหรือไม่จัดขอเชิญ  
    เสนอได้  
นายสุทธิรักษ์ หล้าสุด - ขอเสนอว่าไม่ต้องจัด  เพราะช่วงนี้งานกิจกรรมก็มีบ่อยครั้งมาก 
(ส.อบต.หมู7่) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอให้จัดงานกิจกรรมโครงการอบรมธรรมะเพ่ือสุขภาพ ดังนั้น  
    ต่อไปขอมติที่ประชุมตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอว่าไม่ให้จัดกิจกรรมโครงการอบรมธรรมะ  
    เพ่ือสุขภาพของสปสช.  
ที่ประชุม  - มีมติไม่ให้จัดกิจกรรมโครงการอบรมธรรมะเพ่ือสุขภาพของสปสช.  จ านวน 11 เสียง 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกบ้าง  
นายเหลือ เดือนประโคน - ส าหรับกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีบทบาทในการดูแลใกล้ชิด  
(นายก อบต.)   ประชาชนมีหลายกิจกรรม  ของต าบลเรายังขาดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
    มาก ตามที่ได้มีการมาประเมินผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดก าหนดให้องค์การบริหารส่วน  
    ต าบลได้มีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาต่างๆให้มาก ปีนี้เขาเน้นในเรื่องกองทุน  
    สวัสดิการของชุมชน และรณรงค์เรื่องขยะและเรื่องการบริหารจิตใจให้มีจิตส านึก อย่าง  
    ศูนย์กศน.เขาก็จัดโครงการส านึกรักชาติ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็จะจัดโครงการ  
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม บางหมู่บ้านมี  
    การจัดตั้งกลุ่มกองทุนมีการเก็บเงินแต่ไม่มีการจัดตั้งให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
    เมื่อท าไม่ถูกต้องท าไม่ถูกข้ันตอนเขาก็ต าหนิติติงมาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลว่าไม่มี  
    การดูแลแนะน าหรือตรวจสอบ มีแต่การกระท าโดยพละการ  
ประธานสภา อบต. - สอบถามท่านปลัด โครงการของ สปสช.มีโครงการอ่ืนอีกหรือไม่ขอเชิญเสนอได้  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ตามท่ีได้เรียนเสนอโครงการอบรมธรรมะเพ่ือสุขภาพ จริงๆแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มี  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ประโยชน์มากและเพ่ือเป็นผลงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เหตุผลที่เสนอต่อที่  
    ประชุมเพราะว่าต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วย  แต่ถ้าเป็น  
    โครงการอื่นก็จะไม่เสนอที่ประชุม จะปรึกษาผู้บริหารคณะกรรมการและจะด าเนินการ  
    เลย  
นายทนงศักดิ์  เสาธง - เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนของกลุ่มผมมีการจัดตั้งและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตาม  
(ส.อบต.หมู3่)   กฎหมาย คือมีสวัสดิการดูแลสมาชิกในเรื่อง การเสียชีวิต การป่วย การนอนรักษาตัวใน  
    โรงพยาบาล การคลอดบุตร ทุนการศึกษา ช่วยน้ าท่วม  และอยากให้องค์การบริหาร  
    ส่วนต าบลโคกมะขามได้สนับสนุนงบประมาณด้วยและทราบมาว่าทางรัฐบาลจะ  
    สนับสนุนงบประมาณมาในปีหน้า  
นายสนอง  เนาว์ประโคน - บ้านหนองไผ่ จะมีการจัดกิจกรรมวันแม่ที่วัดหนองไผ่และอยากให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้  
(ส.อบต.หมู6่)   ไปช่วยกันเก็บกวาดตัดกิ่งไม้บริเวณทางเข้าวัด  แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะจัดวันไหน 
นายเหลือ  เดือนประโคน - ไม่มีปัญหาในเรื่องการจัดพนักงานไปช่วยตามที่ขออยู่แล้ว แต่ให้ทราบแน่ชัดก่อนว่าจัด  
(นายก อบต.)   วันที่เท่าไร 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกท่านใดจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
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ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
    ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี  
    เกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
    ปิดการประชุม  เวลา  13.10   น. 

     
(ลงชื่อ)     นพรัตน์    เนียมหัตถี    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 

                                (นายนพรัตน์    เนียมหัตถี) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
 
  

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
    

   (ลงชื่อ)    บุญศรี    ประสงค์สุข   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
        (นายบุญศรี    ประสงค์สุข)  
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  
    

   (ลงชื่อ)      ทนงศักดิ์    เสาธง   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    (นายทนงค์ศักดิ์    เสาธง)  
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
 

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


