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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 
วันที่  9  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
…………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 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 นายรำเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 รำเพย   สิงหา  
8 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ทวีศักดิ์   เมียวประโคน  
9 นางสุกัญญา  ไชยปลัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สุกัญญา  ไชยปลัด  

10 นายเขื่อน   เดือนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เขื่อน   เดือนประโคน  
11 นายสนอง  เนาว์ประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สนอง   เนาว์ประโคน  
12 นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุทธิรักษ์   หล้าสุด  
13 นายประจวบ  ปราศจาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประจวบ   ปราศจาก  
14 นายประวิทย์  ชอบธรรม ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ประวิทย์  ชอบธรรม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเหลือ   เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ   เดือนประโคน  
2 นายกอบโชค   เนาว์ประโคน รองนายก อบต.โคกมะขาม กอบโชค   เนาว์ประโคน  
3 นายสงค์    มั่งคั่ง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์    มั่งค่ัง  
4 นายอดุลย์     ปุยะติ เลขานายก อบต.โคกมะขาม อดุลย์   ปุยะติ  
5 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  พจนา   ทองรักสี  
     
     

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จำนวน 14 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  5 คน  
นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  
    ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติฯ เพ่ือให้สภาฯได้ 
    พิจารณา แต่เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามอยู่นอกสมัยประชุมสภา 
    สามัญประจำปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) หมวด 2  การประชุม   
    ข้อ 36 การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ดำเนินการดังนี้  (3) กรณีองค์การบริหารส่วน 
    ตำบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่ง 
    องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การาบริหารส่วนตำบล นายกองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
    ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในตำแหน่งอาจทำคำร้องยื่นต่อ 
    นายอำเภอขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรก็ให้นายอำเภอเรียกประชุม 
    วิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก 
    จะต้องได้รับอนุญาตจากอำเภอ  ในการนี้ประธานสภาฯ ได้ยื่นหนังสือขออนุมัติเปิด 
    ประชุมสภาสมัยวิสามัญต่อนายอำเภอประโคนชัยและนายอำเภอได้อนุมัติเรียกประชุม 
    สภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2564  ในห้วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน  

2564  ถึงวันที่  15  เมษายน  2564  มีกำหนด 15 วัน  ตามห้วงระยะเวลาที่ขอ 
อนุมัติ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามจึงได้ส่งหนังสือเรียกประชุมสภาฯ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดประชุมในวันนี้คือวัน 
ศุกร์ที่  9  เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป  และวันนี้สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มาประชุมครบทุกคนไม่มีคนขาด และขอขอบคุณ 

    ทุกท่านทีใ่ห้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้    

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่  1 
ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2564 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ทำหนังสือเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  
    2564 และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้ง 

ที่ 1  ประจำปี 2564 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการ 
ประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญ 
อ่านและ ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  
24 กุมภาพันธ์  2564  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  12  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

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

ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564    
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ระเบียบวาระเสนอเพ่ือทราบขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุม 
นายเหลือ เดือนประโคน - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติและท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน เนื่องจากจังหวัด 
(นายก อบต.)   บุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ประกาศมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 
    นา 2019 (โควิด-19) ระลอก 3 ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอความร่วมมือได้ 

ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องประชาชนในชุมชนได้ทราบและถือปฏิบัติ  ใครที่ 
เดินทางมาจาก 5 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสียงก็ต้องตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ 
ต้องกักตัว และถ้าตรวจเจอก็ต้องรักษา เป็นมาตรการล่าสุดของทางจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 
ประกาศออกมา  วันนี้เริ่มตั้งจุดหน่วยบริการประชาชน 7 วันอันตราย เพื่อให้บริการพ่ี 
น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลโคกมะขามก็ได้ร่วมกับอสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ตั้งจุดหน่วยบริการ 
ประชาชน 2 จุด คือ หน้า อบต. 1 จุด  และทางเข้าบ้านโคกมะขาม 1 จุดก็ขอเชิญชวน 
ท่านสมาชิกสภาได้ไปให้กำลังใจกับทาง อสม.และช่วยกันดูแลและป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด สำหรับการสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้คงจะ ไม่ 
หนาแน่นเหมือนครั้งก่อนที่ผ่านมา คนที่จะกลับมาก็คิดสองจิตสองใจถ้ามาก็ต้องไป 

    ตรวจหาเชื้อและต้องกักตัว สุดท้ายก็มาบ้างไม่มาบ้าง ก็ขอความร่วมมือได้ช่วยกัน 
    ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการการ 
    ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดได้ประกาศออกมา  และมีอีกเรื่องคือองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลโคกมะขามของเราได้ให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ตำบล 
    โคกมะขามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีรายได้น้อยเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง 
    ในช่วงปีที่ผ่านมา ก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนและแจ้ง 
    ความประสงคเ์พ่ือขอรับความช่วยเหลือโดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย กำนัน 
    ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านซึ่งคณะกรรมการได้คัดกรองแล้วได้ผู้ที่มีคุณสมบัติ จำนวน  
    469 คน  โดยให้ความช่วยเหลือโดยการแจกพันธุ์ข้าวเพ่ือให้นำไปเพาะพันธุ์ข้าวเพื่อ 
    นำไปปลูก  ก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแต่ต้องเป็นไปตามข้ันตอน ตามระยะเวลา 
    ที่ระเบียบกฎหมายกำหนด  ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

    หน่วยงานกองช่าง 
โอนลดงบประมาณ 

    1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
    ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ขนาด 100Kva  งบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท  

โอนลด  100,000  บาท 
2) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  
(มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที งบประมาณตั้งไว้  11,000  บาท   
โอนลด 11,000  บาท 

ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายการที่ท่าน 
    ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้น 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 26  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  และข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามได้รับหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียนจากพ่ีน้อง 
(นายก อบต.)   ประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะและถนนหนทาง แต่เนื่องจาก 
    งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้  จึงเสนอขออนุมัติจากสภาเพ่ือพิจารณาโอน 
    ลดงบประมาณในส่วนของกองช่างรายการเพ่ือจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าและรายการเพ่ือ 
    จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แต่ในเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนสำคัญมากกว่า 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาฯ เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ พร้อม 
เหตุผลและความจำเป็นดังนี้ 
 

รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
 หน่วยงาน  กองช่าง 
 โอนลดงบประมาณ 

1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการเพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ขนาด 100Kva  งบประมาณตั้งไว้  
100,000  บาท โอนลด  100,000  บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าในปีประมาณ 2564 จึงขออนุมัติโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้จำนวน 100,000 บาท เพื่อโอนไปเพ่ิมงบประมาณในรายการอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
 

2) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  
รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที งบประมาณตั้งไว้  
11,000  บาท  โอนลด 11,000  บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำในปีประมาณ 2564 แต่ด้วยประชาชนมี
ความเดอืดร้อนเรื่องอ่ืน ที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน  จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้จำนวน 11,000 บาท เพื่อโอน
ไปเพิ่มงบประมาณในรายการอ่ืนๆเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะ 
    สอบถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญอภิปรายได้ 
นายประจวบ  ปราศจาก - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน ถ้าโอนงบประมาณไป 
(ส.อบต.หมู่7)   แล้วมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ผมก็ยินดีที่จะสนับสนุน 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ขออภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติรายการที่ขออนุมัติโอน 
    งบประมาณในครั้งนี้แยกเป็นรายการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
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นางสุกัญญา  ไชยปลัด - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
(ส.อบต.หมู่5) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกรายการ ขอเสียงรับรองตามท่ีท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายสุภาพ   ชุมนุมดวง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายรำเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานกองช่าง 
โอนลดงบประมาณ 

    1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
    ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ขนาด 100Kva  งบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท  

โอนลด  100,000  บาท 
2) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  
(มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที งบประมาณตั้งไว้  11,000  บาท   
โอนลด 11,000  บาท 
ขอเชิญยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ 12 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    ตามท่ีนายกฯเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นายเหลือ เดือนประโคน - ขอชี้แจงเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้า การเสนอขอขยายเขตไฟฟ้าไปที่การไฟฟ้า เขาจะ 
(นายก อบต.)   พิจารณาเรื่องระยะทาง อย่างเช่น ระยะทางของบ้านแต่ละหลัง ถ้าบ้านแต่ละหลังห่าง 
    กันมากไม่ค่อยมีบ้านเรือนจะขออนุมัติขยายยากเพราะมันไม่คุ้มค่า ถ้าเป็นหมู่บ้านที่มี 
    หลังคาเรือนใกล้กันประมาณ 2 – 3 ต้น ก็จะอนุมัติง่าย คือเขาดูท่ีความคุ้มค่า แต่ถ้าจะ 
    ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนเป็นคนจ่ายเงินแทนการไฟฟ้าท่ีขยายไป ตอนนี้ 
    ทาง สตง.เขาตรวจสอบว่าถ้าขยายไปไม่คุ้มค่าพวกเราสภาฯที่อนุมัติให้ไปขยายเขตไฟฟ้า 
    ก็จะต้องรับผิดชอบเพราะใช้จ่ายเงินไม่คุ้มค่าต่อการดูแลพ่ีน้องประชาชน กรณีนี้เกิดขึ้น 
    ที่บ้านไทรมีการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงไปท่ีทุ่งนามีกระท่อมประมาณ 3-4 หลัง  
    ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้งบประมาณล้านกว่าบาทพอดีมีคนร้องเรียนเข้าไป  
    คนที่เดือดร้อนคือสภาฯและนายกฯ ต้องรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า  
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    เราต้องดูความต้องการของพ่ีน้องประชาชนต้องดูความเป็นจริงว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้  
ก็ขอให้พยายามเข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมาย การที่ขยายเขตไฟฟ้าทำเรื่องมาแล้วผมจะ 
รับรองไปที่การไฟฟ้า ส่วนจะได้เร็วหรือช้าก็เป็นเรื่องของการไฟฟ้าที่จะพิจารณา เราก็มี 
หน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนตามความเป็นจริงบนพื้นฐานของระเบียบ 
กฎหมาย เพราะฉะนั้นพยายามทำความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนในเรื่องของขั้นตอน 
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ถ้าขยายเขตไปยังที่สาธารณะเขาไม่ให้ขยายเข้าผมใน 
ฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ไม่รับรองให้ถ้าผมไม่รับรองก็ดำเนินการต่อไม่ได้ 
เพราะถ้าเกิดข้อผิดพลาดมาทางไฟฟ้าเขาก็จะบอกว่าทาง อบต.ได้รับรองมาแล้วก็ให้ทาง  
อบต.รับผิดชอบ เขาเองก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นที่สาธารณะหรือไม่เป็นที่สาธารณะ ต้อง 
ระมัดระวังให้ดี การทำงานขอให้อยู่บนพื้นฐานของระเบียบและกฎหมาย ทุกอย่างก็ต้อง 
เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย 

นายแกน  ยึนประโคน - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อยาก 
(ส.อบต.หมู่ 1)   สอบถามว่าผู้รับจ้างที่ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1 เมื่อไรจะดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ  
    คือเวลาล่วงเลยมาหลายอาทิตย์แล้ว กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องการก่อสร้างก็อยู่ในชุมชนต้องช่วยกันดูแล ผู้รับจ้างรายนี้ทำรางระบายน้ำ 2 จุด คือ 
(นายก อบต.)   บ้านโคกมะขาม หมู่ 1 และหมู่ 2 ตอนนี้เขากำลังก่อสร้างรางระบายน้ำอยู่ที่หมู่ 2 เรา 
    เป็นสมาชิกก็สามารถไปดูได้ไปแจ้งไปบอกเขาได้ โครงการก่อสร้างผมก็มอบหมายช่างไป 
    ดู ผมก็คงจะไปดูทุกเรื่องไม่ได้ ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ช่วยไปดูแล ตรงไหนทำแล้วไม่ดีมี 
    ข้อบกพร่องก็สามารถแจ้งเขาได้  
นายสนอง  เนาว์ประโคน - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อยาก 
(ส.อบต.หมู่ 6)   สอบถามเรื่องการวางท่อจากเขตหนองบอนที่ส่งน้ำเข้าสระหนองไผ่ คือวางท่อไว้แล้ว 
    อยากทราบว่ามีงบประมาณท่ีจะดำเนินการเอาท่อลงหรือไม่ 
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องวางท่อ  เดิมทีมันเป็นคลองที่เอาน้ำเข้ามายังสระหนองไผ่ แต่ผ่านทางคลองเก่าเข้า 
(นายก อบต.)   มา บางจุดก็เป็นทุ่งนาแต่เขาไม่ได้วางท่อเราก็เลยไปขุดวางท่อไปขุดก่อนวางท่อเพ่ือจะ 
    ให้เขามีทางน้ำไหลที่ถาวรก็เลยลงท่อไปให้ชุมชนไปช่วยกันวาง พอชุมชนไปช่วยกันวาง 
    เสร็จ ข้างๆตรงที่เป็นร่องให้น้ำมันไหลไปก่อนพอน้ำมันไหลมาชาวบ้านก็ไม่พากันไปลง 
    ท่อ เพราะฉะนั้นทำยังไงจะเอาท่อลงไปได้ วิธีการคือผมต้องให้ผู้รับเหมาที่จะก่อสร้าง 
    ถนนคอนกรีตเวลาที่เขาจะปรับพื้นท่ีก็จะจ่ายค่าพิเศษให้เขาให้เขาขุดให้แล้วจะพา 
    ชาวบ้านไปเอาท่อลง 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน เมื่อพูดถึง 
(ปลัดอบต./เลขาฯสภาฯ)  โครงการผมขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบเกี่ยวกับการตรวจงานจ้าง ช่วงก่อนหน้านี้ที่ 
    มีการตรวจงานจ้างไปมีคำถามจากท่านสมาชิกว่า คณะกรรมการตรวจงานทำไมถึงไม่มี 
    สมาชิกอบต. โดยปกติแต่ก่อนจะมีข้าราชการและผู้นำชุมชน แต่โคกมะขามจะเอา 
    สมาชิกเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผมก็ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่พัสดุ ตอนนี้เขา 
    ออกระเบียบมาใหม่เขาบอกว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างประกอบไปด้วยประธานหนึ่ง 
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    คน และเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสองคน นั่นหมายความว่ามีข้าราชการสามคนก็ได้หรือจะ 
    แต่งตั้งจากผู้นำชุมชนที่ผ่านการประชาคมมาก็ได้หรือจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการทั้ง 
    สามคนก็ได้ ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบ 
นายประจวบ  ปราศจาก - ผมดีใจมากที่ได้เข้าใจเพราะเวลาถนนมันเสียชำรุดชาวบ้านก็มาด่าแต่สมาชิกว่าทำไมไม่ 
(ส.อบต.หมู่7)   ดูแล ตอนนี้ถนนที่ทำใหม่นี้เป็นฝุ่นแล้วแตกแล้ว แต่ที่ทำมาสิบกว่าปียังไม่เสียหายเลย  

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆ ตรงนั้น ก็ด่าสมาชิกว่าเซ็นต์ให้ผ่านทำไม ผมก็ตอบไปว่าถ้าเป็นแกง 
ผมจะชิมดูว่าเผ็ดไหมเปรี้ยวไหมหวานไหมแต่นี่เป็นถนนเห็นว่าทำเสร็จแล้วผมก็เซ็นต์ให้ 
ผ่าน มันก็เสีย น่าจะมีการตรวจสอบว่ามีการผสมส่วนผสมได้ถูกต้องตามสูตรหรือไม่ 

นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงก็ถูกต้อง โครงการก่อสร้าง 
(นายก อบต.)   จะมีสัญญาควบคุมอยู่ เส้นไหนที่ทำแล้วมันชำรุด ก่อนที่เขาจะมาถอนหลักประกัน 
    สัญญาก็จะมีกรรมการไปตรวจสอบก่อนที่จะให้ถอนหลักประกัน ตัวไหนที่ดูไม่ดีชำรุด 
    เสียหายก็ต้องแจ้งให้เขามาซ่อมถ้าเขาไม่ซ่อมก็ถอนหลักประกันสัญญาไม่ได้ ถ้าไม่มา 
    ซ่อมเราก็จะยึดเงินประกันสัญญาและจะดำเนินการซ่อมต่อไป 
นายประจวบ  ปราศจาก - ผมไม่ได้โทษฝ่ายบริหารเพราะต่างคนต่างไม่ได้เรียนสายนี้มา จริงๆถ้าเป็นถนนลูกรังเรา 
(ส.อบต.หมู่7)   สามารถมาปะมาบดใหม่ได้ แต่ถ้าเป็นถนนคอนกรีตเอาปูนไปปะน่าจะได้สักพักมันก็หลุด 
    ออกใหม่ได้ คอนกรีตนี้ซ่อมยากมากต้องทำให้ดีตั้งแต่แรก 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตอนนี้กำลังสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองอาแมะไปโคกมะขาม ระยะทาง  
(นายก อบต.)   2 กิโลเมตร ขอให้ท่านสมาชิกได้ช่วยกันดู ถ้าทำไม่ดีก็ช่วยกันเตือนเขาถ้าเราไปดูบ่อยๆ  
    ก็จะเป็นเรื่องที่ดี 
นายประจวบ ปราศจาก - จริงๆ แล้วเรามีช่างที่เรียนจบมาทางนี้ก็ต้องให้ช่างออกไปดูว่าเขาผสมส่วนผสมได้ 
(ส.อบต.หมู่7)   ถูกต้องหรือไม่ ต้องจี้ไปที่ช่างผู้คุมงาน 
นายสงค์  มั่งคั่ง  - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่องถนนเป็นสิ่งที่ดีที่ท่าน 
(รองนายกอบต.)   สมาชิกได้เสนอ วันนั้นผมได้ไปประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมเสร็จผมก็ได้ไป 

ดูถนนที่เขากำลังก่อสร้างไปดูก็ไปเห็นผู้ช่วยช่างโยธากำลังคุมงานอยู่ ก็เห็นเขากำลังวัด 
ค่าปูนที่เขากำลังจะเท จริงๆถ้ามีการดูแลวัดระดับแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี 

ประธานสภา อบต. - เรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ที่มีปัญหาขอให้ท่านนายกฯ ได้รีบแจ้งผู้รับจ้างให้ไป 
    ทำการแก้ไข 
นายเหลือ  เดือนประโคน - จะรีบดำเนินการ ตอนนี้ยังอยู่ในสัญญายังไม่ได้ถอนหลักประกันสัญญา 
(นายก อบต.) 
นายอดุลย์  ปยะติ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ขออนุญาตท่าน 
(เลขาฯ นายก อบต.)  ประธานสภา  ลักษณะการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานคอนกรีต สร้างแล้วมันมีปัญหา  
    สร้างแล้วมันไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ การสัญจรไปมาเมื่อสร้างเสร็จแล้วมี 
    ผลกระทบ ลักษณะการนำเข้าในสภาฯ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ เป็นเรื่อง 
    ที่ดีมาก ในเมื่อสภาฯ ผ่านงบประมาณให้ไปจัดการสร้าง มีห้างหุ้นส่วนมีบริษัทมาจัดการ 
    ดำเนินงานก่อสร้าง แล้วมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง การนำเข้าเพ่ือให้สภาฯ 



8 
 

    ได้รับทราบเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการบันทึกรายงานการประชุม 
    ในสภาฯแห่งนี้ไว้เป็นหลักฐาน ว่าสมาชิกได้มีการนำเข้าสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยมีการ 
    พูดคุยกันในสภาฯ เรียบร้อย  อย่างที่ท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามท่านประจวบ ได้ 
    พูดเอาไว้ว่าการก่อสร้างถนนผู้ที่จะต้องไปดูก็คือช่าง อันนั้นเป็นหน้าที่หลักของเขาแต่ก็ 
    ใช่ว่าจะเป็นหน้าที่ของช่างอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นพ่ีน้องชาวบ้านหรือผู้นำชาวบ้านก ็
    สามารถเข้าไปดูช่วยกันดูได้  แต่ลักษณะตามโครงสร้างการเข้าไปเจาะการเข้าไปสำรวจ 
    มันก็เป็นหน้าทีห่ลักของช่าง อันนี้ก็ขอให้พวกเราเข้าใจว่าจะไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคน 
    หนึ่ง ในเมื่อนำเข้าในที่ประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้วก็ควรจะมีหนังสือมา สภาฯ ก็ 
    ดำเนินการ หนังสือมาแจ้งผู้บริหารว่า ถนนเส้นนี้มันไม่ได้มาตรฐาน ถ้าหากว่าสภาฯ จะ 
    ดำเนินการคอยยึดเงินค้ำประกันแล้วนำไปซ่อมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าสภาฯ  
    หรือผู้บริหารเห็นว่ามันช้าเกินไป ถนนใช้การไม่ได้ในเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็สามารถท่ีจะ 
    เรียกหน่วยงานเหล่านั้นมาให้เขาไปดำเนินการแก้ไขให้ได้  
นายประจวบ  ปราศจาก - ผมได้นำเสนอเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ที่ได้สร้างใหม่แต่ถนนมันแตกมันพัง 
(ส.อบต.หมู่7)   เข้าท่ีประชุมสภาแล้ว ไม่ทราบว่าผมต้องทำเป็นหนังสือมาอีกหรือไม่ ในเมื่อที่ประชุม 
    สภาก็จะมีการบันทึกไว้แล้ว 
นายอดุลย์  ปุยะติ - เพ่ือความมั่นคงเพ่ือความหนักแน่น ลักษณะการบันทึกเป็นรายงานการประชุมก็เป็น 
(เลขาฯ นายก อบต.)  หลักฐาน แต่ถ้าหากจะมีหนังสือร้องเรียนมามันจะได้มั่นคงยิ่งขึ้น 
ประธานสภา อบต. - ให้ท่านสมาชิกทำหนังสือร้องเรียนเสนอมาท่ี อบต. อีกครั้ง  บางครั้งบันทึกในรายงาน 
    การประชุมแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปดำเนินการต่อ ทำหนังสือมาทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะ 
    ได้นำเสนอตามข้ันตอน แล้วผู้บริหารเขาก็จะได้สั่งการต่อไป 
นายประจวบ  ปราศจาก - จริงๆ แล้วถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 นี้ คือถ้าเปรียบเทียบแล้วยังไม่เสียถึง 3% คือ 
(ส.อบต.หมู่7)   มันเริ่มเสีย แต่เมื่อเปรียบเทียบถนนเก่าท่ีทำมาแล้วสิบกว่าปียังไม่เสียเลย ต่อไปถ้าจะมี 
    การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก็ต้องให้ดูแลให้ดีกว่านี้ เพราะเราต้องใช้ 
    งบประมาณแต่ละบาทให้มันคุ้มค่า  
นางสุกัญญา  ไชยปลัด  - เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกที่เคารพ  ดิฉันนางสุกัญญา ไชยปลัด  
(ส.อบต.หมู่5)   สมาชิกสภา อบต.โคกมะขาม หมู่ที่ 5  พูดถึงเรื่องถนนคอนกรีต ขอยกตัวอย่างสมัยก่อน 
    ให้ฟัง เราเคยรับจ้างมีโครงการสร้างถนนผ่านหน้าบ้าน ผู้รับเหมาได้จ้างคนในชุมชนให้ 
    เป็นคนทำ ซึ่งจะเป็นโม่มือ เขาให้เราใส่ปูนครึ่งถุง ทราย 12 หิน 12 ท่านคิดว่ามันจะ 
    เป็นส่วนผสมที่แข็งแรงไหมเพราะปูนแค่ครึ่งถุงส่วนมากมีแต่หินกับทรายเขาสั่งเราเสร็จ 
    เขาก็ไปเลย แต่เวลาเราทำเราใส่ปูน 1 ถุง ทราย 12 หิน 12 แล้วถนนที่ทำสมัยก่อนจะ 
    แข็งแรงกว่าสมัยนี้มาก ทุกวันนี้เขารับจ้างมาเขาผสมปูนกับโม่คือผสมสำเร็จมาเราไม่รู้ว่า 
    เขาผสมได้มาตรฐานหรือไม่ เราไม่รู้เลยว่าเขาจะผสมในอัตราส่วนเท่าไร  พอมาถึงเขาก็ 
    เทๆ เราไปดูได้แค่ว่าเวลาเทให้เขายกเหล็กขึ้นหน่อย เคยไปยืนดูทั้งวันซื้อเครื่องดื่มไปให้ 
    เขาบ้างเขาก็เกรงใจเขาก็จะทำให้ดีหน่อยตอนเย็นก็เลี้ยงเขาอีกคือกินทุกวัน ก็ทำได้ 
    เท่านี้ มันก็ไปดูได้แต่ตาถ้าเปรียบเทียบเหมือนที่เพ่ือนสมาชิกได้พูดไว้ถ้าเป็นแกงเราก็ 
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    สามารถชิมได้เราไม่รู้เลยว่าเขาผสมปูนใส่อะไรเท่าไหร่บ้าง ก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าให้ 
    ฟัง ขอบคุณคะ 
ประธานสภา อบต. - ผมก็ขอติงผู้รับเหมาที่ทำถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 เส้นนี้ เพราะทำได้ไม่ถึงปีหินโผล่แล้ว  
    ผมสัญจรผ่านถนนเส้นนี้บ่อยก็เห็นสภาพถนนเป็นเหมือนที่ท่านสมาชิกได้เสนอ 
นายเหลือ  เดือนประโคน - ก็ตามนั้นแหละครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คือเข้าใจทุกอย่างแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิก 
(นายก อบต.)   หมู่ที่ 7 ได้ทำหนังสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาว่าถนนเส้นนี้ชำรุด เดี๋ยวจะเรียก 
    ผู้รับเหมาให้มาดำเนินการแก้ไขให้  ในส่วนที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
    ในอนาคตข้างหน้านี้ ก็จะกำชับช่างที่ไปคุมงาน และขอให้พวกเราได้ไปช่วยดูแลด้วยคือ 
    ไปให้เขาเกรงใจด้วย ก็อยากให้ช่วยกันหลายๆฝ่าย เพื่อให้โครงการมันออกมาดี แต่ตัว 
    ไหนที่ชำรุดก็ให้ทำหนังสือแจ้งมาจะได้ดำเนินการให้ต่อไป 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - เมื่อสักครู่ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือทุกท่านเมื่อเลิกประชุมขอให้ 
(ปลัดอบต./เลขาฯสภาฯ)  ร่วมถ่ายรูปการต่อต้านการทุจริตบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 

โคกมะขาม ผมภูมิใจที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอเรื่องถนนชำรุดท่านได้ทำหน้าที่ของท่าน 
โดยสมบูรณ์แล้ว หน้าที่ของสมาชิกคืออะไร 1.ตรวจสอบผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่  

 2.ในการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ นั่นคือหน้าที่ของ 
ท่าน 3.พิจารณาแผน พิจารณาข้อบัญญัติ  ท่านสมาชิกยิ่งพูดยิ่งดีเพราะท่านได้ทำหน้าที่ 
ของท่าน เพราะท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เลือกท่านเข้ามาทำหน้าที่ จง 
ภูมิใจ ไม่มีเบื่อแน่นอน  เรื่องถนนที่ชำรุดขอให้ท่านสมาชิกได้ทำหนังสือร้องเข้ามาถ้าจะ 
รอให้ถึงวันครบถอนหลักประกันสัญญามันก็จะนานเกินไป จะได้นำหนังสือที่ท่านแจ้ง 
เข้ามาแจ้งไปยังผู้รับจ้างที่ทำถนนเส้นนั้นเพ่ือให้ผู้รับเหมามาดำเนินการซ่อมแซมให้  นี่ 
เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องร่วมกันตรวจสอบถ้าจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง  
อาจจะสะเพร่าไปบ้าง อย่างผมเองเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างน่าจะทุกงานถามว่า 
ผมรู้มั้ยผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ต่างจากท่านหรอกครับ ดูได้คือกว้างเท่าไร ยาวเท่าไร หนาเท่าไร  
ไหลทางเท่าไร วัดออกมาแล้วได้ตามแบบก็ผ่าน ไม่แตกต่างกัน  แต่จริงๆแล้ว เขามี 
กระบวนการเขาจะมีการเทสลูกปูนก่อนที่จะมีการตรวจรับการจ้าง คณะกรรมการตรวจ 
การจา้งก็จะดูผลเทสลูกปูน แล้วเขาเอาลูกปูนไปเทสที่ไหนบ้านเราก็จะมีส่งเทสที่ 
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ก็แล้วแต่ว่าเขาจะส่งลูกปูนไปเทสที่ 
ไหน แล้วคนรับรองผลเทสคือวิศวกรเราต้องเชื่อเขา เมื่อผลออกมาว่าผ่านเราก็ตรวจให้ 
เขาเซ็นต์ให้เขา ส่วนงานมันออกมาดีไม่ดีอย่างไรอยู่ในห้วงของประกันสัญญาอยู่เราก็ 
ซ่อมกันไปเราต้องรีบทำหนังสือแจ้งมา 

ประธานสภา อบต. - ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจง  ส่วนตัวผมได้ออกไปดูผู้รับจ้างทำถนนทุกวันและดูแล 
    เขาทุกวันเขาก็เกรงใจเราบางทีก็ทำเตลิดให้ก็มี 
นายเหลือ  เดือนประโคน - ถ้าเราช่วยกันในเรื่องการดูแลในฐานะผู้นำให้งานมันออกมาดี แต่เรื่องการตรวจงาน
(นายก อบต.)   ต่อไปการตัดขาดจากชุมชนคงไม่ดีต้องมีตัวแทนประชาคมหนึ่งคนหรือสมาชิกหนึ่งคน
    ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างด้วยจะได้ช่วยกันดูแลเพื่อให้งานออกมาดี เป้าหมายคือ 
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    ว่าต้องการให้ชุมชนได้ประโยชน์มากที่สุดจะได้ทำงานราบรื่น ขอให้ทุกท่านได้ดูแล 
    ป้องกันตัวเองดีๆ อย่าให้มีใครติดเชื้อโควิด  ต้องขออนุญาตไปตรวจสุขภาพท่ี 
    โรงพยาบาลบุรีรัมย์หมอนัด 
นายสนอง  เนาว์ประโคน - ขอเพ่ิมเติมอย่างเส้นทางท่ีไม่ให้สมาชิกเป็นกรรมการตรวจการจ้างด้วย บางที่ในหมู่บ้าน 
(ส.อบต.หมู่6)   ผมผิดเต็มๆ เอาถนนเป็นของตนเองต้องไปเจรจากว่าจะได้ คือมันมีปัญหาตลอดถ้าไม่ให้ 
    สมาชิกเป็นกรรมการด้วยผมว่าการทำงานจะลำบาก  
นายกอบโชค เนาว์ประโคน  - ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาตปฏิบัติ 
(รองนายก อบต.)   หน้าที่ดังที่ท่านนายกฯมีภารกิจตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขออนุญาตชี้แจง   
    ประเด็นแรก ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมาชิกสนอง  เนาว์ประโคน  ที่ได้นำเสนอ ผมเชื่อ 
    ว่าเรื่องที่ท่านได้นำเสนอคือการปฏิบัติหน้าที่ของท่านและเป็นผลงานของตัวท่านเอง  
    หลายที่หลายแห่งไม่ใช่เฉพาะถนนคอนกรีตเส้นทางในบ้านหนองไผ่ทุกท่ี พอทำถนนก็มี 
    ปัญหาว่าถนนมันแคบ รั้วมันเดินได้ซ่ึงเป็นฝีมือของเจ้าของพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท้องถิ่น 
    หรือฝ่ายท้องที่ท่ีจะต้องประสานงานให้เกิดถนนเส้นนั้นให้ได้ และผมเชื่อว่าที่ผ่านๆมา 
    นั้น ท่านสมาชิกท่ีอยู่ตรงนี้ก็สามารถทำได้ นี่คือผลงานและการประสานงานชั้นยอด 
    เยี่ยมของท่านที่สร้างไว้ในสังคมในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ใช่ 
    เฉพาะเรื่องถนนเรื่องเดียวหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ฝ่ายสมาชิกฝ่ายท้องถิ่นเราก็ได้ 
    ประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมและก็สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนผ่านไปด้วยดี  
    เมื่อวานทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะขาม  โดยท่านผู้อำนวยการ 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะขาม คุณหมอรอ  ชาญประโคน และคุณหมอ 
    ฉลวย  ชาญประโคน  และทีมงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะขาม ได้ 
    จัดการประชุมพ่ีน้อง อสม.ประจำตำบลโคกมะขาม และได้เชิญผู้สูงอายุไปร่วมงาน และ 
    มีหนังสือเชิญมาที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม และคณะผู้บริหาร   
    ท่านนายกและท่านผู้บริหารได้เข้าไปร่วมงาน บรรยากาศก็ชื่นมื่นต้องยอมรับว่า 
    หน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในตำบลโคกมะขามของเราเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งและ 
    แข็งแรง ผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมผมก็จะชื่นชมเขาด้วยความจริงใจ เขาทำงานให้กับ 
    ชุมชนด้วยความเสียสละจริงๆ ครับ  โดยเฉพาะพ่ีน้อง อสม. ซึ่งตำบลโคกมะขามของเรา 
    นั้นมีจำนวน อสม. 80 คนได้  เวลามีกิจกรรมก็จะขาดเหลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่า 
    ครบองค์ประกอบ ที่ผมพูดในที่ประชุมสภาก็เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ใช่ครับเกี่ยวข้องโดยตรง ประเด็นแรกที่ตรงก็คือ 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล การ 
    อนุมัติงบประมาณท่ีจะสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ขึ้นอยู่กับสภา 
    องค์การบริหารส่วนตำบล ประเด็นที่สองที่สำคัญคือบางท่านที่เป็นสมาชิกสภา อบต.อยู่ 
    ตรงนี้ก็มีหน้าที่เป็น อสม.ด้วย นี่คือการประสานงานที่ยอดเยี่ยม ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน 
    สมาชิกรำเพย ท่านทนงศักดิ์  ท่านสุกัญญา เป็น อสม.ด้วย พี่น้องอสม.ด่านแรกท่ีกำลัง 
    จะต้องเจอต่อไปนี้คือโควิดนี่คือด่านแรกต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับสภาวการณ์ที่เหลวร้าย 
    ที่มองไม่เห็น เพราะว่าทุกครั้งทุกคราวไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือหลายๆเรื่องที่ระบาด  
    โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับสุขภาพในพ้ืนที่อสม.ก็จะเป็นคนดูแล โดยเฉพาะผู้ป่วยติด 
    เตียงอสม.ต้องจัดเวรเข้าไปดูแล บางคนเข้าใจบ้างบางคนไม่เข้าใจบ้างโดยเฉพาะคนที่ 
    ป่วยและญาติบางคนก็พอใจบ้างบางคนก็ไม่พอใจบ้าง แต่ อสม.เขายึดหลักเรื่องของการ 
    บริการเป็นหลัก ยึดหลักของการดูแลเป็นหลัก ก็ต้องขอชื่นชมในท่ีประชุมสภาแห่งนี้ผ่าน 
    ท่านสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกอสม.ด้วยความจริงใจ สถานการณ์โควิดล่าสุดของจังหวัด 



11 
 

    บุรีรัมย์กำลังระบาดหนักเป็นข่าวดังทั่วประเทศส่วนจะเกี่ยวข้องกับคริสตัลผับหรือไม่ 
    เกี่ยวข้องกับคริสตัลผับเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ส่วนเรื่องท่ีจะนำเรียนในที่ประชุมก็คือ 
    สถานการณ์ ณ  ปัจจุบัน ซึ่งในตอนนี้ธนาคารทีเอ็มบีอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ปิดบริการ 
    เรื่องจากมีเจ้าหน้าที่ในนั้นติดโควิด และประโคนชัยเราสุ่มเสี่ยงที่งานแต่งที่อำเภอ 
    นางรอง ซึ่งพ่ีน้องฝั่งวัดแจ้งก็ไปร่วมงานมาก และผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอประโคนชัยก็ไป 
    ร่วมงานกันมากมายตามข่าวงานแต่งนั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวติดโควิด ผู้ร่วมงานตอนนี้ 
    หลายท่านก็ไปตรวจหลายท่านก็กักตัวเอง ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องโควิด และที่สำคัญ 
    สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ปิดงดให้บริการซึ่งการดำเนินการแก้ไขเรื่องการ 
    บริการประชาชนกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ในนั้นเป็น 
    ผู้ติดตามท่านรัฐมนตรีก็เข้ามาทำงานก็เป็นที่สุ่มเสี่ยงตอนนี้กำลังดำเนินการปรับปรุง 
    แก้ไข  ส่วนไทม์ไลน์กกต. ที่จะให้หมดวาระหรือกำหนดวันเลือกตั้งต้องรอดูอีกครั้ง   
    คณะรัฐมนตรีเขาจะประชุมทุกวันอังคารหนึ่งสัปดาห์เขาจะประชุมหนึ่งครั้งเว้นแต่มีกรณี 
    เร่งด่วน ตอนนี้เท่าที่รู้มาภายในวงการแพทย์ก็อลหม่านเรื่องวัคซีนว่าสามารถป้องกันได้ 
    หรือไม่ได้ และก็เจอสายพันธุ์โควิดที่พัฒนาสายพันธุ์ หลากหลายสายพันธุ์ ทีนี้ตัววัคซีนที่ 
    จะนำมาฉีดด่านหน้าก็ดีหรือประชาชนทั่วไปมันจะกลายเป็นว่าวัคซีนนั้นตกรุ่นกลายเป็น 
    ว่าไม่สามารถแก้ปัญหาเชื้อโรคที่พัฒนาได้ ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังให้สวมแมสและล้าง 
    มือบ่อยๆ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคร้าย  เรื่องต่อมาเรื่อง 7 วันอันตราย อย่างที่ท่านนายก 
    ได้นำเรียนก็คือว่าจุดบริการประชาชนของตำบลโคกมะขามของเรา โดยองค์การบริหาร 
    ส่วนตำบลโคกมะขาม พ่ีน้อง อปพร. พ่ีน้อง อสม. และฝ่ายปกครอง เราตั้งหน่วยบริการ  
    2 จุด  เหมือนเดิม จุดแรกคืออยู่ที่เส้นทางโคกมะขามจะขยับมาฝั่งโคกมะขามไม่ได้ตั้งที่ 
    หน้าโรงงานเหมือนแต่ก่อน จุดที่สองท่ีหนองไผ่ก็จะขยับมาตั้งที่หน้าองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลโคกมะขามเรา ซึ่งเป็นความประสงค์ของที่ประชุมของพ่ีน้อง อปพร. และฝ่าย 
    ปกครอง ที่ได้ประชุมหารือกันโดยเฉพาะท่านกำนันขออนุญาตเอ่ยถึงท่านมีความเห็นว่า 
    ควรจะขยับแต่ละจุดเพ่ือปรับปรุงหาความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่สุดในช่วง 7  
    วันอันตราย ขอนำเรียนให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบเบื้องต้นเพียงเท่านี้  
ประธานสภา อบต. - ขอชี้แจงที่ท่านรองนายกฯ ได้พูดว่า จัดเป็นวันผู้สูงอายุและอบต.ก็เป็นสำคัญของตำบล 
    เรา แต่เมื่อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นผู้จัด อสม.เป็นผู้จัด  แต่สมาชิกบาง 
    ท่านก็เป็น อสม. ก็ได้ไปร่วมงาน แต่อย่างผมไม่ได้เป็น อสม.ก็ไม่ได้ไป บางทีชาวบ้านอาจ 
    เข้าใจผิดว่าทำไม อบต.ไม่มีใครไป อันนี้ขอให้ทางบริหารได้ชี้แจงชาวบ้านให้เข้าใจ อย่าง 
    บ้านโคกตะเคียนก็มีคนถามว่าทำไมถึงไม่ไปร่วมงาน ผมก็ชี้แจงว่าเขาประชุมอสม.มันไม่ 
    เกี่ยวกับพวกเรา ก็ไม่เห็นเขาเชิญไม่เห็นเขาทำหนังสือมาก็ไม่ได้มาร่วมถ้าเขาเชิญมี 
    หนังสือเชิญมาเราก็ไปร่วมเป็นวันผู้สูงอายุเป็นวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวไป 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ที่เชิญผู้สูงอายุเมื่อวานนี้คือเขาไปในนามกลุ่มท่ีประชุมสปสช.ไม่เก่ียวกับอบต. 
(ส.อบต.หมู่5) 
ประธานสภา อบต. - เหมือนท่านรองพูดเมื่อสักครู่ว่าอบต.ทั้งตำบลเป็นความสำคัญของตำบลแต่นี่มันคนละ 
    ส่วน เดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจทำไมอบต.ไม่ไป ถ้าเชิญทำหนังสือมาผมไปร่วมทุกครั้งไม่เคย 
    ปฏิเสธ ขอให้เข้าใจกลัวว่าจะไปพูดแล้วชาวบ้านจะไม่เข้าใจว่าเราไม่ทำหน้าที่ไม่มีส่วน 
    ร่วมกับเขาจะทำให้เสียหายได้ ผมฟังท่านพูดเมื่อสักครู่คือเข้าข่ายอบต.ทุกคน มันไม่ใช่ 
    เป็นอบต.แล้วเป็นอสม.คือใส่หมวก2ใบเขาก็ไปได้ แต่สมาชิกท่ีไม่ได้เป็นอสม.เขาไม่ได้ 
    เชิญก็ไม่มีใครกล้าไปเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าจัดกิจกรรมอะไร  
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นายกอบโชค  เนาว์ประโคน  - ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านสมาชิก เมื่อสักครู่ผมนำเรียนว่า โรงพยาบาลส่งเสริม 
(รองนายก อบต.)   สุขภาพตำบลโดยทีมงานของท่านผู้อำนวยการประชุมอสม.และได้เชิญผู้สูงอายุไปผมนำ 
    เรียนเท่านั้นและก็ได้มีหนังสือเชิญผู้บริหาร เชิญท่านนายกฯ ไปเปิดงานเท่านั้นที่ผม 
    กล่าวพูดถึงสมาชิกอบต.อยู่ตรงนี้เป็นอสม.นั้น ผมเจตนาเพ่ือที่จะขอบคุณ อสม.ผ่านไป 
    ถึงผู้อำนวยการในฐานะผู้บริหารเท่านั้น  ส่วนใครจะมาใครจะไปก็เป็นเรื่องที่ผู้อำนวย 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าของงานเป็นคนเชิญผมก็ไปฐานะผู้บริหารที่มี 
    หนังสือเชิญท่านนายกและผมไปกับท่านนายกเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อเสนอหรือมีข้อซักถามอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
    ทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี 
    เกี่ยวข้องที่ทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ 
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  12.50  น. 

(ลงชื่อ)     ประวิทย์    ชอบธรรม    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                (นายประวิทย์   ชอบธรรม) 

           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  
 
 - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
   
 
  (ลงชื่อ)     สุภาพ   ชุมนุมดวง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสุภาพ    ชุมนุมดวง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 

  (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) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  


