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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่   14  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62  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 - -ลา- 
7 นายบุญศรี  ประสงค์สุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 บุญศรี  ประสงค์สุข  
8 นายรําเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 รําเพย   สิงหา  
9 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ทวีศักดิ์   เมียวประโคน  

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเหลือ  เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ  เดือนประโคน  
2 นายสุเทพ    ผูกแก้ว รองนายก อบต.โคกมะขาม สุเทพ    ผูกแก้ว  
3 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
4 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  พจนา   ทองรักสี  
5 นางสาวปัฐมญชุ์   มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์   มีเสนา  
6 นางสาววัลลี   เภาสลัก หัวหน้าสํานักปลัด วัลลี   เภาสลัก  
7 นายสุริยัน    การัมย์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา สุริยัน    การัมย์  
8 นายจักรพันธ์   คิมประโคน - จักรพันธ์   คิมประโคน  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จํานวน 14 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน  8 คน  
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามตรวจสอบ
ครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   
    ประจําปี พ.ศ. 2562 สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาพิจารณาให้ 
    ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือให้เป็นไปตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ 
    ประจําปีงบประมาณ 2562  แต่เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามอยู่ 
    นอกสมัยประชุมสภาสามัญ ประจําปี 2562 จึงได้ทําหนังสือขออนุมัติเปิดประชุมสภา 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2562 ในห้วงระหว่างวันที่  7  มิถุนายน  2562  
    ถึงวันที่  21  มิถุนายน  2562  ต่อท่านนายอําเภอประโคนชัยตามระเบียบข้อ 
    กฎหมายที่กําหนด และท่านนายอําเภอประโคนชัยได้อนุมัติเรียกประชุมสภาฯ  สมัย 
    วิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี  พ.ศ. 2562  ตามห้วงระยะเวลาที่ขออนุมัติ  สภาองค์การ 
    บริหารส่วนตําบลโคกมะขาม จึงได้ส่งหนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
    ประจําปี พ.ศ.2562  และกําหนดประชุมในวันนี้คือวันที่  14  มิถุนายน  2562   
    ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป และวันนี้มีสมาชิกลา 1 คน คือ นายทนงศักดิ์   เสาธง 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่  1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม  2562 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ทําหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําปี 2562  
    และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1   
    ประจําปี 2562 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการประชุม 
    กันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญอ่านและ 
    ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไข 
    เพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจําปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
24  พฤษภาคม  2562  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  12  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  
    ประจําปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2562    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ประธานสภา อบต. - ญัตติเรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  

ขอเชิญท่านนายกฯได้เสนอต่อที่ประชุม 
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นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ขององค์การบริหารส่วน 
(นายก อบต.)   ตําบลโคกมะขาม    

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
    - ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ 
    ขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒   
    มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได ้
    กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ 
    รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน 

- กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท0810.3/ว5797 ลงวันที่10ตุลาคม 
2559 ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –  
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ต่อมาเม่ือ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือที่มท 0810.3/ 
ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กําหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) ตลอดจนการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
ประกาศใช้แล้วหรือดําเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกําหนดแนวทางเป็น 
อย่างอ่ืน  ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ 
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม  
กําหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้ 
แล้วการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินกิจการ 
ของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  
ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน 
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 5  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561  
– 2565) และได้กําหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ   
   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามไดด้ําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 และขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ต่อสภาฯ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต่อไป 
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ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ไปพร้อมกับ 
    หนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2561 – 2565 หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้อย่างไร ขอเชิญอภิปรายได้ 
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี) - ขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาความสําคัญแต่ละส่วนในร่างแผนฯ เพ่ือให้สมาชิกได้ 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ตรวจสอบดูได้อย่างละเอียดและรอบคอบมากยิ่งขึ้น 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอหรือจะอภิปรายขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมไม่มีท่านใดอภิปราย   ต่อไปขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12 เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ขององค์การ 

 บริหารส่วนตําบลโคกมะขาม 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - สอบถามโครงการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังตามหมู่บ้านที่เคยเสนอมา บ้านหนองอาแมะ  
(ส.อบต.หมู่4)   หมู่ที่ 4  มี 3 สาย  ไม่ทราบว่าจะได้ดําเนินการให้ช่วงไหน 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตอนนี้ประมาณการได้ 4 สาย ประมาณการเสร็จก็จะให้พัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
(นายก อบต.)   ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยต้องดําเนินการช่วงฝนไม่ตก 
นายประจวบ ปราศจาก - บ้านไทยถาวร หมู่ 7 ตอนนี้มีความจําเป็นเร่งด่วน การสัญจรไปมายากลําบากมากคือ 
(ส.อบต.หมู่7)   สายหน้า กศน.  
นายเหลือ เดือนประโคน - ได้มอบหมายให้ช่างไปสํารวจแล้ว จะดําเนินการให้พร้อมกัน 
(นายก อบต.) 
นายสนอง  เนาว์ประโคน - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เห็นผู้รับจ้างกําลังดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณหน้า 
(ส.อบต.หมู่6)   โรงเรียนไม่ทราบว่าเขาจะซ่อมแซมตรงทางเข้าหน้าโรงเรียนด้วยหรือไม่ 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตรงจุดตรงนั้นเพิ่งแต่ซ่อมไปเมื่อปีที่แล้ว คงจะต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้รับจ้างให้ 
(นายก อบต.)   ช่วยเทคอนกรีตตรงจุดตรงนั้นให้ด้วย 
นายรําเพย  สิงหา - สอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตที่ได้โอนงบประมาณไปทําถนนคอนกรีตบริเวณ 
(ส.อบต.หมู่4)   ทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านหนองอาแมะ  อยากทราบว่าจะดําเนินการให้ตอนไหนเพราะ 
    ท่านนายกฯ รับปากว่าถ้ามีงบประมาณเข้ามาจะดําเนินการให้ทันที 
นายเหลือ เดือนประโคน - ในส่วนของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองอาแมะ หมู่ 4 ที่ได้โอน 
(นายก อบต.)   งบประมาณไปทําถนนคอนกรีตทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านหนองอาแมะ จะพิจารณา
    ดําเนินการให้โดยการจ่ายขาดเงินสะสม 
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - เรื่องก่อสร้างที่เป็นประเด็นหลักที่ผมเคยคุยไว้ในที่ประชุม คือเรื่องการก่อสร้างถนน 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  คอนกรีตเป็นประเด็นสาระสําคัญเรื่องถนนคอนกรีตที่หน้าไม่ลอกไม่เห็นหินโผล่เมื่อก่อน 
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    อาจจะมีแต่เดี๋ยวได้กําชับช่างคุมงานให้ตรวจสอบการดําเนินการของผู้รับจ้างให้เข้มงวด  
    การที่ผิวหน้าถนนคอนกรีตลอกหรือมีหินโผล่คือการที่ผู้รับจ้างดําเนินการผสมปูนหิน 
    ทรายไม่ได้ส่วนตามมาตรฐานและการที่ผู้รับจ้างทําแบบนั้นได้ ต่อไปนี้ต้องฝากช่างฝาก 
    ท่านสมาชิกให้ควบคุมผู้รับจ้างให้ผสมปูนให้ได้ส่วนตามมาตรฐานตรงนี้เป็นสาระเป็นสิ่ง 
    สําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อตําบลโคกมะขามของเรา  
นายรําเพย   สิงหา - สอบถามเรื่องรายรับรายจ่ายของ อบต.ของเรา คือทุกวันนี้ อบต.ของเรามีรถบริการดูด 
(ส.อบต.หมู่4)   สิ่งปฏิกูล แต่ละปีแต่ละเดือนได้รับมาเท่าไร ไม่เคยได้ชี้แจงต่อสภาฯ ให้รับทราบเลย มี 
    การตรวจสอบบ้างหรือไม่ก็อยากให้ฝ่ายบริหารหรือใครที่รู้เรื่องได้ชี้แจงให้สภาได้รับ 
    ทราบ  
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกมีใครจะเพ่ิมเติมอะไรอีกบ้าง  แต่บางท่านก็พอจะได้ทราบข่าวมาบ้างแล้ว  
    เงินที่ได้จากการบริการของรถดูดสิ่งปฏิกูลเป็นรายได้ของส่วนรวม ท่านสมาชิกสามารถ 
    สอบถามได้เป็นหน้าที่ของเราสมาชิกต้องทําหน้าที่ของเราด้วย ฝากฝ่ายบริหารเรื่อง 
    พนักงาน ท่านสมาชิกทราบใช่ไหมว่าพนักงานเอาเงินค่าบริการดูดสิ่งปฏิกูลไปใช้ ฝ่าย 
    บริหารก็ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และผลเป็นอย่างไรก็ต้องรายงานให้สภาฯได้ 
    รับทราบด้วย เงินที่หายไปก็ต้องเอาเข้าคืน 
นายประจวบ  ปราศจาก - ผมเพิ่งทราบเรื่องนี้  แต่ถ้าพนักงานทําขนาดนั้นจะปล่อยไว้ทําไม ก็ต้องดําเนินการต้อง 
(ส.อบต.หมู่7)   รักษาเป็นมะเร็งก็ต้องตัดนิ้วออก 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจง 
นายเหลือ  เดือนประโคน - ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามเรื่องเงินรายได้ของ อบต. เงินรายได้ของ อบต. มีทั้งท่ีได้ 
(นายก อบต.)   จากหน่วยงานอื่นโอนจัดสรรมาให้ และรายได้จาก อบต.ของเราจัดเก็บเอง ในส่วนของ 
    รายได้ของ อบต.ที่จัดเก็บเอง ก็จะมีภาษีป้าย  ภาษีบํารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   
    รายได้จากการจัดเก็บค่าน้ําประปาท่ีทางหมู่บ้านได้โอนประปามาให้ อบต.  และรายได้ 
    จากการบริการดูดสิ่งปฏิกูล  ตอนนี้มีข้อสังเกตจากการคลัง ว่าเจ้าหน้าที่ของกองคลังคือ 
    จัดเก็บรายได้ รู้สึกว่าจะดําเนินการไม่ถูกต้อง เบื้องต้นได้ทราบข่าวมาแบบนี้  ผมเลยให้ 
    การคลังทํารายละเอียดมาให้ดู ก็ดูแล้วเบื้องต้นก็มีความคลาดเคลื่อนพอสมควร ผมให้ตั้ง 
    กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ต้องชี้แจงและจํานวนเงินที่ได้ 
    จัดเก็บมาได้และจํานวนเงินที่นําเข้าบัญชี อบต. ก็ต้องตรงกันใครบกพร่องผิดถูกอย่างไร 
    ก็ให้กรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบใครผิดยังไงก็ต้องดําเนินการลงโทษอยู่แล้ว  
    ทุกท่านไม่ต้องห่วง เบื้องต้นก็ดําเนินการตามขั้นตอนถ้าปรากฏว่ามันผิดพลาดเรื่องเงินที่ 
    คลาดเคลื่อนก็ต้องเอาเงินเข้า และการกระทําความผิดก็ต้องดูว่ามีเจตนาจงใจหรือไม่ 
    อย่างไรก็ต้องลงโทษอีกขั้นตอนหนึ่ง ต้องรอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 
    ดําเนินการต่อไป 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านปลัด ได้ชี้แจง 
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ท่านนายกฯได้ชี้แจงโดยละเอียดแล้ว มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ต้อง 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ตรวจสอบให้ชัดเจน ถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นจริงๆ เราก็คงปกปิดไม่ได้เพราะมันมี 
    หลักฐาน ก็ต้องมีการดําเนินการตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ  เพราะเดี๋ยวก็มีหน่วยงานอ่ืน 



6 
 

    มาตรวจสอบอีก  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ช่วงนี้ฝนตกยุงลายก็เยอะ พนักงานจ้างก็มีก็อยากให้ท่านนายกฯได้มอบหมายให้ไปฉีด 
(ส.อบต.หมู่4)   พ่นยากําจัดยุงลาย 
นายเหลือ เดือนประโคน - การดําเนินการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย พนักงานจ้างของเราเขาก็มีงานประจําที่เขา 
(นายก อบต.)   ต้องทําในแต่ละวันอยู่แล้ว เราต้องจ้างคนอ่ืนมาทํา ก็จะรีบดําเนินการให้โดยเร็ว 
ประธานสภา อบต. - เรื่องการดําเนินการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายของ อบต. ผมจะคอยติดตามให้รีบ 
    ดําเนินการ ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อเสนอหรือมีข้อซักถามอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม 
    ทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี 
    เกี่ยวข้องที่ทําให้การประชุมในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  12.40  น. 
 

(ลงชื่อ)     นพรัตน์    เนียมหัตถี    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                (นายนพรัตน์    เนียมหัตถี) 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  
 
 
 - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
   
  (ลงชื่อ)   บุญศรี    ประสงค์สุข   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญศรี    ประสงค์สุข) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
   
  (ลงชื่อ)    ทนงค์ศักดิ์    เสาธง   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายทนงค์ศักดิ์    เสาธง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
   
  (ลงชื่อ)     สุทธิรักษ์    หล้าสุด   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 
       
      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม
                            (นายภูริเดช  จ่ายประโคน) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  


