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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่  24  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  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 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 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 นายประวิทย์   ชอบธรรม ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ประวิทย์   ชอบธรรม  

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   ธนโชตโิภคินกุล  
5 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  พจนา    ทองรักสี  
6 นางสาวปัฐมญชุ์   มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์   มีเสนา  

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว มีผู้มาประชุมครบทุกคน  จ านวน 15 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 คน 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายภูริเดช  จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบ
องค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2563 วันนี้ท่าน 
    สมาชิกสภาฯได้เข้าประชุมครบทุกคน  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้ 
    ความส าคัญในการประชุมสภาฯ ในวันนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี  
พ.ศ. 2563   เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2563   
    ไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี2563 

และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้รับหนังสือไปแล้วนั้น  ท่านสมาชิกคงได้อ่านและ 
ตรวจรายงานการประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถา้ท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการ 
ประชุมก็ขอเชิญอ่านและตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือ 
ส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีทา่นใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14  
สิงหาคม  2563  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี   
    พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ในระเบยีบวาระเสนอเพ่ือทราบนี้  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ  ถ้ามีขอเชิญ 
    เสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    วาระทีส่อง  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. - ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 วาระท่ีสองขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564  ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นางสุกัญญา ไชยปลัด - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา   
(ส.อบต.หมู่5/เลขาฯ  ไชยปลัด  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5  และเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัติร่าง 
คณะกรรมการแปรญัตติ)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามท่ีสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ได้ก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
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    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับค าเสนอแปรญัตติ เป็น 
    เวลา  3  วัน  คือ 

วันที่  16  สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันที่  17  สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันที่  18  สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าเสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการฯได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแปร 
ญัตติในวันที่  19  สิงหาคม 2563  เวลา 09.30 น. โดยที่ประชุมมีมติให้ยืนตามร่างเดิม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยไม่มีการแก้ไขแต่ 
อย่างใด  คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอรายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา 
ต่อไป   

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติและ 
    ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนตามร่างเดิมของข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 
    ดังนั้นต่อไปขอเสียงรับรองจากสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงาน 
ที่ประชุม  - รับรอง   13  เสียง 
    ไม่รับรอง   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

    4.2 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    วาระท่ีสาม  ขั้นลงมติ 
ประธานสภา อบต. - ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งท่ี 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม   
    ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน 
    สมควร   
    วรรคสอง  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
    หรือไม่ 
    ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  13  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2564 ฉบับนี้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
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    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม และอาศัย 
    อ านาจตามความในมาตรา 87 วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  เมื่อสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้ 
    นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. - ทีป่ระชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอขอเชิญเสนอได้  
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่5)   ดิฉันนางสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ 

ดูแลด าเนินการท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ระยะทางประมาณ 150 เมตร   
นายเหลือ เดือนประโคน - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปีหน้าเรา 
(นายก อบต.)   อาจจะได้ใช้งบตลอดปีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับรัฐบาลเพราะอาจจะมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
    ท้องถิ่น การดูแลปีงบประมาณ 2564 งานหลักที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนในเบื้องหน้า 
    งานส าคัญเลยก็คือเรื่องการดูแลเรื่องน้ าเพราะดูแล้วปีนี้แล้งแน่นอนกระทบมากตอนนี้ที่ 
    อ าเภอประโคนชัยต้องขนน้ าจากท่ีอ่ืนมา เราต้องใช้น้ าแบบประหยัดมาก ในส่วนของเรา 
    ต้องเตรียมการปีนี้ดูในงบประมาณรายจ่ายมันไม่พอจึงไม่ได้บรรจุรถน้ าไว้ในข้อบัญญัติ 
    ประจ าปี 2564 ถ้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะล าบากมากเพราะ 
    ต้องรองบประมาณโอนจัดสรรเข้ามาก็เลยไม่ได้ตั้งซื้อรถน้ าไว้ในข้อบัญญัติประจ าปี 2564  
    แต่เราจะด าเนินการโดยวิธีจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือซื้อรถน้ าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ 
    พ่ีน้องประชาชนนี่เป็นแผนที่จะด าเนินการในช่วงหลังสิ้นปีงบประมาณ 2563  ก็จะต้อง 
    ดูแลพี่น้องประชาชนเพราะถ้าแล้งจริงๆ พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนแน่นอน  อย่างน้อย 
    ถ้าเรามีรถน้ าของเราเองก็จะได้ขนน้ าแจกจ่ายให้กับพ่ีน้องประชาชนเพื่อบรรเทาความ 
    เดือดร้อนได้บ้างตอนนี้ทางรัฐบาลโอนจัดสรรงบประมาณมาให้น้อยมากรัฐบาลจะด าเนิน   
    การกู้เงินมาสมทบเพ่ือโอนจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆให้ครบในปีงบประมาณ  2563  
    เพราะปีนี้รัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้  ประมาณเดือนหน้าคือเดือนกันยายนรัฐบาลก็น่าจะโอน 
    จัดสรรงบประมาณมาให้ครบ งบประมาณของเรายังขาดอีกประมาณ 5 ล้านบาทถึงจะครบ 
    ตามท่ีได้ตั้งประมาณการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2563   เราจะใช้จ่ายอะไรก็ต้อง 
    ระมัดระวังต้องประคองไปให้รอดก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจตามแนวทางที่ได้ชี้แจงมานี้  ส่วน 
    โครงการที่จะด าเนินการในอนาคตก็ต้องเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นจริงๆ  เมื่อวานผมได้ไปดู 
    ถนนทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ต าบลโคกมะขามช่วงนี้ฝนตกถนนเละมากทางโรงฆ่า 
    สัตว์ได้ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามให้ช่วยปรับปรุงถนน 
    ให้สามารถสัญจรได้สะดวก อบต.ของเรามีรายได้จากการเก็บค่าใบอนุญาตฆ่าสุกรจากโรง 
    ฆ่าสัตว์ในต าบลของเราเดือนละประมาณ 7,000 – 8,000 บาท จึงได้ด าเนินการปรับปรุง 
    ถนนโดยลงหินคลุกให้เพ่ือให้สามารถเดินทางได้สะดวกคนที่ไปใช้บริการที่โรงฆ่าสัตว์จะได้ 
    เดินทางสะดวก เราก็จะได้เก็บค่าใบอนุญาตได้ท าให้อบต.ของเรามีรายได้เข้ามา  และฝาก 
    ถึงท่านสมาชิกหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เรื่องงบประมาณของกองทุนโรงไฟฟ้าท าโครงการขุด 
    เจาะบ่อน้ าบาดาล โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างให้การ 
    ด าเนินการขุดบ่อบาดาลจะต้องได้รับอนุญาตขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ า 
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    บาดาลก่อน   การขออนุญาตต้องมีเอกสารที่ดินซ่ึงไม่ใช่เอกสารของที่ดินสาธารณะกรม 
    ทรัพยากรน้ าบาดาลไม่อนุญาตให้ขุดเจาะในพ้ืนที่ที่ดินสาธารณะต้องเป็นที่ดินส่วนบุคคล 
    หรือเป็นของวัดหรือของโรงเรียน ดังนั้นจึงขอฝากถึงหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ได้ช่วยประสาน 
    ผู้น าหมู่บ้านได้น าเอกสารที่ดินเพื่อขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลโดยให้เจ้าของที่ดิน 
    บริจาคมาความกว้างยาวหนึ่งคูณหนึ่งเมตรก็ได้แล้วน ามาส่งที่อบต.เพ่ือที่ทางอบต.จะได้ 
    ด าเนินการส่งเอกสารเพ่ือขออนุญาตต่อกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  แต่ถ้าไม่ด าเนินการส่ง 
    เอกสารแล้วรอเจาะอย่างเดียวก็จะไม่สามารถด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้ได้เพราะไม่ได้ 
    รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาลไม่สามารถด าเนินการได้ ในส่วนของงบฯกองทุน 
    โรงไฟฟ้าก็จะมีหมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 ที่เขาท าโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อดูดน้ า 
    ในบ่อที่มีอยู่แล้วเพ่ือประหยัดไฟฟ้าในส่วนนี้ก็ด าเนินการแล้วอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆก็ 
    น่าจะด าเนินการเสร็จ  ในส่วนของหมู่ 2 ไม่ท าโครงการแต่มอบให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริม 
    สุขต าบลโคกมะขามด าเนินการจัดท าโครงการ 
นายประจวบ  ปราศจาก - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน  
(ส.อบต.หมู่ 7)   ผมนายประจวบ  ปราศจาก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  พูดถึงเรื่องงบประมาณที่จะจ่าย 

ขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการซื้อรถน้ าก็อยากจะฝากให้ดูแลเรื่องถนนหน้าศูนย์กศน.เชื่อม 
ทางไปบ้านไทยถาวร หมู่ 7 ด้วย เพราะพ่ีน้องประชาชนใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาจ านวน 
มากตรงนี้ก็ส าคัญด้วย 

นางสุกัญญา  ไชยปลัด  - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ 5)   ดิฉันนางสุกัญญา   ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  ขอความอนุเคราะห์งบซ่อมแซม 

ถนนจากบ้านโคกเกลา หมู่ 5 ถึงบ้านโคกมะขาม หมู่ 1 เด็กนักเรียนปั่นจักรยานล้มเกือบ 
ทุกวัน 

นายธนาธิป  ปานะโปย - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ 2/    ผมนายธนาธิป   ปานะโปย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ฝากถึงท่านนายกฯ เรื่องฝาราง 
รองประธานสภาฯ)  ระบายน้ าที่พังมานานแล้วท่านนายกฯรับปากมาเป็นปีแล้วท่านไม่ได้สนใจเลย ชาวบ้าน 

เดือดร้อนมากและอีกที่หนึ่งตรงสามแยกหมู่ 2 บ้านนายเจริญ  เมียวประโคน  น้ ามันล้น 
เพราะท่อระบายน้ าตัน  ขอฝากท่านนายกฯดูแลด้วยครับ  และอีกโครงการ หมู่ 1 หมู่ 2  
เรื่องรางระบายน้ าที่ท่านนายกฯรับปากไว้เมื่อสองสามปีที่แล้วว่าจะด าเนินการให้ และพอดี 
เราเจอสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 อาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณถ้ามีงบประมาณ 
เข้ามาก็ขอฝากท่านนายกฯดูแลให้ด้วยและขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้ท ารั้วและป้ายศูนย์ 
พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามที่บ้านโคกมะขามได้รับค าชมเชยจาก 
ชาวบ้าน 

นายสนอง  เนาว์ประโคน - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ 6)   ผมนายสนอง  เนาว์ประโคน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สอบถามเรื่องแผงโซล่าเซลล์ของ 

บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ในแบบใส่ 3 แผงแต่ดูดน้ าไม่ขึ้นผู้ใหญ่บ้านเลยไปซื้อมาอีก 1 แผง  ผม 
เห็นในเอกสารเห็นงบประมาณหนึ่งแสนบาทเลยอยากจะสอบถาม 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  โครงการที ่
(นายก อบต.)   ได้รับจากกองทุนโรงไฟฟ้าได้หมู่บ้านละประมาณสี่หมื่นบาทเป็นงบฯของกองทุนโรงไฟฟ้าไม่ 
    เกี่ยวกับอบต. เป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านผู้น าหมู่บ้านที่ได้ประชุมตกลงกัน อบต.มีหน้าที่ 
    ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตามโครงการตามงบประมาณท่ีกองทุนโรงไฟฟ้าให้มา   
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    และท่ีว่าเห็นในเอกสารว่ามีงบประมาณหนึ่งแสนบาทตัวนี้ก็ไม่ทราบว่าท่านไปเห็นจากที่ 
    ไหนมาแต่ที่กองทุนโรงไฟฟ้าให้มาก็มีแค่นี้จริงๆ  ส่วนโครงการที่เป็นรางระบายน้ าของหมู่ 1  
    หมู่ 2 มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนี้  ในช่วงปลายปีงบประมาณก็ต้อง 
    ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้  ส่วนฝารางระบายน้ าที่แตกหักพังเสียหายก็เคยปรึกษากันว่า 
    จะต้องมีงบประมาณท่ีจะด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าให้ได้ก่อนเพราะจะได้ให้ 
    ผู้รับเหมาที่ท าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเข้าท าฝารางระบายน้ าให้เพ่ิมเพ่ือน าไปปิด 
    แทนฝารางระบายน้ าที่หักพังช ารุดคืองบประมาณยังมาไม่ครบก็ยังท าไม่ได้ ถ้าจะจ้างคนอ่ืน 
    ท าแค่ฝารางระบายน้ าประมาณสิบถึงยี่สิบอันก็ไม่มีใครท าให้ ก็ต้องรองบฯเพ่ือให้ได้ท า 
    โครงการใหญ่เพ่ือให้ผู้รับเหมาได้ท าให้ด้วย  หมู่บ้านที่รอด าเนินการโครงการก่อสร้างราง 
    ระบายน้ าก็มี หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 
นายแกน  ยึนประโคน - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ 1)   ผมนายแกน   ยึนประโคน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ขอสอบถามเรื่องการแข่งขันกีฬา 

ประโคนชัยเกมส์ว่ามีการแบ่งสายหรือยัง 
นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  อบต.เราได้ 
(นายก อบต.)   จ่ายเงินอุดหนุนงานกีฬาฯให้กับทางอ าเภอประโคนชัยแล้ว ถ้าอ าเภอไม่จัดการแข่งขันกีฬา 
    ประโคนชัยเกมส์อ าเภอก็ต้องคืนเงินให้อบต.เราคืน และถ้าตกลงว่าจัดเราก็เบิกจ่ายได้ตาม 
    ระเบียบ  ในส่วนของการแบ่งสายจะขอแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
นายเขื่อน  เดือนประโคน - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ 6)   ผมนายเขื่อน   เดือนประโคน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  ขอพูดเรื่องงบพัฒนาหมู่บ้านเวลา 

ท าหนังสือยื่นค าร้องส่งโครงการมาที่อบต.ระยะทาง 300 เมตร นายกฯก็จะบอกว่า 
งบประมาณของเรามีน้อย งบประมาณมีน้อยก็จริงแต่ความจ าเป็นของชาวบ้านมีมาก   
ข้อบัญญัติส่วนมากมีแต่ค่าตอบแทนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่แต่งบพัฒนามีน้อย 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต้องดูความ 
(นายก อบต.)   จ าเป็นด้วยประกอบกับต้องดูงบประมาณด้วย ผมก็รับฟังความคิดเห็นอยู่ก็ต้องดูความ 
    เหมาะสม หมู่อ่ืนๆเขาก็เดือดร้อน  งบประมาณปีนี้ไม่ใช่ว่าเราตั้งไว้สูงเกินแต่เป็นเพราะ 
    รัฐบาลไม่มีงบจัดสรรมาให้  ตอนนี้รัฐบาลบอกว่าจะยกเลิกเงินประจ าต าแหน่ง  เราก็ต้องดู 
    สถานการณ์ด้วยว่าเราจะท ายังไงเราต้องประคับประคองไปก่อน ปีนี้ทางอบต.ได้ท าเรื่อง 
    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางจ านวนประมาณเกือบ 20 ล้านบาท  แต่จะ 
    ได้ใช้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาล ก็จะมี 2  สาย คือ  ถนนสายบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 เชื่อมแยก 
    หนองบอน  กว้าง 6 เมตร  ยาว 2,760 เมตร  งบประมาณ 10 ล้านบาท  และถนนสาย 
    บ้านโคกมะขาม หมู่ 1 เชื่อมบ้านหนองอาแมะ หมู่ 4  กว้าง 6 เมตร ยาว 2,060 เมตร   
    งบประมาณ 8 ล้านกว่าบาท ถ้าได้จริงก็จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง 
    ประชาชนได้  ในเรื่องความจ าเป็นความเดือดร้อนจริงๆ อย่างถนนหนทางถ้าเดือดร้อนก็พอ 
    ทนได้แต่ถ้าเราไม่มีน้ ากินน้ าใช้เราจะอยู่ได้หรือไม่ เราก็ต้องดูความเดือดร้อนความจ าเป็นที่ 
    มากกว่ากัน 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ 4)   ผมนายบุญศรี   ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  ขอเสนอให้ซ่อมแซมถนนโดยลง 

ลูกรังหน้าบ้านนายยานถึงหน้าบ้านนางยวง  ระยะทาง 80 เมตร  การสัญจรไปมาเป็นไป 
ด้วยความยากล าบากมากฝนตกถนนเละมากรถเก๋งวิ่งไม่ได้เลย 
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ประธานสภา อบต. - ผมขอพูดในฐานะเป็นสมาชิกสภา อบต. หมู่บ้านโคกตะเคียน หมู่ 3 ในปีงบประมาณ  
    2563 งบประมาณน้อยมากที่จะไปลงที่หมู่ 3 ถนนดินงบประมาณ 5-6 แสนบาทความ 
    เดือดร้อนเป็นของหมู่ 1 ทั้งหมด แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร  แต่หมู่ 1 ที่ได้ก็มีแต่หมู่ 1 ที่ไว้ 
    สัญจรหมู่อื่นไม่ได้ใช้ด้วย บางครั้งก็น้อยใจเหมือนกันปีนี้หมู่ 3 ไม่ได้ถนนคอนกรีตเสริม 
    เหล็กก็อยากให้เห็นใจหมู่ 3 ด้วย  แต่ก็เห็นใจ อบต.เพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนมาน้อยตรงนี้ก ็
    เข้าใจ อบต.ของเราหมดงบประมาณไปกับการด าเนินการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็น 
    จ านวนเงินเป็นล้านบาท  สิ่งไหนพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปไม่อยากให้ทะเลาะกัน 
    ก็ขอฝากให้ท่านผู้บริหารได้ดูแลให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ 5)   ผมนายทวีศักดิ์   เมียวประโคน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  บ้านโคกเกลา หมู่ 5 เดือดร้อน 

มาก ร่องระบายน้ ามันพังการสัญจรอันตรายมาก ชาวบ้านต้องเอาครุเอาถังไปตั้งเพ่ือให้ 
สัญญาณเตือน  อยากให้ออกไปดูว่าได้รับความเดือดร้อนจริงๆ 

นางสุกัญญา ไชยปลัด - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ 5)   ดิฉันนางสุกัญญา   ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  ขอเสริมเรื่องที่ท่านสมาชิกได้พูด 

ก่อนหน้านี้เคยผ่านการประชุมมาแล้วว่าจะให้ อบต.เอาคอนกรีตไปเททับแต่มีชาวบ้านส่วน 
หนึ่งไม่มั่นใจว่าตอนที่เขาประชุมกันชาวบ้านส่วนนี้ได้เข้าประชุมด้วยหรือไม่ พอทาง อบต. 
บอกว่าจะด าเนินการให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งนี้บอกว่าท าไม่ได้ถ้าท าน้ าจะไหลไปทางไหนมีคน 
คัดค้านไม่ให้อบต.เอาคอนกรีตไปเททับถนนที่มีปัญหา ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ให้ท าก็ต้องอยู่ 
อย่างนี้ไปก่อนพร้อมเมื่อไรก็จะไปท าให้เมื่อนั้น 

นายเหลือ เดือนประโคน - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เรื่องถนน 
(นายก อบต.)   คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีรางระบายน้ าของหมู่ที่ 5 ที่ช ารุดและอยากให้ทางอบต.เอาคอนกรีต 
    ไปเททับให้นั้นขอให้ทางหมู่บ้านตกลงกันให้ชัดเจนว่าจะให้ อบต.เอาคอนกรีตไปเททับ 
    หรือไม่ ปลายเดือนนี้จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรางระบายน้ า ถ้าหมู่ที่ 5 ตกลงให้ อบต.เอา 
    คอนกรีตไปเททับถนนที่มีปัญหาก็จะได้รื้อเอาฝารางระบายน้ าของหมู่ 5 ไปใส่ให้หมู่อ่ืนๆที่ 
    ฝารางหักพังช ารุด แต่ถ้าไม่ให้อบต.เทคอนกรีตทับก็จะให้ผู้รับเหมาด าเนินการท าฝาราง 
    ระบายน้ าเพ่ิมต้องคอยดูในช่วงระยะเวลาเดือนสองเดือนนี้ถ้ารัฐบาลกู้เงินได้และโอนจัดสรร 
    มาให้ในส่วนของโครงการที่ค้างอยู่ในส่วนของเรื่องถนนหนทางที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะ 
    ด าเนินการให้ในทันทีแต่ถ้างบประมาณได้มาไม่ครบก็ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
นายทนงศักดิ์  เสาธง - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ 3)   ผมนายทนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  ขอฝากท่านนายกด้วยเมื่อสักครู่ท่าน 

บอกจะซ่อมฝารางระบายน้ า หมู่ 1 หมู่ 2 ก็ขอให้เผื่อไปที่หมู่ 3 ด้วย หมู่ 3 ก็ช ารุดหลายที่ 
ขอฝากด้วย  และเรื่องถนนคอนกรีตที่เห็นหลุมก็ขอให้เร่งด าเนินการให้ด้วยชาวบ้านด่าทุก 
วัน ขอบคุณครับ 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  หมู่ที่ 3 ใน 
(นายก อบต.)   ส่วนของถนนคอนกรีตที่ช ารุดเป็นหลุมผมได้คุยกับผู้รับเหมาที่เขาท าโครงการถนนคอนกรีต 
    เสริมเหล็กในพ้ืนที่ต าบลของเราว่าให้ช่วยเอาคอนกรีตไปเททับถนนที่ช ารุดของหมู่ที่ 3 ให้ 
    หน่อยก็ยังคุยๆอยู่ คือถ้าจะหาผู้รับจ้างไปท าให้เขาก็ไม่ไปท าให้เพราะมันน้อย แต่ถ้าหาผู้รับ 
    จ้างไปท าให้ไม่ได้จริงๆก็อยากจะขอแรงพวกเราได้ช่วยกันหน่อยไปช่วยกันเทคอนกรีตเพ่ือ 
    แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน 
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นายสงค์  มั่งค่ัง  - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ  ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(รองนายก อบต.)   วันนี้ได้เข้าประชุมสภารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากท่ีได้เห็นท่านสมาชิกได้ท าหน้าที่ได้พูดถึงเรื่อง 

ความเดือดร้อนของแต่ละหมู่ แต่เรื่องความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านนั้นส าคัญจริงๆ ท่าน 
นายกฯก็ต้องดูเรื่องงบประมาณเราเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนเราต้องท าหน้าที่การพูด 
ในสภาฯ เป็นสิ่งที่ดีดีกว่าไปพูดข้างนอกหมู่บ้านของท่านมีความเดือดร้อนเรื่องอะไรก็เสนอ 
มาได้เลยจะได้บันทึกไว้จะได้รับทราบปัญหาถ้ามีงบประมาณเข้ามาก็จะได้ด าเนินการได้เลย  
ส่วนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่จ าเป็นที่สุดตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 7 ได้เสนอคือเส้น 
หน้าศูนย์กศน.เชื่อมบ้านไทยถาวร หมู่ 7 ผมก็ได้ปรึกษากับท่านนายกฯ ท่านก็บอกว่าคอยดู 
ช่วงปลายๆสิ้นปีงบประมาณ 2563 ถ้ามีงบประมาณก็จะด าเนินการให้ วันนี้รู้สึกภูมิใจท่าน 
ท่านสมาชิกได้ท าหน้าที่ 

ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มที่านใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก กระผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุม 
    สภาในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี  ผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

เลิกประชุม  เวลา  12.20  น. 
 

     
    (ลงชื่อ)   ประวิทย์   ชอบธรรม ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายประวิทย์   ชอบธรรม) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
 

- 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) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม                


