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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่  2   เดือน  กุมภาพันธ์  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. - ลา 
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 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 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  พจนา   ทองรักสี  
6 นางปานรวี   ยืนยงชาติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ปานรวี   ยืนยงชาต ิ  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จ านวน 14 คน  ลา 1 คน  คือ นายธนาธิป  ปานะโปย  

รองประธานสภาฯ   และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  6  คน  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุม          
นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุมและได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.โคกมะขามทุกท่านที่ได้ให้ความส าคัญและ  
    เข้าร่วมประชุมสภาวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติเรื่อง  
    พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาฯ  แต่  
    เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามอยู่นอกสมัยประชุมสภาสามัญ  
    ประจ าปี 2560  จึงได้ท าหนังสือขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
    ประจ าปี พ.ศ. 2560  ในห้วงระหว่างวันที่  20  มกราคม  2560  ถึงวันที่  3   
    กุมภาพันธ์  2560  ต่อท่านนายอ าเภอประโคนชัยตามระเบียบข้อกฎหมายที่ก าหนด  
    และท่านนายอ าเภอประโคนชัยได้อนุมัติเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  
    ประจ าปี  พ.ศ. 2560  ตามห้วงระยะท่ีขออนุมัติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

โคกมะขาม จึงได้ส่งหนังสือเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี   
พ.ศ. 2560  และก าหนดประชุมในวันนี้คือวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560  ตั้งแต่เวลา   
09.30  น.  เป็นต้นไป  และวันนี้มีท่านสมาชิกลาหนึ่งคน คือ ท่านธนาธิป   ปานะโปย  
รองประธานสภาฯ  เนื่องจากไปท าธุระที่จังหวัดสระแก้วแล้วกลับมาไม่ทัน 

ที่ประชุม  - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
        พ.ศ. 255 9  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2559 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯได้ท าหนังสือเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2560  
    และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  

ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ไปพร้อมกันแล้วนั้น  ท่านสมาชิก 
คงได้อ่านและตรวจรายงานการประชุมกันมาบ้างแล้ว  แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือ  
ตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญอ่านและตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มี 
ข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้าง ขอเชิญท่านแจ้ง  
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน  

การประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน  2559  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  12  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  
    ประจ าปี พ.ศ. 2559   เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2559    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
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งบประมาณ 2560  จ านวน  9  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,816,500  บาท 
 ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ข้อ 89  ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเงิน
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 ต่อไป 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
(นายกอบต.)       ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติ  
                                          งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2560 ไปแล้ว นั้น 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับแจ้งความเดือดร้อนจากประชาชนในต าบล
โคกมะขามและได้ส ารวจความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว  ปรากฏว่า เป็นรายการที่
ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แต่มีความจ าเ ป็นต้องใช้จ่าย
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่   ตลอดจนนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60   ซึ่งจะต้องด าเนินการเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล มีเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  6,717,052.86  บาท  สามารถจ่ายขาดเงินสะสม
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ. 2548 ข้อ 89  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,859,389.49  บาท  จึง
เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวน  9  โครงการ  
เป็นเงิน  1,816,500  บาท  ดังนี้ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

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

รายละเอียดรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้      เป็นเงินทั้งสิ้น  1,816,500 บาท ประกอบด้วย  
  รายจ่ายเพื่อการลงทุน        เป็นเงิน 1,816,500 บาท  
   หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    เป็นเงิน     1,816,500 บาท 
    แยกเป็น 
    1) ประเภทถนน   เป็นเงิน   1,611,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
     1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบตัว U) บ้านโคก
มะขาม  หมู่ที่ 1  ต าบลโคกมะขาม  จากหน้าบ้านนายอุดมศักดิ์   ลวดสิงห์ ถึงบ้านนายลอน  ลวดสิงห์  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง  2.40  เมตร  ยาว  62.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
148.00  ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) ลึก 0.40 เมตร  ยาว  62.00  เมตร  
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นจ านวนเงิน  130,000  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น แต่สภาพถนน
เดิมเป็นถนนหินคลุกการระบายน้ าไม่ดีท าให้เกิดน้ าท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนใช้สัญจรไปมาอย่างล าบาก จึง
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 

     1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกมะขาม  หมู่ที่ 1  ต าบลโคกมะขาม  จากหน้าบ้านนายสมบัติ  
ผูกแก้ว  ถึงบ้านนายเอ้ือ  ชัยวิเศษ  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  65.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  มีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  195.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่และวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 
0.40 เมตร  จ านวน  4  ท่อน  เป็นจ านวนเงิน  86,000  บาท 
   - เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น แต่สภาพถนน
เดิมเป็นถนนหินคลุกประชาชนได้รับความเดือดร้อนใช้สัญจรไปมาอย่างล าบาก จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน แต่ไม่
สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ 2560 

     1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบตัว U) บ้านโคก
มะขาม  หมู่ที่ 2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง  2.40  เมตร  ยาว  103.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  247.20  ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) ลึก 
0.40 เมตร  ยาว 103.00  เมตร  พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกข้างบ้านนายประทีป  ยืนตน ถึงสาม
แยกท่ีดินนางสวิง  ราชประโคน)  เป็นจ านวนเงิน  209,000  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น แต่สภาพถนน
เดิมเป็นถนนหินคลุกการระบายน้ าไม่ดีท าให้เกิดน้ าท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนใช้สัญจรไปมาอย่างล าบาก จึง
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือให้
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ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 

     1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะเคียน  หมู่ที่ 3  ถนนซอยบ้าน ร.ต.ท.ส าเริงศักดิ์  ภักดี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  190.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
760.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ และวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
จ านวน  6.00  ท่อน  เป็นจ านวนเงิน  336,000  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนหินคลุก ประชาชนใช้สัญจรไปมายากล าบากและเพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นและรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน แต่ไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 

      1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกหน้าบ้านนายจิม   หลอมนาค  ถึงสายแยกหน้าบ้านนาง
ดอน  บุตรสาลี  บ้านหนองอาแมะ  หมู่ที่ 4  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  102.00 เมตร  หนา  
0.15  เมตร  มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  408.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางและวางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  จ านวน  6.00  ท่อน  เป็นจ านวนเงิน  183,000  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนหินคลุก เป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านหนองอาแมะ ม.4 
บ้านโคกเกลา ม.5 บ้านโคกมะขาม ม.1 และ ม.2  ประชาชนใช้สัญจรไปมาจ านวนมากเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นและรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 

     1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสามแยกหน้าบ้านนายยน  โสดา  ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่
ระยะ  200  เมตร  บ้านโคกเกลา (คุ้มสวายเรียง)  หมู่ที่ 5  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  200.00 
เมตร  หนา  0.15  เมตร  มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  800.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางและวางท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  จ านวน  12.00  ท่อน  เป็นจ านวนเงิน  360,000  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนหินคลุก เป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านหนองอาแมะ ม.4 
บ้านโคกเกลา ม.5 บ้านโคกมะขาม ม.1 และ ม.2  ประชาชนใช้สัญจรไปมาจ านวนมากเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นและรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 

     1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสามแยกหน้าบ้านนายเทียน  ขาวรัมย์  ถึงหน้าบ้านนางเพียบ  
จ าปาประโคน  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  173.00 เมตร  หนา  0.15  
เมตร  มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  692.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่และวางท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  จ านวน  6.00  ท่อน  เป็นจ านวนเงิน  307,000  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนหินคลุก  ประชาชนใช้สัญจรไปมาจ านวนมากเพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นและรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน แต่ไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 

    2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เป็นเงิน  205,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
     2.1 โครงการเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6  บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกประมาณ  60  เมตร  จ านวน  1  บ่อ  พร้อมเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์จมใต้น้ า  (Submersible Pump) ขนาด  
1  แรงม้า  เป็นจ านวนเงิน  76,000  บาท 
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- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ าอุปโภค ขาดแคลนน้ าใช้  เพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน  แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ  จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 

     2.2 โครงการเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านไทยถาวร  หมู่ที่ 7  บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกประมาณ  60  เมตร  จ านวน  1  บ่อ  พร้อมเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์จมใต้น้ า  (Submersible Pump) ขนาด  
1  แรงม้า  และซ่อมแซมระบบโรงสูบน้ า   เป็นจ านวนเงิน  129,500  บาท 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ าอุปโภค ขาดแคลนน้ าใช้  เพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน  แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ  จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
ประธาน สภา อบต. -  ขอเชิญท่านสมาชิกในที่ประชุมอภิปรายการจ่ายขาดเงินสะสมตามที่ท่านนายกฯ เสนอ 
นายแกน  ยึนประโคน - เห็นด้วยกับโครงการต่างๆตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขออนุมัติจ่ายขาด  
(สมาชิกสภา อบต.ม.1)  เงินสะสมในครั้งนี้  แต่อยากทราบว่าถ้าวันนี้สภาฯ มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอยาก 
    ทราบว่าโครงการแต่ละหมู่จะเริ่มด าเนินการได้ช่วงไหน  
นายทนงศักดิ์  เสาธง - ก่อนที่จะมีการยกมือขอมติ  อยากให้ท่านนายกฯ รับปากว่าจะด าเนินการจ่ายขาดเงิน  
(สมาชิกสภา อบต.ม.3)  สะสมตามโครงการที่เสนอขอให้ทันทีจะไม่ท าให้โครงการตกไปอีก  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  
นายเหลือ เดือนประโคน - ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถาม  ขอชี้แจงว่าการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นการด าเนินการ  
(นายก อบต.)   เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เงินสะสมขององค์การบริหารส่วน  
    ต าบลโคกมะขามของเรานี้มีงบประมาณอยู่แล้วสามารถด าเนินการได้เลย   
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกบ้าง  
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - ขอเพ่ิมเติมตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง การจ่ายขาดเงินสะสมจะด าเนินการตามความ  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ) เดือดร้อนของประชาชน  คือ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้รับหนังสือร้อง  
    ทุกข์จากประชาชนจึงได้ด าเนินการส ารวจความเดือดร้อนและได้เป็นโครงการตามที่ท่าน  
    นายกฯ ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ต่อที่ประชุม  
    สภาฯ  และขอให้ที่ประชุมอ่าน ศึกษา และท าความเข้าใจ ถ้าโครงการไหนไม่สมบูรณ์ก็  
    สามารถอภิปรายได้ ขอให้ทุกท่านพิจารณาเป็นโครงการไป  
นายกิจ  ชัยประโคน - สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กของหมู่อ่ืน ๆ  ก าหนดความหนา 15  
(สมาชิกสภา อบต.ม.2)  เซนติเมตร แต่ท าไมของหมู่ 1 และหมู่ 2 ความหนาแค่ 10 เซนติเมตร 
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - เรื่องความหนาของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และ 2  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ) เป็นถนนขนาดเล็กที่อยู่ในซอยไม่มีรถบรรทุกผ่านไม่ต้องรับน้ าหนักมากจึงก าหนดให้มี  
    ความหนาแค่ 10 เซนติเมตร 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขอ  
    อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้แยกเป็นรายโครงการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุก 
    โครงการ 
นายบุญศรี ประสงค์สุข - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
(สมาชิกสภา อบต.ม.4) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง  
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ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามที่ท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว  
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วย  
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายร าเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นางสุกัญญา   ไชยปลัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
    2560 จ านวน 9 โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  1,816,500  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  1,816,500  บาท  ตามท่ีนายกฯ เสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ขอฝากทุกท่านตามท่ีสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ) งบประมาณ 2560 ตามท่ีดูรายละเอียดโครงการส่วนมากจะเป็นถนนคอนกรีตเสริม  
    เหล็ก  ปัญหาส่วนมากของถนนคอนกรีต คือ สร้างแล้วไม่ได้มาตรฐาน ผสมปูนไม่ได้  
    สัดส่วน การแก้ไขปัญหาคือถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ท่านสมาชิกแต่ละหมู่บ้านเป็น  
    กรรมการตรวจการจ้างด้วย  ท่านสมาชิกทุกท่านสามารถเข้าไปดูแลควบคุมการท างาน  
    ของผู้รับเหมาได้ อย่างเช่น  ขั้นตอนการผสมปูนให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน  
นายสุเทพ  ผูกแก้ว - ตามท่ีท่านปลัดได้เสนอมานั้นเก่ียวกับการตรวจสอบการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  
(รองนายก อบต.)   เหล็ก เรื่องปัญหาการตรวจสอบการผสมปูนก็มีส่วน แต่ก็อยากเน้นย้ าท่านสมาชิกได้  
    ช่วยกันตรวจสอบอย่างเช่น เรื่องความหนาให้ได้ตามแบบที่ก าหนด ถ้าก าหนดความหนา  
    10 เซนติเมตร ก็ให้ดูความหนาให้ได้ 10 เซนติเมตรทุกช่วงไม่ใช่ด้านข้างได้แต่ตรงกลาง  
    ไม่ได้  ช่วงที่ผู้รับเหมาด าเนินการก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ช่วยดูด้วยถ้าไม่ถูกต้องตามแบบก็  
    ให้ทักท้วงได้   
ประธานสภา อบต. - ขอเสริมเรื่องการผสมปูน  คือถ้าหากว่าผู้รับเหมาสั่งคอนกรีตผสมเสร็จก็ให้ท่านสมาชิก  
    เรียกดูที่ใบเสร็จ เราก็จะรู้ว่าผู้รับเหมาสั่งปูนมาราคาเท่าไร  เพราะการสั่งปูนผสมเสร็จก็  
    จะมีให้เลือกตามราคาแล้วแต่จะสั่งก็ขอให้ช่วยดูตรงนี้ด้วยเพื่อเป็นการยืนยันในการผสม  
    ปูนให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ได้วางไว้ถูกต้อง 
นายประจวบ ปราศจาก - ในเรื่องการควบคุมงานก่อสร้าง  สมาชิก อบต.ของเราไม่มีความรู้เรื่องการก่อสร้าง  ก็  
(สมาชิกสภา อบต.ม.7)  อยากให้ช่างคุมงานที่ได้รับเงินเดือนซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนได้ท าหน้าที่ให้เต็มที่   
    แต่ถ้าหากพบว่าช่างคุมงานท าผิดก็อยากให้มีการลงโทษ  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ปกติการคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่างมีหน้าที่คุมงานอยู่แล้วแต่  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ) อยากให้ท่านสมาชิกเข้าไปช่วยคุมงานร่วมกับช่างด้วย 
นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด - ขอปรึกษา เรื่องน้ าประปาหมู่บ้าน คือถ้าเจาะไม่ได้จริงๆ ผมเคยคุยกับผู้ใหญ่บ้านว่าไม่ 
(สมาชิกสภา อบต.ม.7)  ต้องใช้งบเยอะให้ซื้อสารส้มไปใส่สระปีละ ประมาณ 2-3 หมื่นบาท ชาวบ้านก็สามารถ 
    น าน้ าในสระมาใช้ได้ตลอดปีเพราะน้ าจะใสมาก 
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - เรื่องการซื้อสารส้มต้องใช้งบฯ ตอนนี้ค่าน้ า ค่าไฟ รายรับกับรายจ่ายเสมอตัว บางเดือน 
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(ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ) ขาดทุนด้วยซ้ า  ถ้าจะให้ด าเนินการตามที่ท่านสมาชิกเสนอคงต้องขอขึ้นค่าน้ า เพ่ือให้มี 
    งบประมาณในการจ่ายค่าสารส้มแต่จะต้องดูก่อนว่าชาวบ้านจะตกลงให้ขึ้นหรือไม่ แต่ 
    ผมคิดว่าคุ้มนะถ้ายอมจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่มีน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 
นายสงค์  มั่งคั่ง  - ผมคิดว่าน่าลงทุนเพราะชาวบ้านจะได้มีน้ าใช้ตลอดปี 
(รองนายก อบต.) 
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - ถ้าชาวบ้านเห็นชอบและตกลงให้ขึ้นค่าน้ า ให้ท่านสุทธิรักษ์มาติดต่อประสานงานกับผม 
(ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ) ได้โดยตรงแล้วผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจ 
นายประจวบ  ปราศจาก - ถ้าจะมีการขึ้นค่าน้ าก็ขอให้ด าเนินการท า น้ าประปาให้ไหลดีก่อนค่อยขึ้นค่าน้ า 
(สมาชิกสภา อบต.ม.7) 
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - ตอนนี้ยังไม่มีการข้ึนค่าน้ าประปา เพราะต้องไปส ารวจก่อนว่าชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ) 
นายประจวบ  ปราศจาก - เรื่องไฟฟ้าสาธารณะได้เสนอหนังสือมาแล้วแต่ยังไม่ด าเนินการให้ขอให้องค์การบริหาร  
(สมาชิกสภา อบต.ม.7)  ส่วนต าบลด าเนินการให้ด้วย  
นายร าเพย  สิงหา - หลอดไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านเสียเคยถามช่างตอนท่ีช่างออกไปซ่อม ช่างตอบมาว่า  
(สมาชิกสภา อบต.ม.4)  ซ่อมไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในโครงการซ่อม  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เรื่องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะผมได้ท าหนังสือพร้อมกับให้ผู้ใหญ่ลงลายมือชื่อรับรองมาด้วย  
(สมาชิกสภา อบต.ม.4)  ตั้งสองสามครั้ง  แต่พอเห็นเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมก็ถามว่าท าไมไม่ซ่อมจุดตรงนี้ให้ด้วย   
    เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีในโครงการซ่อมครั้งนี้ซ่อมให้ไม่ได้  
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - ปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่ผ่านมา  พนักงานของเราไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องไฟฟ้า  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ) พนักงานบางคนก็มีงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่แล้วก็ไม่สามารถไปด าเนินการซ่อม  
    ไฟฟ้าได้ทันท่วงที  แต่อีกไม่นานก็จะมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยตรง  
    เข้ามาท างาน  จะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด   
นายกิจ  ชัยประโคน - หมู่ที่ 2 เรื่องฝาปิดรางระบายน้ าแตกไป 3-4 ฝาแล้วอยากให้ทาง อบต.ไปด าเนินการ 
(สมาชิกสภา อบต.ม.2)  แก้ปัญหาให้ด้วย  
นายเขื่อน  เดือนประโคน - หมู่ที่ 6  มีปัญหาเรื่องไฟกระพริบทางเข้าหมู่บ้าน 2 จุด อยากให้ทาง อบต.ไปติดให้ด้วย  
(สมาชิกสภา อบต.ม.6) 
นางสุกัญญา ไชยปลัด  - หมู่ที่ 5 ขอไฟกระพริบตรงทางเข้าหมู่บ้านด้วย เพราะตอนกลางคืนชาวบ้านส่วนมากขับ  
(สมาชิกสภา อบต.ม.5)  รถเลยทางเข้าหมู่บ้านบ่อยครั้ง 
นายแกน  ยึนประโคน  - หมู่ที่ 1 ขอไฟกระพริบตรงสี่แยกวัดโคกมะขามด้วย  ส่วนไฟสาธารณะมีช ารุดเหมือนกัน  
(สมาชิกสภา อบต.ม.1) 
ประธานสภา อบต. - ทางองค์การบริหารส่วนต าบลต้องให้ช่างที่รับผิดชอบมาประสานงานกับท่านสมาชิกเพ่ือ  
    จะได้แก้ไขให้ตรงจุด  
 
นายเหลือ  เดือนประโคน - ขออธิบายเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ก่อนที่จะมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทางการไฟฟ้าจะมี  
(นายก อบต.)   การส ารวจก่อนว่าแต่ละหมู่บ้านมีการใช้ไฟฟ้าเท่าไร มีรายได้เฉลี่ยจากการเก็บค่าไฟฟ้า  
    เท่าไร แล้วเขาจะคิดออกมาเลยว่าหมู่บ้านแห่งนี้สามารถติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะได้กี่จุด   
    เราจะไม่สามารถไปก าหนดเองได้ว่าเราจะติดก่ีจุด แต่ถ้าจะให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
    ไปติดตั้งให้ก็สามารถท าได้แต่ต้องเสียบไฟในบ้านของคนคนนั้นที่หลอดไฟอยู่หน้าบ้าน   
    และปัญหาเรื่องไฟฟ้าของเราคือขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องไฟฟ้าที่จะ  
    รับผิดชอบโดยตรงเหมือนอย่างท่ีท่านปลัดได้เสนอ  
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ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนออีกบ้าง  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - อยากทราบว่าปีนี้จะได้จัดแข่งขันกีฬาหรือไม่อย่างไร  
(สมาชิกสภา อบต.ม.4) 
นายร าเพย  สิงหา - อยากทราบเรื่องจัดโครงการศึกษาดูงานฯ ว่าได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว  
(สมาชิกสภา อบต.ม.4) 
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ขออนุญาตชี้แจงเรื่องโครงการศึกษาดูงานฯ ปีนี้ได้ปรึกษากันแล้วว่าองค์การบริหารส่วน  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ) ต าบลของเราจะจัดไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี  ปีนี้จะมีกิจกรรมเพ่ิมเติมจึง  
    ต้องพักค้างคืน 2 คืนแต่พักท่ีเดิม  ขอเรียนที่ประชุมว่าเราอยู่องค์การบริหารส่วนต าบล 
    เดียวกันไปทัศนศึกษาด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันถ้ามีอะไรก็ขอให้คุยกันไม่อยากให้มี 
    อะไรแล้วมาติติงกันทีหลัง   งบประมาณในการดูงานปีนี้อาจน้อยจะต้องใช้จ่ายอย่าง  
    ประหยัดขึ้น ผมจะเริ่มให้เจ้าหน้าที่ท ารายละเอียดแล้วมาแจ้งก าหนดวันไปอีกครั้ง และ  
    อีกโครงการคือโครงการกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
    รัชกาลที่ 9  ถือว่าเป็นโครงการที่มีความส าคัญเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา  พอดีปีนี้ประชาชนชาวไทยได้  
(นายก อบต.)   เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต   
    ท าให้ในช่วงแรกๆ ทางรัฐบาลได้ก าชับเรื่องการจัดงานรื่นเริง แต่ตอนนี้ก็ได้ผ่อนลงบ้าง  
    แล้วก็ขอปรึกษาท่ีประชุมเลยว่าเราจะจัดหรือไม่อย่างไร และถ้าจัดก็คงจะมีกิจกรรมไม่  
    มากเหมือนครั้งก่อน ๆ ก็คงจะมีการงดกิจกรรมบางรายการ เราต้องใช้จ่ายงบประมาณ  
    อย่างประหยัดไม่ให้ฟุ่มเฟือย  ส่วนเรื่องโครงการกราบถวายบังคมพระบรมศพ  
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลของเรา 
    เป็นส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนและเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีทาง  
    องค์การบริหารส่วนต าบลจะจัดโครงการกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ  
    พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  และขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกและประชาชนในแต่ละ  
    หมู่ใครที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการฯ ก็ขอให้ท่านสมาชิกส่งรายชื่อมาท่ีองค์การ  
    บริหารส่วนต าบลโดยก าหนดให้ประชาชนหมู่ละ 5 คน ไม่รวมผู้บริหารและสมาชิก  
    อบต. ส่วนก าหนดวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ส าหรับโครงการนี้ไม่มีการบังคับว่า  
    ต้องไปแต่ก็แล้วแต่จิตส านึกของพวกเราคนไทย เราต้องแสดงความจงรักภักดีนี่คือครั้ง  
    หนึ่งในชีวิต  ส่วนเรื่องก าหนดการศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรีส าหรับรายละเอียดเอาไว้  
    กลับมาจากไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
    ก่อนแล้วค่อยก าหนดวันอีกครั้ง  
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องโครงการกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ สรุปคือก าหนด  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ) หมู่ละ 7 คน  รวมสมาชิกด้วย  ส่วนเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาขอเสนอถ้าเป็นไปได้ก็  
    น่าจะเว้นไว้ซักปีเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ  
นายสนอง  เนาว์ประโคน - อยากทราบเรื่องไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลมีเบี้ย  
(สมาชิกสภา อบต.ม.6)  เลี้ยงให้คนที่ไปหรือไม่  และการจัดการแข่งขันกีฬาถ้ามีงบประมาณตั้งไว้ก็อยากให้จัด  
นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องการพาพ่ีน้องประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ทางองค์การบริหารส่วน  
(นายก อบต.)   ต าบลจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการแต่จะไม่มีเงินแจก  ส่วนเรื่องงบประมาณในการ  
    จัดการแข่งขันกีฬานั้นเราได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    2560 แต่กิจกรรมบางรายการก็ไม่สามารถเบิกได้คือถ้าจัดก็จัดได้แบบจ ากัด  
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นายกิจ  ชัยประโคน - ขอเสนอเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา  ขอให้งดไว้ก่อนเพราะงบประมาณท่ีจะสนับสนุนก็  
(สมาชิกสภา อบต.ม.2)  ไม่มี  
นายบุญศรี ประสงค์สุข - ตามท่ีได้สอบถามเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาก็เพราะมีเด็กๆวัยรุ่นที่บ้านหนองอาแมะได้  
(สมาชิกสภา อบต.ม.4)  สอบถามมา  แต่ถ้าไม่จัดก็คงไม่เป็นไร  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดเห็นควรให้จัดการแข่งขันกีฬา  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ที่ประชุม  - เห็นควรให้งดการจัดการแข่งขันกีฬา ประจ าปีงบประมาณ 2560  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนออีกบ้าง  
นายบุญศรี ประสงค์สุข - ขอสอบถามเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ทราบ  
(สมาชิกสภา อบต.ม.4)  มาว่าได้ส่งคืนหมดแล้วอยากทราบว่าตอนนี้เงินอยู่ตรงไหนบ้าง  
นายเหลือ เดือนประโคน - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทางรัฐบาลได้จัดสรรให้หมู่บ้านไปด าเนินการหมู่ละ  
(นายก อบต.)   หนึ่งแสนบาท ไม่ใช่ให้ฟรีโดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ก ากับดูแล โดยหมู่บ้าน  
    จะต้องส่งคืนปีละสองหมื่นบาท โดยไม่มีดอกเบี้ยและอาจจะส่งคืนทั้งหนึ่งแสนบาท  
    เลยก็ได้ พอส่งคืนครบหนึ่งแสนบาท ก็ให้กู้คืนได้  ส าหรับรายละเอียดจะให้ทาง  
    เจ้าหน้าที่มาชี้แจง  
นางสาวพราวมณี ภูชุม - เรื่องเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตอนนี้ทุกหมู่กู้ไปหมู่บ้านละหนึ่งแสนปกติจะ  
(ผอ.กองคลัง)   ให้ส่งคืนปีละสองหมื่นพอส่งครบหนึ่งแสนก็จะกู้กลับคืนไป ในส่วนของบ้านโคกตะเคียน  
    หมู่ที่ 3 เห็นแจ้งมาว่าจะส่งคืนท้ังหมดและคณะกรรมการชุดเก่าจะไม่กู้กลับคืน ส าหรับ  
    หมู่อ่ืน ๆ ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามและดูรายละเอียดได้ท่ีกองคลัง  
นายเหลือ เดือนประโคน - มอบหมายให้กองคลังให้เอารายชื่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของแต่ละหมู่บ้านว่า  
(นายก อบต.)   มีใครเป็นกรรมการบ้างแจกให้กับท่านสมาชิก อบต. เพ่ือที่จะได้ช่วยกันดูแลต่อไป  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อเสนอหรือมีข้อซักถามอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก  
    มะขามทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่  
    ที่เก่ียวข้องที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
  ปิดการประชุม  เวลา  13.21   น. 

    (ลงชื่อ)    นพรัตน์     เนียมหัตถี    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                (นายนพรัตน์  เนียมหัตถี) 

                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
/คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม.......... 

   - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
    

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

    

   (ลงชื่อ)    ทนงค์ศักดิ์    เสาธง   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
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    (นายทนงค์ศักดิ์    เสาธง)  
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
 
    
   (ลงชื่อ)    สุทธิรักษ์    หล้าสุด   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
               (นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด)  
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
   
 
        
      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                            (นายภูริเดช  จ่ายประโคน)  
                     ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกมะขาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


