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

วันที่   24  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. 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 นายนพรัตน์   เนียมหัตถี ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ - ไปราชการ 

 
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  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 6  คน  

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบ
ครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1   
    ประจ าปี พ.ศ. 2560  เนื่องจาก นายนพรัตน์  เนียมหัตถี  ปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ  
    ได้เดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รูปแบบใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 26  
    กุมภาพันธ์  2560  ณ  จังหวัดอุดรธานี  ท าให้การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติ  
    หน้าที่เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม 
    สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 วรรคท้าย  
    ความว่า ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่   
    หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
    สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคน  
    หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น า 
    ความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน  
    เลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ  ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น 
    หรือพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาก่อน เชิญครับ 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ขอเสนอ  นายธนาธิป  ปานะโปย  ต าแหน่งรองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ  
(ส.อบต.หมู่ 5)   สภาฯ ชั่วคราว  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก  ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอ 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1   นายบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายสนอง  เนาว์ประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
ที่ประชุม  - มีมติเลือก นายธนาธิป  ปานะโปย  ต าแหน่งรองประธานสภาฯ เป็นเลขานุการสภาฯ  
    ชั่วคราว  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ท าหนังสือเรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี 2560  
    และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  
    2560  ไปพร้อมกันแล้วนั้น  ท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการประชุมกันมา  
    บ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญอ่านและ  
    ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไข  
    เพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้  
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน  

การประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2560  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
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ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  
    ประจ าปี พ.ศ. 2560   เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญที่ปร ะชุมเสนอเพ่ือทราบ 
นายวงศ์ ธนโชติโภคินกุล - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฝากเรื่องมาแจ้ง เกษตรกรที่ลงทะเบียน  
(เลขาฯนายกฯ)   ที่นา ไม่ถึง 15 ไร่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 ทาง ธกส.จะนัดประชุมและจะโอนเงินงวด 

สุดท้ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ 
นายเหลือ เดือนประโคน - วันนี้มีเรื่องท่ีจะเสนอเ พ่ือทราบ ดังนี้ 
(นายก อบต.)   เรื่องท่ี 1  ตามท่ีท่านเลขานุการนายกฯ ได้เสนอเพ่ือทราบนั้น ขอฝากเรื่องให้ท่าน 
    ส มาชิกแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบโดยทั่วกัน  

เรื่องท่ี 2 ทาง อบต.โคกมะขาม มีโครงการเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 ก.พ. 60 นี้ ขอแจ้งก าหนดการ 
คือ ในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา  08.30 น.  ขอแจ้งให้ท่านทีเ่ข้าร่วม 
โครงการมาเข้ารับการอบรมฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  และในวันที่   
28 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลาประมาณ 20.00 น.  รวมตัวกันที่ อบต.โคกมะขาม  
เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง 
เรื่องท่ี 3  ช่วงนี้อากาศร้อนขอให้ทุกท่านแจ้งเตือนชาวบ้านให้ระมัดระวังเรื่องการเกิด 
อัคคีภัยด้วย 
เรื่องท่ี 4 ตอนนี้ทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จะด าเนินการจัดท า 
ผังเมืองรวมของจังหวัด  และก าหนดให้ อบต. ก ากับดูแล  ต่อไปนี้ ถ้าจะสร้างบ้านต้อง 
ขออนุญาต  จะถมที่ต้องขออนุญาต คือจะท าอะไรเกี่ยวกับผังเมืองจะต้องมาขออนุญาต  
ที่ อบต.ก่อน  ตอนนี้ทราบมาว่าเขาประกาศใช้แล้ว ทาง อบต.จะได้ท าหนังสือแจ้ง 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  ส าหรับต าบลของเรามีปัญหาตางที่  
ที่ดินที่เป็นที่ สปก. คือเป็นที่ดินให้ท ากินแต่จะมาถมที่เพ่ือสร้างบ้านไม่ได้ แต่ส าหรับ  
ที่ดินที่เป็นโฉนดนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องนี้แต่ก็ต้องขออนุญาตก่อน  

ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพ่ือทราบอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2560 และก าหนดสมัย 
    ประชุมสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป  
ประธานสภา อบต. - เรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2560 และก าหนดสมัย  
    ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ. 2561  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุม 
สามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ  
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย  
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม  
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สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  และเม่ือสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภา 
ท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.  2552  มาตรา  53  ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม 
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้อง 
ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนด  วรรคสี่  ความว่า  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  

    ล าดับต่อไปขอเชิญสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2560  ก าหนดให้มีก่ี  
    สมัย  ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2560  โดยเริ่มก าหนด  
    สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2560   และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัย  
    แรกของปีถัดไป คือประจ าปี 2561 ขอเชิญที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอ 
นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด   - กระผมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หมู่ที่ 7  ขอเสนอก าหนดสมัย  
(ส.อบต.หมู่ 7)   ประชุมสามัญ  ประจ าปี 2560  ก าหนดให้มี  4  สมัย   โดยเริ่มก าหนดวันเริ่มประชุม 
    ของสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ดังนี้  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2560 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2560 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2560 มีก าหนด 15 วัน  
และสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 มี 
ก าหนด 15 วัน 

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2560   
    และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป  ประจ าปี 2561  ขอเสียงรับรอง 
    ตามท่ีเสนอด้วย  
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1   นายนายบุญศรี  ประสงค์สุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายร าเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบตามที่ท่าน  
    สมาชิกได้เสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2560 มี  4  สมัย  ดังนี้  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2560 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2560 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2560 มีก าหนด 15 วัน  
และสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2561 มี 
ก าหนด  15  วัน 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง  
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

    ไม่เห็นชอบ    -ไม่มี-   
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    4.2 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  
    โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง  รายการค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี  จ านวน   
1  คัน เป็นเงิน  51,000  บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  
สิงหาคม 2559)  

    2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์  
    ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ประตู จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 5,000  
    บาท เป็นเงิน 20,000 บาท  (ตามราคาท้องตลาด)  

3) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังขนาด   
    24,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 28,000  บาท  เป็นเงิน  112,000  บาท   
    (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เดือน สิงหาคม  2559)   
ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามรายการที่ท่าน  
    ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 26  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร  
ท้องถิ่น  และข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  เนื่องจากมีความ 
(นายก อบต.)   จ าเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ตามรายการที่เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณจากสภาฯ  
    ในครั้งนี้ ซึ่งคณะผู้บริหารได้พิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    2560 จากหมวดค่าใช้สอย ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารที่สามารถด าเนินการได้เลย ซึ่ง  
    งบประมาณท่ีจะด าเนินการมีพร้อมแล้วแต่เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์จึงต้องขออนุมัติจาก  
    สภาฯ ก่อน ในการขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้มีจ านวน 3 รายการ  เป็นเงิน  
    ทั้งสิ้น  183,000.-  บาท  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้  

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง  รายการค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี  จ านวน   
1  คัน เป็นเงิน  51,000  บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  
สิงหาคม 2559)  
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามของเรามีรถยนต์  
ส่วนกลางจ านวนหนึ่งคันต้องออกพ้ืนที่ทุกวัน บางครั้งส่งผู้บริหารฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไป 
ประชุม แต่ก็มีภารกิจที่จะต้องไปส่งหนังสือด้วย  ไปธนาคารด้วย  รวมทั้งงานด้านเก็บ 
ภาษีต่าง ๆ เก็บค่าน้ าประปาหมู่บ้าน  และอีกหลายภารกิจที่จะต้องใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ในการปฏิบัติงานจึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ใช้  
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวก็ไม่สามารถเบิกค่าน้ ามันได้  จึงมีความจ าเป็นต้อง 
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จัดหารถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเก็บภาษีต่างๆเก็บค่าน้ าประปา  
หมู่บ้าน งานส่งเอกสารและภารกิจอื่น ๆ ตามความจ าเป็นของ อบต.  แต่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลโคกมะขามไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ 2560 จึงขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่   
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

    ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ประตู จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 5,000  
    บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด)  

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากกองคลังมีเอกสารทางด้านการเงิน การบัญชี และการ  
พัสดุเป็นปริมาณมาก  แต่ไม่มีที่เก็บเอกสาร  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาตู้เก็บเอกสาร  
เพ่ือใช้ในการเก็บเอกสารฎีกาต่างๆ เอกสารทางการเงินและบัญชี  เอกสารงานพัสดุ   
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม  
งบประมาณเป็นรายการใหม่   
3) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  

    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังขนาด   
    24,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 28,000  บาท  เป็นเงิน  112,000  บาท   
    (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เดือน สิงหาคม  2559)   

เหตุผลความจ าเป็น  เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้อุณหภูมิสูงอากาศร้อนจัดเปิดพัดลมก็ไม่ 
ช่วยให้อากาศดีข้ึนกลัวว่าเด็กๆ จะมีอาการไม่สบายเกิดขึ้น และอีกอย่างเด็กๆ ที่มา  
เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ก็มีแต่ลูกหลานต าบลโคกมะขามทั้งนั้น ผู้บริหาร  
พิจารณาแล้วจึงมี ความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศเพ่ือติดตั้งในอาคารเรียนศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม  
งบประมาณเป็นรายการใหม่   

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะ  
    สอบถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญอภิปรายได้  
นางสุกัญญา ไชยปลัด - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ถ้าจ าไม่ผิดสภาฯ เคยอนุมัติโอน  
(ส.อบต.หมู่ 5)   ซื้อเครื่องปรับอากาศเพ่ือติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ไปแล้ว  แต่ท าไมไม่  
    ด าเนินการตามที่สภาฯ ได้อนุมัติ  และถ้าจะเสนอขออนุมัติใหม่ในครั้งนี้อยากสอบถาม  
    ว่าจะได้ด าเนินการอีกหรือไม่  
นายทนงศักดิ์  เสาธง - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอ อยากให้ฝ่ายบริหารฯ ก าหนดวันมาเลยว่าถ้าสภาฯ อนุมัติ  
(ส.อบต.หมู่ 3)   แล้วจะด าเนินการได้ตอนไหน  เพราะกลัวว่าเมื่อสภาฯ อนุมัติให้ไปแล้วก็จะไม่มีการ  
    ด าเนินการอีก  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  
นายเหลือ เดือนประโคน - ส าหรับท่านสมาชิกที่สอบถามมาว่า สภาฯ เคยอนุมัติให้โอนซื้อเครื่องปรับอากาศเพ่ือ  
(นายก อบต.)   ติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ไปแล้ว แต่ท าไมไม่ด าเนินการ  ขอชี้แจงว่า  
    ตามท่ีสภาฯ ได้อนุมัติโอนงบประมาณเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ 2559 เป็นการโอนงบประมาณไปสมทบกับการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเงิน  
    งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเข้ามาไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ท าให้มีงบประมาณไม่เพียง  
    พอที่จะด าเนินการได้  ท าให้โครงการที่เคยอนุมัติตกไป  ส่วนในการขออนุมัติโอน  
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    งบประมาณในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  กระผม  
    ได้มอบหมายให้กองคลังตรวจสอบเรื่องงบประมาณแล้วว่ามีงบประมาณที่จะด าเนินการ  
    ได้เลย    และส าหรับระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะมอบหมายให้ทางพัสดุ  
    ได้ชี้แจง  
นายส าราญ เดือนประโคน - ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรายการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้  เมื่อสภาฯ  
(นักวิชาการพัสดุ)   ได้อนุมัติโอนงบประมาณแล้ว  ต้องบันทึกรายงานการประชุมให้เสร็จเรียบร้อย หลังจาก  
    นั้นก็สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในหนึ่งเดือน    
นายประจวบ  ปราศจาก - อยากให้ฝ่ายบริหารฯ ยืนยันว่ารายการที่เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ท าได้  
(ส.อบต.หมู่ 7)   จริงหรือไม่ 
นายเหลือ เดือนประโคน - ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ  ครั้งที่แล้วที่สภาฯ ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
(นายก อบต.)   ประจ าปี 2559 และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไปแล้วแต่  
    ไม่ได้ด าเนินการสืบเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีเข้ามาไม่เพียงพอจึงไม่สามารถ  
    ด าเนินการได้ กระผมขอถือเอาเป็นบทเรียนว่าต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามีงบประมาณแล้ว  
    จึงจะขออนุมัติจากสภาฯ ด าเนินการได้  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้โอนเพิ่ม  
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นรายการใหม่  ดังนี้  

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง  รายการค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี  จ านวน   
1  คัน เป็นเงิน  51,000  บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  
สิงหาคม 2559)  

    2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์  
    ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ประตู จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 5,000  
    บาท เป็นเงิน 20,000 บาท  (ตามราคาท้องตลาด)  

3) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังขนาด   
    24,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 28,000  บาท  เป็นเงิน  112,000  บาท   
    (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เดือน สิงหาคม  2559)   
    รวมเป็นเงินขออนุมัติโอนงบประมาณทั้งสิ้น  183,000  บาท   
    ขอเชิญยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ     13     เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี-  
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ)  
ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  ตาม  
    รายการที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้  
นายสุเทพ  ผูกแก้ว - เรียนท่านประธาน  ตามที่กระ ผมไดร้ับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ไปศึกษาดูงาน 
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(รองนายก อบต.)   ตามท่ีจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้จัดโครงการฯ ทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ มีความประทับใจมากจึง 
    อยากเล่าสู่กันฟัง การศึกษาดูงานครั้งนี้จะเน้นดูงานโครงการพระราชด าริและพระราช 
    กรณีย กิจของในหลวง รัชกาลที่ 9  เป็นประโยชน์อย่างมากและได้เห็นวิถีชีวิตของ 
    ชาวเขาน่าประทับใจมาก  
นายร าเพย   สิงหา - อยากให้ท่านนายกฯ ได้ก าหนดว ั นไปศึกษาดูงานที่ อบต.ของเราจัด  และขออนุญาตแจ้ง 
(ส.อบต.หมู่ 4)   ในที่ประชุมพรุ่งนี้ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานพิธีสวดอภิธรรมศพที่บ้านหนองอาแมะ  
นายเหลือ เดือนประโคน - ขอให้กลับมาจากการไปถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  
(นายก อบต.)   9 ก่อน  จึงจะก าหนดวันไปศึกษาดูงานอีกครั้งหนึ่ง  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อเสนอหรือมีข้อซักถามอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
    ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี  
    เกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
    ปิดการประชุม  เวลา  13.21   น. 

    (ลงชื่อ)     ธนาธิป     ปานะโปย    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                (นายธนาธิป    ปานะโปย) 

              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม/ เลขานุการสภาชั่วคราว 
    

- 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)      ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                            (นายภูริเดช  จ่ายประโคน)  
                     ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกมะขาม   


