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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่   15   เดือน   สิงหาคม   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 - -ลา- 

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 นายเลิศศักดิ์   ธนูศิลป์ หัวหน้าส านักปลัด เลิศศักดิ์   ธนูศิลป์  
6 นางสาวปัฐมญชุ์   มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์   มีเสนา  
7 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  พจนา    ทองรักสี  
8 นางปานรวี    ยืนยงชาติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปานรวี    ยืนยงชาติ  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว มีผู้มาประชุม จ านวน 14 คน ลา1 คน คือ นายทวีศักดิ์  เมียวประโคน  

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5 และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คน เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายภูริเดช  จ่ายประโคน  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   
    ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2560  มีสมาชิกลา  1 คน  คือ นายทวีศักดิ์  เมียวประโคน   
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความส าคัญและเข้า  
    ร่วมประชุมสภาโดยพร้อมเพรียงกัน    

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2560   
    เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2560 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2560 
    ไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560  

และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้รับหนังสือไปแล้วนั้น  ท่านสมาชิกคงได้อ่านและ 
ตรวจรายงานการประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการ  
ประชุมก็ขอเชิญอ่านและตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือ  
ส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้  

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน  

การประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 
2560  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  12  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี   
    พ.ศ. 2560   เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2560  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ในระเบียบวาระนี้เสนอเพ่ือทราบ  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ  ถ้ามีขอเชิญ  
    เสนอได้  
ที่ประชุม  - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    วาระท่ีหนึ่ง  ข้ันรับหลักการ 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ 
    ความเห็นชอบตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 รายละเอียด 
    ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฯ  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
มาตรา 87  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่ 
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โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย 
ก าหนด  ต่อไปขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาต่อไป 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามทุกท่าน  
(นายก อบต.)  
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีสถานะการเงิน  ดังนี้   
ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

  1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น  จ านวน       13,667,943.89  บาท 
     1.1.2 เงินสะสม     จ านวน        6,837,170.04  บาท 
    1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน         3,458,045.47  บาท 
     1.1.4 รายการ ที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
     1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ  รวม  0.00 บาท 
       1.2 เงินกู้คงค้าง        0.00       บาท 
          2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2560  ณ  วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560   
      (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  19,832,359.06  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร      จ านวน  186,095.00 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  168,445.00 บ าท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน  126,295.46  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน         113,432.00    บาท 
  รายได้เบ็ดเตล็ด            จ านวน    94,750.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน            จ านวน           0.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร           จ านวน          6,578,580.60 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน        12,564,761.00 บาท 
       (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน           0.00 บาท 
       (3) รายจ่ายจริง      จ านวน    19,199,259.04     บาท 
  งบกลาง      จ านวน            441,220.21  บาท 
  งบบุคลากร      จ านวน          8,977,524.00  บาท  
  งบด าเนินการ     จ านวน          3,331,614.83  บาท  
  งบลงทุน     จ านวน             361,000.00      บาท 
  งบรายจ่ายอื่น     จ านวน               15,000.00 บาท  
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  งบเงินอุดหนุน     จ านวน           1,388,000.00 บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จ านวน  4,684,900.00  บาท 

  (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน         0.00 บาท 
 3. งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการ       -  กิจการ       -  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีรายรับจริง    -  บาท รายจ่ายจริง  - บาท  
  กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ   จ านวน   - บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จ านวน   - บาท  
             ก าไรสุทธิ      จ านวน   - บาท  
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.......................  จ านวน   - บาท  
   ทรัพย์จ านวน..............................บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

รายได้จัดเก็บเอง    
  หมวดภาษีอากร 175,553.00 160,000.00 170,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 139,426.00 272,521.00 178,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 145,309.59 207,500.00 150,000.00 
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  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 132,683.00 130,000.00 120,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 71,500.00 80,000.00 10,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

                                รวมรายไดจั้ดเกบ็เอง 664,471.59 850,021.00 628,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดภาษีจัดสรร 14,338,315.77 14,858,400.00 14,545,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

14,338,315.77 14,858,400.00 14,545,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,273,237.00 12,349,579.00 14,526,500.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,273,237.00 12,349,579.00 14,526,500.00 

รวม 21,276,024.36 28,058,000.00 29,700,000.00 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2559 
ประมาณการ 

ปี 2560 
ประมาณการ 

ปี 2561 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 424,000.00 6,746,586.00 8,063,427.00 
   งบบุคลากร 7,692,180.00 11,002,160.00 12,125,040.00 
   งบด าเนินงาน 3,798,797.85 6,927,454.00 5,267,533.00 
   งบลงทุน 936,900.00 1,412,800.00 2,358,000.00 
   งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 20,000.00 0.00 
   งบเงินอุดหนุน 2,117,513.04 1,949,000.00 1,886,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 14,984,390.89 28,058,000.00 29,700,000.00 
รวม 14,984,390.89 28,058,000.00 29,700,000.00 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 87  
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามและโดยอนุมัติของนายอ าเภอประ
โคนชัย  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25 60  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 29,700,000 บาท 
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น  29,700,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
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   แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,767,220 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 55,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 6,004,933 
   แผนงานสาธารณสุข 307,500 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน 1,562,920 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 310,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,358,000 
   แผนงานการเกษตร 20,000 
   แผนงานการพาณิชย์ 191,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 8,063,427 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 29,700,000 
 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น      0   บาท  ดังนี ้

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่าย 
 ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้  
 

ดังนั้น ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ 
องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเต็มความสามารถจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา อบต. - ในการประชุมเพ่ือพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
ในวาระ ทีห่นึ่ง  (ขั้นรับหลักการ) จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ ในระเบียบ 

    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ในประเด็น ดังนี้ 
 1)  ปรึกษาและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2561 ตามที่นายกองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลเสนอหรือไม่ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547  แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2554 

    ข้อ 45 วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวด 
    เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่  
    น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
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    นั้น 
    ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา  
    ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  
    หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น  
    ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ 
    ที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
    ต่อไป ขอเชิญที่ประชุมได้อภิปรายในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
นายประจวบ ปราศจาก - งบประมาณถ้าเข้ามาเพ่ิมก็ดีใจมาก แต่ปัญหาคืองบประมาณเพ่ิมแล้วแต่บริหารงาน  
(ส.อบต.หมู่ 7)   ไม่ได้ ไม่ได้น าเงินออกไปท าอะไรเลย ผมเห็นอย่างเดียวที่เพิ่มคือพนักงานเพ่ิมค่าใช้จ่าย  
    เพ่ิม ปี 2559 มี 21 ล้าน ปี 2560 มี 25 ล้าน ปี 2561 ตั้งไว้ที่ 29 ล้านเจ็ดแสน ก ็
    ดีใจนึกว่าจะได้เงินมาบริหารมาพัฒนาท าถนนแต่พอไปดูตัวเลขพนักงานที่เพ่ิมข้ึนปีหนึ่ง  
    ประมาณ 6 ล้านกว่าบาท ตอนนี้ 24ล้านแล้ว เฉพาะพนักงานจ้างปีละ6 ล้านกว่าบาท  
    ไม่รวมที่เป็นข้าราชการ พนักงานเพ่ิมไม่ทราบว่ามีความจ าเป็นแค่ไหน ต าบลเรารายได้  
    น้อย เป็นต าบลเล็กแต่พนักงานมีจ านวนมาก จะตัดงบประมาณไม่ได้เพราะว่าตัวเพ่ิม 
    ค่าใช้จ่ายมีมาแล้วคือเงินเดือนพนักงานจ้างจะเอาเงินไปบริหารข้างนอกก็ไม่มีแล้วถ้าตัด  
    ก็เดือดร้อนเพราะไม่ได้ท าถนนหนทางอยากจะฝากท่านประธานสอบถามท่านผู้บริหาร  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจง 
 
นายเหลือ เดือนประโคน - ขอชี้แจงตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามมา การบริหารก็คือว่างบประมาณท่ีได้มาทุกอย่าง  
(นายก อบต.)   มีกฎระเบียบและถูกต้องตามกระบวนการ ถ้าสมมุติว่าเราเอางบประมาณมาก็จะใช้ตาม  
    สัดส่วนที่ได้มา งบประมาณถ้าจะตั้งเกินความเป็นจริงก็ได้แต่ท้ายสุดแล้วก็ต้องเบิกตาม  
    จ านวนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามกติกาของ สตง. เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมายไม่มีใคร  
    ท าเกินขั้นตอนของกฎหมายได้  การที่จะจ้างพนักงานหรือจ้างคนมาท างานก็มีกฎกติกา  
    อย่างชัดเจนถ้าไม่ถูกต้องก็โดนเรียกเงินคืน ส่วนที่ท่านสมาชิกพูดว่างบประมาณปีนี้และ  
    ปีหน้าไม่ได้งบประมาณไปพัฒนาเลยอันนี้คือก็ไม่ใช่ เพราะสามสี่ปีที่ผ่านมางบประมาณ  
    ลงไปพัฒนาตามหมู่บ้านก็มาก ถ้างบประมาณเรื่องการพัฒนาไม่ถึงเกณฑ์ สตง.ก็ไม่ให้  
    ผ่าน สตง.จะตรวจว่างบประมาณท่ีจะไปพัฒนาต้องเป็นอย่างน้อยร้อยละสิบของ  
    งบประมาณท้ังหมด ทุกอย่างมีมาตรฐานมีกฎกติกาก าหนดชัดเจนอยู่แล้ว   
ประธานสภา อบต. - ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาให้ดี  ขอเชิญที่ประชุมได้อภิปรายได้  
นายสนอง เนาว์ประโคน - ในร่างข้อบัญญัติฯ หน้าที่ 3 มีการตั้งรายการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการด้วย ผมแค่  
(ส.อบต.หมู่ 6)   อยากสอบถาม  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกชี้แจง  
นายเหลือ เดือนประโคน - การเบิกค่าเช่าบ้านก็เป็นสิทธิของข้าราชการที่สามารถเบิกได้ท ากฎระเบียบ เพราะเป็น  
(นายก อบต.)   สวัสดิการของข้าราชการ ค่าเช่าบ้านที่ตั้งไว้จะเบิกหมดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสิทธิของแต่ละ  
    บุคคล จะมีระเบียบก าหนดว่าใครสามารถเบิกได้บ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลจึง 
    จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง  
นางสุกัญญา ไชยปลัด  - เรื่องงบประมาณที่ตั้งไว้ในร่างข้อบัญญัติปี 2561  ดิฉันไม่ติดใจ แต่อยากเสนอคือเรื่อง  
(ส.อบต.หมู่ 5)   น้ าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้ไปดูในส่วนของท่อเก่า  
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    ช่วงปลายสายของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เพราะน้ าไม่ไหลเลยเหมือนท่อตันเพราะใช้มา  
    นานมากแล้ว ทุกวันนี้ชาวบ้านแถวนั้นต้องได้ซื้อน้ าใช้เพราะน้ าไม่ไหล 
ประธานสภา อบต. - การซ่อมประปา ก็อยู่ในงบซ่อมแซมอันไหนเสียเราก็ต้องซ่อมบ ารุงต่อไป มีท่านใดจะ  
    อภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปก็ขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่าง  
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ขอเชิญยกมือขึ้น  
ที่ประชุม  - เห็นชอบรับหลักการ  12  เสียง  
    งดออกเสียง  1  เสียง   (ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว  ขั้นตอนต่อไปให้ที่ 
    ประชุมได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 
ข้อ 103 (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย 
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103และ ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด  
ต่างๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
 (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 (2) ตาย  
 (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง  
 (4) เลือกคณะกรรมการท้องถิ่นข้ึนใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง  
 (5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
ข้อ 107  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น  
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก 
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี  
ผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 ในครั้งนี้ จ านวนกี่คน  
(จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน) 
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นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
(ส.อบต.หมู่ 4)   งบประมาณ  พ.ศ. 2561  จ านวน  3  คน 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  ได้เสนอตั้ง  
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน  3  คน  ขอเสียงรับรองตามที่เสนอด้วย  
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1   นายร าเพย    สิงหา    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายแกน   ยึนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมได้ก าหนดให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 3 คน  ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอชื่อ  
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ทั้ง 3 คน  ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อครั้งละ  
    หนึ่งคนและมีผู้รับรองสองคน  สมาชิกหนึ่งคนสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการ  
    แปรญัตติได้มากกว่าหนึ่งคน ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1  
นายแกน ยึนประโคน - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่1 คือ นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด  สมาชิกสภา 
(ส.อบต.หมู่ 1)   อบต.หมู่ที่ 7  
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกแกน  ยึนประโคน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ได้เสนอชื่อท่าน  
    สมาชิกสุทธิรักษ์  หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการแปร  
    ญัตติฯ คนที่ 1 มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีก ขอเสียงรับรองตามที่  
    ท่านสมาชิกแกน  ยึนประโคน  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสุทธิรักษ์  หล้าสุด เป็น  
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1  
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายประจวบ   ปราศจาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายบุญศรี   ประสงค์สุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 คือ ท่านสมาชิกสุทธิรักษ์  หล้าสุด  สมาชิก  
    สภา อบต.หมู่ที่ 7  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
นายประจวบ  ปราศจาก - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  คือท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข  
(ส.อบต.หมู่ 7)   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกประจวบ  ปราศจาก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ได้เสนอชื่อท่านสมาชิก  
    บุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  
    มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีก ขอเสียงรับรองตามที่  
    ท่านสมาชิกประจวบ  ปราศจาก  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข  เป็น  
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายร าเพย  สิงหา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายสุภาพ  ชุมนุมดวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 คือ ท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิก  
    สภา อบต.หมู่ที่ 4  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  คือท่านสมาชิกทนงศักดิ์   เสาธง  
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(ส.อบต.หมู่ 4)   สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 3  
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4   เสนอชื่อท่านสมาชิก  
    ทนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  
    ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีก ขอเสียงรับรองตามที่  
    ท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกทนงศักดิ์  เสาธง   เป็น  
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายแกน  ยึนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นายกิจ  ชัยประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 คือ ท่านสมาชิกทนงศักดิ์  เสาธง  สมาชิก  
    สภา อบต.หมู่ที่ 3  ที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง  3  คน  
    แล้ว  ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง  
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้ง  3  คน  ให้ที่
    ประชุมทราบอีกครั้ง  
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภา) พ.ศ. 2561  ทั้ง 3  ท่าน  มีดังนี้  
    1. นายสุทธิรักษ์   หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
    2. นายบุญศรี   ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
    3. นายทนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
ประธานสภา อบต. - ขั้นตอนต่อไปสภาฯ ต้องก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน  
    รับเสนอค าแปรญัตติจากสมาชิกผู้ขอเสนอแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
    พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ  
    รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้  
    ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
    งบประมาณนั้น  
    ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอค าแปร  
    ญัตติจากสมาชิกผู้ขอเสนอแปรญัตติจ านวนกี่วัน และก าหนดวันที่และเวลาให้ชัดเจน   
    ขอเชิญเสนอได้  
นายแกน  ยึนประโคน - ขอเสนอระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอค าแปรญัตติ จ านวน  3 วัน  คือ   
(ส.อบต.หมู่ 1)   วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
     ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากท่ีท่านสมาชิกแกน  ยึนประโคน   
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  เสนอระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอค าแปร  
    ญัตติ  เป็นเวลา 3  วัน   คือ   
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    วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ขอเสียงรับรองตามที่ได้เสนอ  
    ด้วย  
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1   นายบุญศรี   ประสงค์สุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นางสุกัญญา   ไชยปลัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอค าแปรญัตติฯ เป็น  
    เวลา 3 วัน  คือ   
    วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  รวมระยะเวลาในการรับค า  
    เสนอแปรญัตติเป็นเวลา  24  ชั่วโมง    และหลังจากที่คณะกรรมการแปรญัตติรับค า 
    เสนอแปรญัตติเสร็จแล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าเสนอแปรญัตติฯ  
    ในวันที่ 19 สิงหาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสภา  
    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  และเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม  
    เรียบร้อยแล้วจะต้องส่งรายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้  
    ประธานสภาฯรับทราบทันทีเพ่ือที่จะได้ด าเนินการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
    ต าบลโคกมะขามต่อไป และหลังจากนี้เมื่อการประชุมสภาในครั้งนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ให้  
    เลขานุการสภาฯท าหนังสือเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือเลือกประธานและ  
    เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกับการ  
    เสนอค าแปรญัตติ  
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - ขออธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการเสนอค าแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภา) ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
    พ.ศ. 2554  ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการ  
    ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา  
    ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และวรรคสอง  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า  
    เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดฯ   
    และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข  
    เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 วรรคแปด  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  สมาชิก  
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้  
    แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้น  
    เงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู้  หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  และในการพิจารณาของ  
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระท าด้วยประการ  
    ใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย  
    อ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 
ที่ประชุม  - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
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ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้  
นายธนาธิป ปานะโปย - ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร ปลัดนพรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ได้ด าเนินการวางท่อ  
(รองประธานสภา)  ระบายน้ า ขอบคุณท่านสมาชิกแกน  ยึนประโคน ท่านสมาชิกสุภาพ  ชุมนุมดวง  ที่ให้  
    ความร่วมมือในการวางท่อระบายน้ า ขอบคุณท่านก านันเลิศ  กระซิรัมย์  ขอขอบคุณ  
    คุณยวน  โสดา  ที่ซื้อดินมอบให้จ านวน 3 รถ ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคกมะขาม  
    ที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันและขอบคุณท่านประธานสภาที่ดูแลเรื่องขนมชั้น ขอบคุณ  
    มากครับ  
นายเขื่อน  เดือนประโคน - ตอนนี้หมู่ 6 มีปัญหา  ไฟดับขอให้ทางผู้บริหารส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วย  
(ส.อบต.หมู่ 6) 
ประธานสภา อบต. - วันนี้ผมได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่แล้ว เห็นว่าหลอดไฟไม่พอ ของหมู่ 3 ก็มีดับเหมือนกัน  
    ของให้ด าเนินการจัดซื้อโดยด่วน เพ่ือแก้ปัญหาต่อไป  
นายสนอง  เนาว์ประโคน - ขอสอบถามเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมที่จะปรับปรุงถนนลงหินคลุกไม่ทราบว่าจะได้ท าตอน  
(ส.อบต.หมู่ 6)   ไหน  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  
นายเหลือ เดือนประโคน - ขอชี้แจงตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถาม ดังนี้  
(นายก อบต.)   เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมมีสองครั้ง  ครั้งแรกเบื้องต้นประกาศสอบราคาได้ผู้รับเหมา  
    แล้ว และผู้รับเหมาได้ลงงานไปครบเกือบทุกสายเหลือของหมู่1 ดูไปแล้วผู้รับเหมา  
    อาจจะทิ้งงาน แต่ตามระเบียบคือคนที่ได้งานคือคนที่ประมูลราคาต่ ากว่าเพ่ือน คนที่  

เสนอรองลงมาก็เป็นรอง แต่รูปแบบถ้าเราดูแล้วเห็นว่าผู้รับเหมาจะท้ิงงานเราต้องรีบ 
ด าเนินการตามที่ระบุในสัญญา ถ้าไม่มีด าเนินการก็จะให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งเวียนเป็นผู้  
ทิ้งงาน แจ้งเวียนเสร็จก็จะเรียกผู้ประมูลราคาท่ีได้ล าดับถัดมามาท าสัญญาให้ทันใน  
ปีงบประมาณท่ีเราจะจ่ายแต่จะทันหรือไม่เราก็ต้องด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป แต่ทาง  
เจ้าหน้าที่พัสดุได้ท าหนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาแล้วสองครั้งถ้าส่งไปอีกหนึ่งครั้งถ้าไม่มา  
ด าเนินงานเราก็ต้องด าเนินการตามข้อระเบียบกฎหมายต่อไปส่วนการจ่ายขาดเงินสะสม  
รอบท่ีสอง เป็นโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกและก่อสร้างถนนคสล.และรางระบาย 
น้ า   ตอนนี้ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเริ่มด าเนินการประกาศสอบราคา  
หาผู้รับจ้าง แต่ยังไงๆ ก็จะท าให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ส่วนโครงการในข้อบัญญัติ 
ปี 60 ตอนนี้ก าลังจะด าเนินการประกาศสอบราคาพร้อมกันกับโครงการจ่ายขาดรอบที่  
สองแต่ถ้าขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันสิ้นปีงบประมาณก็จะขอกันเงินเพ่ือด าเนิน  
โครงการให้เสร็จสิ้น 

ประธานสภา อบต. - เรื่องโครงการหินคลุก ประชาชนมีความเดือดร้อนมากขอให้รีบด าเนินการ ถ้าฝนตกลง  
    มาเป็นเวลานานยิ่งจะท าให้เดือดร้อนกันมาก  มีท่านใดจะเสนออีกบ้าง  
นายแกน  ยึนประโคน - หมู่ 1 มีความเดือดร้อนเรื่องท่อระบายน้ า ที่บริเวณคอกวัวของนายยวน  โสดา พวกผม  
(ส.อบต.หมู่ 1)   พากันเรี่ยไรเงินกันไปจ้างรถแม็คโครมาขุดจ านวน 3 ชั่วโมงเขาคิดชั่วโมงละ 700 บาท  
    ยังขาดท่อประมาณ 20 ท่อน จึงขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนต าบลให้  
    การช่วยเหลือ 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกท่านใดจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
    ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี  
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    เกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
    ปิดการประชุม  เวลา  13.40   น. 

     
(ลงชื่อ)     นพรัตน์    เนียมหัตถี    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 

                                (นายนพรัตน์    เนียมหัตถี) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม/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)  
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
   
 
 
      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                            (นายภูริเดช  จ่ายประโคน)  
                     ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกมะขาม   
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