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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่  24  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60  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 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 นายสงค์  มั่งคั่ง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์  มั่งค่ัง  
3 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชติโภคินกุล  
4 นางสาวปัฐมญชุ์  มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์  มีเสนา  
5 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการ  พจนา   ทองรักสี  
6 นางปานรวี    ยืนยงชาติ เจ้าพนักงานธุรการ  ปานรวี   ยืนยงชาต ิ  
     

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
มีผู้มาประชุม จ านวน  15  คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  6  คน  เมื่อที่ประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว  

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้า
ห้องประชุม  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุมและได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2560 สมาชิกสภา  

มาครบทุกท่าน  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความส าคัญและเข้าประชุมสภา  
ในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ. 2560   เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2560   
    ไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี2560  

และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้รับหนังสือไปแล้วนั้น  ท่านสมาชิกคงได้อ่านและ 
ตรวจรายงานการประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการ  
ประชุมก็ขอเชิญอ่านและตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือ  
ส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้  

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน  

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15  
สิงหาคม  2560  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี   
    พ.ศ. 2560   เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560  

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

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
    4.1 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    วาระท่ีสอง  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. - ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 วาระท่ีสองข้ันแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
    ได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2561  ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด - ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
(ส.อบต.หมู่ 7)   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รับค าเสนอแปรญัตติ  
    เป็นเวลา  3  วัน  คือ  

วันที่  16  สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันที่  17  สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันที่  18  สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
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ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าเสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแปร  
ญัตติในวันที่  19  สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 น. ที่ประชุมมีมติให้ยืนตามร่างเดิม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยไม่มีการแก้ไขแต่  
อย่างใด  คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอรายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา 
ต่อไป   

 ประธานสภาฯ  -  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติและ  
    ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนตามร่างเดิมของข้อบัญญัติ  
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนั้นขอเสียงรับรองจากสภาฯ  
    ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงาน  
ที่ประชุม  - รับรอง   13  เสียง  
    ไม่รับรอง   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ)  

    4.2 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    วาระท่ีสาม  ข้ันลงมติ 
ประธานสภา อบต. - ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม   
    ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน  
    สมควร   
    วรรคสอง  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
    หรือไม่  
    ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ฉบับนี้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ขอเชิญยกมือขึ้น  
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  13  เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2561 ฉบับนี้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  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  
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    4.3 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธานสภา อบต. - ญัตติขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา  
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
หมวด 5 การกันเงิน  ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

    ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจง  
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากข้ันตอนการ  
(นายก อบต.)   จัดซื้อจัดจ้างด าเนินการไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ  
    ด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จและประกอบกับตอนนี้ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด  
    จ้างซึ่งบังคับใช้ใหม่  คือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
    2560 โดยบังคับใช้วันที่  23  สิงหาคม  2560  และได้ยกเลิกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างตัว  
    เก่าไปแล้ว และต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่พัสดุได้ศึกษารายละเอียดการเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้อง  
    ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายใหม่ก าหนด  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกัน  
    เงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มีรายละเอียดดังนี้  
 

รายละเอียดโครงการที่ขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยกทางไปบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ถึงสามแยกหน้าบ้านนายอิ้ง  เดือน
ประโคน)  งบประมาณตั้งไว้  317,000  บาท 
2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กกลางถนน (รูปตัว U) บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม (สายจากสาม
แยกข้างบ้านนางยือ  โวงประโคน ถึงบ้านนางแพร่  งามระหงส์) งบประมาณตั้งไว้  122,500  บาท 
3. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3  ต าบลโคกมะขาม (สายจากสามแยกหน้าบ้านนายบุญเติม  ประชุมรักษ์  ถึงประตูทางเข้าโรงเรียน
บ้านโคกตะเคียน)  งบประมาณตั้งไว้  309,000  บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กกลางถนน (รูปตัว U) บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม (สายจากสามแยก
ข้างบ้านนายร่วม  ปานประโคน ถึงสามแยกบ้านนายเรียน  ปานประโคน)  งบประมาณตั้งไว้  305,000  บาท 
รวมเป็นเงิน  1,053,500  บาท 

งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 
(ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2560)  

1. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1,2 ถึงล าห้วยตะโก)  งบประมาณตั้งไว้ 143,700  บาท 
2. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4)  งบประมาณตั้งไว้ 
17,000  บาท 
3. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายถนน คสล.บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 เชื่อมถนน คสล.บ้านโคกเกลา (คุ้มสวายเรียง) 
หมู่ที่ 5)  งบประมาณตั้งไว้ 81,700  บาท 
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4. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายสามแยกส านักสงฆ์ธรรมวิทย์เมธี เชื่อมถนนลาดยางสาย บร 2022)  งบประมาณตั้ง
ไว้ 51,100  บาท 
5. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายสามแยกไปบ้านนายอ้วน  โวงประโคน)  งบประมาณตั้งไว้ 111,800  บาท 
6. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ไปทางทิศตะวันออก)  งบประมาณตั้งไว้ 17,800  
บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6) งบประมาณตั้งไว้  18,000  บาท 
8. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน (สายหน้าศูนย์ กศน.อ าเภอประโคนชัย ไปทางทิศตะวันออก)  งบประมาณตั้งไว้ 51,100  
บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตัวU) (สายจากหน้าบ้านนาย
สุพรรณ  สมินทอง ถึงที่ดินของนายสุทธิรักษ์  หล้าสุด)  งบประมาณตั้งไว้  104,000  บาท 
รวมเป็นเงิน  596,200  บาท 

งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จ ากัด 
(ตามมาตรา 97(3) ประจ าเภท ค  ประจ าปีงบประมาณ 2560) 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล้อมรั้วอ่างเก็บน้ าประปาหมู่บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ต าบลโคกมะขาม อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณตั้งไว้  204,200  บาท 
2. โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ าและลานเอนกประสงค์บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบลโคกมะขาม อ าเภอประโคน
ชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณตั้งไว้  250,000  บาท 
3. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกมะขาม  หมู่ที่  2  ต าบลโคกมะขาม อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ
ตั้งไว้  250,000  บาท 
4. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  บ้านโคกตะเคียน  หมู่ที่ 3  ต าบลโคกมะขาม อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณตั้งไว้  169,000  บาท 
รวมเป็นเงิน  873,200  บาท 

รวมเป็นเงินงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ทั้งส้ิน  2,522,900  บาท 
 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกได้เสนอที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เรื่องขอกันเงินก็กันได้อยู่แต่อยากให้ด าเนินการลงหินคลุกถนนให้ได้โดยเร็ว เพราะมีความ  
(ส.อบต.หมู่ 4)   เดือดร้อนมาก  
นายทนงศักดิ์ เสาธง - ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงเรื่องขอกันเงินตามโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  
(ส.อบต.หมู่ 3)   ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จ ากัด เพราะเขาได้โอนงบประมาณมาให้ทาง อบต.แล้วแต่ท าไมต้อง  
    ของกันเงิน  
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้โอนงบประมาณมาให้อบต.แล้ว แต่ในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องใช้  
(นายก อบต.)   ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนของ อบต. และตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นเราจ าเป็นต้องรอ  
    แนวทางตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกมาบังคับใช้ใหม่เพ่ือจะได้ด าเนินการให้ถูกต้อง   
    ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้เข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุชี้แจง  
นายส าราญ เดือนประโคน - ตอนนี้มีกฎหมายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ทางพัสดุก าลังศึกษา  
(นักวิชาการพัสดุฯ)  ระเบียบข้อกฎหมายใหม่เพื่อที่จะได้ด าเนินการตามข้ันตอนได้ถูกต้อง และต้องมีการบันทึก  
    ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ด้วย ซึ่งในตอนนี้ยังลงข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ได้เพราะ  
    รูปแบบปฏิบัติมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ แต่ผมจะเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด ตรงไหนที่  
    จะเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนผมก็ยินดีท า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องด าเนินการตามข้ันตอน  
    เพ่ือความถูกต้อง  
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ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง  
นายประจวบ  ปราศจาก - เงินจ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติผ่านมาแล้วแต่โครงการก็ไม่ด าเนินการซักทีจนระเบียบตัวใหม่  
(ส.อบต.หมู่ 7)   ออกมา ท าไมไม่รีบด าเนินการตั้งแต่แรกถ้ารีบด าเนินการตั้งแต่สภาอนุมัติตอนนี้ก็คงเสร็จ  
    แล้ว 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขอกัน 
    เงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในครั้งนี้แยกเป็นรายโครงการหรือคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
นายสุทธิรักษ์ หล้าสุด - ขอ เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
(ส.อบต.หมู่ 7) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามที่ท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว  
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วย  
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1   นายบุญศรี  ประสงค์สุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2   นางสุกัญญา  ไชยปลัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี  
    กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ท่านนายกได้เสนอเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  
    2,522,900  บาท ขอเชิญยกมือขึ้น  
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  13  เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามรายการที่ท่าน  
    นายกได้เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ในขณะที่ก าลังเดินทางมาท่ีอบต.เพ่ือมาประชุมในวันนี้  กระผมสังเกตเส้นทางเข้ามา อบต.  
(ส.อบต.หมู่ 4)   ทั้งต้นไม้ทั้งหญ้ารกมาก พนักงานของเราก็มีหลายคน น่าจะให้ไปตัดกิ่งไม้ตัดหญ้าที่มันรกให้  
    สะอาดให้เกิดความเรียบร้อย  
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอมานั้น ทางฝ่ายบริหารควรจะด าเนินการตามที่สมาชิกเสนอเพราะ  
    พนักงานของเราก็มีหลายคน มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนออีกบ้าง  
นายเขื่อน  เดือนประโคน - มีชาวบ้านหมู่ที่ 6 ได้เสียชีวิตขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพในเย็นวันนี้  
(ส.อบต.หมู่ 6) 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมสวดอภิธรรมศพตามท่ีท่านสมาชิกได้แจ้ง  
นายประจวบ  ปราศจาก - เส้นทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองอาแมะ เด็กนักเรียนได้รับความเดือดร้อน คุณครูบอกว่าเด็ก  
(ส.อบต.หมู่ 7)   นักเรียนต้องเอาผ้ามาเช็ดกระโปรง ช่วงนี้หน้าฝนด้วยเดือดร้อนมาก  
นายบุญศรี ประสงค์สุข - ขอเสริมตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอ คือบ้านหนองอาแมะถนนบริเวณขอบสระมีสภาพเป็น  
(ส.อบต.หมู่ 4)   หลุมลึกเวลาขับข่ีรถหลบไปทางไหนก็ไม่ได้ อยากจะเสนอขอหินคลุกมาซ่อมแซมประมาณ  
    1 คันรถ  
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นายเหลือ เดือนประโคน - โครงการลงหินคลุกต้องรอก่อนคือโครงการที่เราอนุมัติไปแล้วก็ยังอยู่ทุกโครงการ แต่พอดีมี  
(นายก อบต.)   ระเบียบข้อกฎหมายบังคับใช้ออกมาใหม่ เจ้าหน้าที่จึงต้องขอเวลาศึกษารายละเอียดใน  
    ระเบียบใหม่ก่อนเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป ถ้าขืนด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
    สตง.เข้าตรวจโดนเรียกเงินคืนแล้วเราจะไปเอาเงินจากที่ไหนมาให้เขาคืนเพราะเอาใช้จ่าย  
    ไปแล้ว ดังนั้นจึงขอเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษารายละเอียดเพื่อจะได้ด าเนินการให้ถูกต้อง  
    ตามระเบียบกฎหมายต่อไป  
ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก กระผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก  
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุม  
    สภาในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

เลิกประชุม  เวลา  12.10  น. 
 

     
    (ลงชื่อ)    นพรัตน์   เนียมหัตถี ผู้จดรายงานการประชุม  
             (นายนพรัตน์   เนียมหัตถี)  
  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)  
                           ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกมะขาม                


