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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่   24  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63  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 นายรําเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 รําเพย   สิงหา  
9 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ทวีศักดิ์   เมียวประโคน  

10 นางสุกัญญา  ไชยปลัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สุกัญญา  ไชยปลัด  
11 นายเขื่อน   เดือนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เขื่อน   เดือนประโคน  
12 นายสนอง  เนาว์ประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สนอง   เนาว์ประโคน  
13 นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุทธิรักษ์   หล้าสุด  
14 นายประจวบ  ปราศจาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประจวบ   ปราศจาก  
15 นายประวิทย์  ชอบธรรม ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ประวิทย์  ชอบธรรม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเหลือ  เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ  เดือนประโคน  
2 นายสุเทพ   ผูกแก้ว รองนายก อบต.โคกมะขาม สุเทพ    ผูกแก้ว  
3 นายสงค์    มั่งคั่ง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์    มั่งคั่ง  
4 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
5 นางสาววัลลี    เภาสลัก หัวหน้าสํานักปลัด วัลลี    เภาสลัก  
6 นางสาวปัฐมญชุ์    มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก) ปัฐมญชุ์    มีเสนา  
7 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  พจนา   ทองรักสี  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จํานวน 15 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน  7 คน  

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามตรวจสอบ
ครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1   

ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2563 ตามท่ีได้นัดประชุมสภาในวันนี้เป็นการรีบด่วนในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2563  เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาในญ  ตติที่ฝ่ายบริหาร
ได้เสนอให้แล้วเสร็จ วันนี้สมาชิกสภาฯ มาประชุมครบทุกคนโดยพร้อมเพรียงกัน 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสําคัญในการประชุมสภาฯ   
เนื่องจากเป็นการนัดประชุมสภาเป็นการรีบด่วน  จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม
สภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจําปี พ.ศ. 2563 ให้ทุกท่านทราบเพ่ือจักได้
ดําเนินการประชุมสภาให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจําปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  3.1 เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปีพ.ศ. 2561 – 2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่1)   

    พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่  1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
    ประจําปี พ.ศ. 2563 ให้กับทุกท่านก่อนที่จะเริ่มประชุม  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจรายงาน 
    การประชุมหากมีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรขอ 
    เชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
ที่ประชุม  - รับทราบและไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจําปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21  
กุมภาพันธ์  2563 ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  
    ประจําปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
    3.1 เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปีพ.ศ. 2561 – 2565(เพิ่มเติม ครั้งที่1)   
    พ.ศ. 2563 
ประธานสภา อบต. - เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที ่1)   
    พ.ศ. 2563 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที ่1)   
(นายก อบต.)   พ.ศ. 2563  ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้นําเรียนชี้แจงต่อสภา 
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ประธานสภา อบต. - ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชี้แจง 
นางสาวปัฐมญชุ์  มีเสนา - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นักวิเคราะห์ฯ)   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม ได้เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
    จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
    (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามได้ 
    อนุมัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  และสภาองค์การ 
    บริหารส่วนตําบลโคกมะขามได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว ใน 
    การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
    2563  ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2563   
    ประกาศ  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2563 จึงขอนําเรียนเพื่อให้สภาฯทราบ 
ประธานสภา อบต. - องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
หน่วยงาน ส านักปลัด 
โอนลดงบประมาณ 
1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network   
    (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี  

2562)  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  26,700  บาท 
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อผ้าม่าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านติดตั้งห้องทํางานปลัดอบต.  
จํานวนเงิน 13,000 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562)   
ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 13,000.-  บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพิม่เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLED ขาวดํา  
    จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
    พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562) 

ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  27,000  บาท 
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2)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊สขากลมสูง  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 1,550 บาท  
    (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
    กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562) 

ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  1,550  บาท 
3)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
รายการ ค่าจัดซื้อผ้าม่าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านติดตั้งห้องทํางานปลัดอบต.  
จํานวนเงิน 13,000 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562)   
ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 13,000.-  บาท 
หน่วยงาน กองช่าง 
โอนลดงบประมาณ 
1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 6  ตําบลโคกมะขาม (ถนนสายสามแยกหน้าบ้าน นายธนวัฒน์  อ่วงประโคน ถึงสี่ 
แยกหน้าบ้านนายเทียม  โปรดประโคน) 
ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 277,000  บาท 

 2)  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน 
ตําบลโคกมะขาม ขนาด 10 กิโลวัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 
ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 150,000  บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพ่ิมเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
และชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5 x 10 เมตร  จํานวน 2 หลัง ๆ ละ  
15,000 บาท  ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  30,000.-  บาท 
หน่วยงาน กองคลัง 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน บริหารงานคลัง   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน   
64,000 บาท  (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ธันวาคม   
2562)  ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  64,000.-  บาท 
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หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 
    (18 หน้า/นาที)  (เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ประจําปี 2562)  ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  10,000.-  บาท 
2)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    

     รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน  จํานวน 1 ตัว (เป็นไปตามคุณลักษณะและ 
 ราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง เนื่องจากไม่มีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  8,000.-  บาท 
3)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท   
    (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง เนื่องจากไม่มี 
    กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ 3,000.-  บาท 

4)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสูง 3 ฟุต บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 หลัง ๆ ละ  
    6,900 บาท  (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง  
    เนื่องจากไม่มีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้   
    13,800.-  บาท 

รวมขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 466,700.- บาท 
รวมขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 170,350.- บาท 

ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามรายการที่ท่าน 
    ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทํา 
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจ 
อนุมัติของสภาท้องถิ่น   
ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม 
(นายก อบต.)   รายการที่ได้เสนอเข้าญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ผู้บริหารฯได้พิจารณาแล้วรายการที่ขอ 
    อนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ทุกรายการมีความจําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือให้การ 
    ปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความคล่องตัวสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอชี้แจง 
    รายละเอียดดังนี้ 
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    หน่วยงาน ส านักปลัด 
โอนลดงบประมาณ 
1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network   
    (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี  

2562) ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้  26,700  บาท 
    เหตุผลและความจําเป็น  โอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปเพิ่มเป็นรายการใหม่ในการ 
    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าในราคาใกล้เคียงกัน 

2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อผ้าม่าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านติดตั้งห้องทํางานปลัดอบต.  
จํานวนเงิน 13,000 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562)   
ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 13,000.-  บาท 
เหตุผลและความจําเป็น  โอนลดงบประมาณเนื่องจากตั้งจ่ายผิดประเภท และโอนไป 
เพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ถูกต้อง 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLED ขาวดํา  
    จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
    พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562) 

ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  27,000  บาท 
เหตุผลและความจําเป็น  เครื่องพิมพ์ใช้ในห้องทํางานสํานักปลัดฯ เนื่องจากเครื่องเก่ามี 
ความชํารุดและไม่เพียงพอต่อการใช้งานทําให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
2)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊สขากลมสูง  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 1,550 บาท  
    (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
    กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562) 

ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  1,550  บาท 
เหตุผลและความจําเป็น  เพ่ือใช้ในการประกอบอาหารในการทํากิจกรรมต่างๆ ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามและให้พนักงานส่วนตําบลได้ประกอบอาหาร 
กลางวันเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการออกไปรับประทานอาหารนอกสถานที่ 
3) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
รายการ ค่าจัดซื้อผ้าม่าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านติดตั้งห้องทํางานปลัดอบต.  
จํานวนเงิน 13,000 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
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กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562)   
ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ 13,000.-  บาท 
เหตุผลและความจําเป็น  จัดซื้อผ่าม่านเพ่ือติดต้ังในห้องทํางานปลัดอบต. เนื่องจากมี 
การปรับปรุงห้องทํางานใหม่ 
หน่วยงาน กองช่าง 
โอนลดงบประมาณ 
1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 6  ตําบลโคกมะขาม (ถนนสายสามแยกหน้าบ้าน นายธนวัฒน์  อ่วงประโคน ถึงสี่ 
แยกหน้าบ้านนายเทียม  โปรดประโคน) 
ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 277,000  บาท 

    เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากมีรายการอ่ืนๆที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการเร่งด่วน 
    เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
    หรือเป็นรายการที่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้จึงไม่สามารถดําเนินการได้ จึงต้องขออนุมัติโอนลด 
    งบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เพ่ือ 
    นําไปโอนเพ่ิมงบประมาณท้ังรายการที่ตั้งไว้แต่งบประมาณไม่เพียงพอและรายการที่ 
    ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 

 2)  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน 
ตําบลโคกมะขาม ขนาด 10 กิโลวัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 
ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 150,000  บาท 

    เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากมีรายการอ่ืนๆที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการเร่งด่วน 
    เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
    หรือเป็นรายการที่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้จึงไม่สามารถดําเนินการได้ จึงต้องขออนุมัติโอนลด 
    งบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เพ่ือ 
    นําไปโอนเพ่ิมงบประมาณท้ังรายการที่ตั้งไว้แต่งบประมาณไม่เพียงพอและรายการที่ 
    ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 

โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
และชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5 x 10 เมตร  จํานวน 2 หลัง ๆ ละ  
15,000 บาท   ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  30,000.-  บาท 

    หลักการและเหตุผล เนื่องจากมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบเพ่ือใช้ในกิจกรรม 
    ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเพราะเนื่องจากเต็นท์เก่าท่ีมีอยู่เดิมขาด 
    ชํารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้   

หน่วยงาน กองคลัง 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน บริหารงานคลัง   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   
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รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน   
64,000 บาท  (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ธันวาคม   
2562)  ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  64,000.-  บาท 

    หลักการและเหตุผล เนื่องจากกองคลังต้องจัดทําเอกสารเป็นจํานวนมากในการปฏิบัติ 
    ราชการในทุกๆวัน  จึงมีความจําเป็นต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อทําสําเนาเอกสาร 
    เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและสําเร็จเรียบร้อย 

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 
    (18 หน้า/นาที)  (เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ประจําปี 2562)  ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  10,000.-  บาท 
    หลักการและเหตุผล  เนื่องจากกองการศึกษาฯ มีเครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
    ทําให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพิมพ์เพ่ิม 

2)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    

     รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน  จํานวน 1 ตัว (เป็นไปตามคุณลักษณะและ 
 ราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง เนื่องจากไม่มีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  8,000.-  บาท 
    หลักการและเหตุผล  จัดซื้อโต๊ะสํานักงานเพ่ือให้ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯใช้ในการ 
    ปฏิบัติงาน 

3)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท   
    (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง เนื่องจากไม่มี 
    กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ 3,000.- บาท 
    หลักการและเหตุผล  จัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงานเพ่ือให้ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ ได้ใช้ 
    ปฏิบัติงาน 

4)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสูง 3 ฟุต บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 หลัง ๆ ละ  
    6,900 บาท  (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง  
    เนื่องจากไม่มีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  13,800.-  บาท 
หลักการและเหตุผล  เพ่ือใช้ในห้องทํางานกองการศึกษาฯ เนื่องจากกองการศึกษาฯ มี 
เอกสารจํานวนมากแต่ไม่มีที่เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงขออนุมัติโอน 
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
รวมขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 466,700.- บาท 
รวมขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 170,350.- บาท 
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ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายหรือมีข้อสงสัย 
    จะสอบถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญอภิปรายได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ขออภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขออนุมัติโอน 
    งบประมาณในครั้งนี้แยกเป็นรายการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
(ส.อบต.หมู่5) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มที่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกรายการ ขอเสียงรับรองตามท่ีท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายสุทธิรักษ์   หล้าสุด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายรําเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

หน่วยงาน ส านักปลัด 
โอนลดงบประมาณ 
1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network   
    (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี  

2562)  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้  26,700  บาท 
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อผ้าม่าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านติดตั้งห้องทํางานปลัดอบต.  
จํานวนเงิน 13,000 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562)   
ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 13,000.-  บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLED ขาวดํา  
    จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
    พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562) 

ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  27,000  บาท 
2)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊สขากลมสูง  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 1,550 บาท  
    (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
    กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562) 
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ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  1,550  บาท 
3) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
รายการ ค่าจัดซื้อผ้าม่าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านติดตั้งห้องทํางานปลัดอบต.  
จํานวนเงิน 13,000 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562)   
ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 13,000.-  บาท 
หน่วยงาน กองช่าง 
โอนลดงบประมาณ 
1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 6  ตําบลโคกมะขาม (ถนนสายสามแยกหน้าบ้าน นายธนวัฒน์  อ่วงประโคน ถึงสี่ 
แยกหน้าบ้านนายเทียม  โปรดประโคน) 
ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 277,000  บาท 

 2)  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน 
ตําบลโคกมะขาม ขนาด 10 กิโลวัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 
ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 150,000  บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
และชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5 x 10 เมตร  จํานวน 2 หลัง ๆ ละ  
15,000 บาท  ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  30,000.-  บาท 
หน่วยงาน กองคลัง 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน บริหารงานคลัง   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน   
64,000 บาท  (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ธันวาคม   
2562)  ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  64,000.-  บาท 
หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 
    (18 หน้า/นาที)  (เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ประจําปี 2562)  ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  10,000.-  บาท 
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2)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    

     รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน  จํานวน 1 ตัว (เป็นไปตามคุณลักษณะและ 
 ราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง เนื่องจากไม่มีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้  8,000.-  บาท 
3)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท   
    (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง เนื่องจากไม่มี 
    กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้ 3,000.-  บาท 

4)  โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน    

        รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสูง 3 ฟุต บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 หลัง ๆ ละ  
    6,900 บาท  (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง  
    เนื่องจากไม่มีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ขออนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้   
    13,800.-  บาท 

รวมขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 466,700.- บาท 
รวมขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 170,350.- บาท 

    ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ 13 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตามท่ีได้ออกไปสํารวจถนนภายในตําบลโคกมะขามรู้สึกว่าถนนจากบ้านโคกมะขาม  
(นายก อบต.)   หมู่ 1 หมู่ 2 เชื่อมบ้านหนองอาแมะ หมู่ 4  ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันมากถนน 

เป็นหลุมเป็นบ่อจะต้องดําเนินการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังให้เพ่ือบรรเทาความเดือน 
ร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนโดยจะนําเข้าที่ประชุมสภาในครั้งต่อไป และจะดําเนินการขอ 
ไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมเติม  ในส่วนของบ่อบาดาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาสํารวจ 
แล้วก็ข้ึนอยู่กับหน่วยงานนั้นว่าเขาจะขุดให้กี่บ่อ เรื่องแหล่งน้ําผมจะทําโครงการเร่งด่วน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ 2 โครงการ ๆ ละไม่ต่ํากว่าห้าแสนบาท   

นายประจวบ  ปราศจาก - ถนนสายบ้านโคกมะขาม หมู่ 1 หมู่ 2 เชื่อมบ้านหนองอาแมะ หมู่ 4 ตามท่ีท่านนายกฯ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 7)  ได้กล่าวถึง  ถนนชํารุดเสียหายเกิดจากมีรถบรรทุกอ้อยที่บรรทุกน้ําหนักเกินวิ่งผ่าน  
    อยากทราบว่าทางรถบรรทุกหรือโรงงานน้ําตาลที่เกี่ยวข้องจะมาซ่อมแซมถนนให้หรือไม่ 
ประธานสภา อบต. - ตอนนี้ทราบข่าวมาว่าทางโรงงานน้ําตาลจะมาซ่อมแซมถนนที่ชํารุดที่เกิดจากบรรทุก 
  อ้อยวิ่งผ่านให้ 
นายเขื่อน  เดือนประโคน - ขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนตําบลของเราจัดหารถดับเพลิง เวลาเกิดเพลิงไหม้โทรไป 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 6)  ขอรถที่อ่ืนรู้สึกอับอายเขามาก 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ขอให้ซ่อมแซมถนนให้ คือถนนเดิมมีรางระบายน้ําแต่ว่าไม่อยากได้รางน้ําแล้วเพราะไม่มี 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 5)  ประโยชน์ไม่ใช่ทางน้ําผ่านจึงไม่มีความจําเป็นต้องทํารางระบายน้ําอยากให้ถมตรงรางให้ 
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    เป็นถนนเดียวกัน ถนนสายข้างบ้านนายเดียน  คิมประโคนถึงบ้างบ้านนายอ่วย เหลือสุข  
ระยะทางประมาณร้อยกว่าเมตร 

นายบุญศรี  ประสงค์สุข - นายกฯเคยบอกว่าจะไปเชื่อมท่อให้ ทางผมก็หาคนงานให้แล้วแต่ยังไม่เห็นไปเชื่อมท่อให้ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 4)  ก็กลัวว่าถ้าน้ํามาน้ําจะท่วมถนนก็จะลําบากกันมาก 
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องรางระบายน้ํา หมู่ 5 อยากทราบว่าทางผู้นําและชาวบ้านเห็นพร้อมกันหรือไม่ว่าจะ 
(นายก อบต.)   ให้ถมคือโครงสร้างเดิมเป็นถนนมีรางระบายน้ําตรงกลางแต่ถ้าทางหมู่บ้านยินยอมให้ 
    เปลี่ยนโครงการก็ให้ดําเนินการเลยเพราะองค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณตั้งไว้ 
    เพ่ือซ่อมแซมอยู่ เรื่องท่อน้ําหมู่4 ที่ยังไม่ดําเนินการเพราะยังไม่ถึงหน้าฝน ทุกอย่างที่ 
    เกี่ยวกับท่อน้ํารางระบายน้ําถ้าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมจะต้องดําเนินการช่วงหน้าฝน 
    เพราะเราจะได้รู้ว่าน้ําจะไหลไปทางไหนจะได้แก้ไขปัญหาให้ถูกจุด ถ้าแก้ไขตอนนี้ก็ทําไม่ 
    ถูกจุดเพราะไม่รู้ทางน้ํา  เรื่องถนนที่รถบรรทุกอ้อยวิ่งผ่านได้ทราบว่าทางตัวแทนโรงงาน 
    ได้ประสานกับคนปลูกอ้อย เขาบอกว่าเขาจะมาซ่อมให้ ถ้าเขาซ่อมให้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรา 
    ไม่ต้องใช้งบฯของเราไปซ่อมแซม 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ทางผู้นําหมู่บ้านและชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันว่าให้ถมรางเพ่ือให้เป็นถนนคอนกรีตเสริม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 5)  เหล็กเสมอกัน 
นายประจวบ  ปราศจาก - ผมเคยเสนอว่าอยากให้เปลี่ยนอุปกรณ์น้ําประปาเพราะใช้งานมาเป็นเวลานานมากทําให้ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 7)  เป็นสนิมกลัวจะเกิดผลเสียต่อผู้บริโภค  และขอเสนอถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก 
    หน้าศูนย์กศน.เชื่อมบ้านไทยถาวร หมู่ 7  คือเหลือระยะทางอีกประมาณ 200 เมตร ก็ 
    จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสาย 
นายเหลือ  เดือนประโคน - การเปลี่ยนท่อน้ําประปาทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง องค์การ 
(นายก อบต.)   บริหารส่วนตําบลของเราไม่มีงบประมาณท่ีจะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้เองจึง 
    ต้องหางบประมาณสนับสนุน 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ตามท่ีสภาฯเคยอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 4)  เหล็กสายกลางหมู่บ้านบ้านหนองอาแมะ หมู่ 4 เพ่ือไปศึกษาดูงาน พอมีงบประมาณก็ 
    ไปดําเนินการก่อสร้างถนนคสล.หมู่6 อยากทราบว่าจะดําเนินการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้ 
    โอนงบประมาณไปให้ตอนไหน ขอพูดถึงเรื่องรถอ้อยวิ่งหลบด่านชั่งน้ําหนักผมได้คุยกับ 
    ตํารวจทางหลวงเรื่องจับรถบรรทุกอ้อยที่วิ่งตามถนนในหมู่บ้านในตําบลโคกมะขาม 
    ตํารวจก็บอกว่าจับได้เฉพาะรถท่ีวิ่งบนถนนทางหลวง ตอนนั้นผมขอให้ท่านนายกฯทํา 
    ป้ายไปติดให้นายกฯก็ไม่ทําให้จนถนนพังหมดผมเอาแท่งแบริเออร์ไปขวางไว้พวก 
    รถบรรทุกก็วิ่งหลบไปทางอ่ืน 
นายเหลือ เดือนประโคน - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ที่โอนงบประมาณออกไป ตัว 
(นายก อบต.)   โครงการก็ยังอยู่ตอนนี้รองบประมาณเข้ามาถ้างบประมาณเข้ามาแล้วก็จะสามารถ 
    ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไปได้ 
นางสุกัญญา ไชยปลัด - รถอ้อยที่บรรทุกน้ําหนักเกินได้วิ่งบนถนนภายในหมู่บ้านด้วยตอนนี้ถนนคอนกรีตใน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 5)  หมู่บ้านมีสภาพชํารุดถนนเอียง และขอสอบถามเรื่องโครงการศึกษาดูงานไม่ทราบว่าจะ 
    ได้ไปศึกษาดูงานช่วงไหน 
นายกิจ  ชัยประโคน - บ้านโคกมะขาม หมู่ 2 ไฟฟ้าสาธารณะดับขอให้ช่างออกไปซ่อมแซมให้ด้วย 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 2) 
นายทนงศักดิ์  เสาธง - บ้านโคกตะเคียน ฝารางระบายน้ําชํารุดหลายจุดเพราะบ่ามันเล็กและตื้นเวลารถเหยียบ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 3)  ฝาก็จะชํารุดแต่บ่าก็ยังดีอยู่  อยากจะขอเสนอว่าอยากให้เปลี่ยนจากรางระบายน้ํามีฝา 
    ปิดแต่ให้ใส่ท่อและทําบ่อพักดีกว่าถ้าเป็นไปได้ 
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นายสุเทพ  ผูกแก้ว - พูดถึงเรื่องรางระบายน้ําทุกหมู่บ้านจะประสบปัญหาฝารางระบายน้ําแตกชํารุด  ถ้า 
(รองนายกฯ)   องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการถมรางระบายน้ําบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    บ้านโคกเกลา หมู่ 5 ก็อยากเสนอให้เอาฝารางระบายน้ําของบ้านโคกเกลาไปใส่ให้กับ 
    หมู่อ่ืนๆที่รางระบายน้ําชํารุดเสียหายแทน 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตามท่ีท่านสมาชิก หมู่ที่ 3 ได้เสนอ  ต่อไปถ้าเราจะสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วง 
(นายก อบต.)   ที่เป็นทางเข้าของแต่ละบ้านที่ติดถนนและที่เป็นทางแยกต้องวางท่อระบายน้ําก่อน 
นายสงค์  มั่งคั่ง  - ตามท่ีบ้านโคกเกลา หมู่ 5 ได้เสนอให้ถมรางระบายน้ําเพราะไม่อยากให้มีรางระบายน้ํา 
(รองนายกฯ)   แล้ว ก็ต้องดูให้ดีว่าถ้าถมไปแล้วจะมีผลกระทบน้ําจะท่วมขังหรือไม่ 
นายทนงศักดิ์  เสาธง - ในการประชุมครั้งก่อนผมเคยแจ้งเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียนทางเข้า 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 3)  บ้านนายเฉลียว  โวงประโคน ทางมันทรุดถนนคอนกรีตมันยุบอยากให้ท่านนายกฯ 
    ดําเนินการแก้ไขให้ด้วย 
นายเหลือ เดือนประโคน - ถ้าถนนคอนกรีตมันยุบวิธีแก้ก็คือต้องเทคอนกรีตทับลงไป เดี๋ยวจะมอบหมายให้ช่างไป 
(นายก อบต.)   สํารวจบ้านโคกตะเคียน หมู่ 3 กับบ้านโคกเกลา หมู่ 5 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - บ้านหนองอาแมะถนนที่ได้มอบให้เป็นถนนสาธารณะแล้วอยากให้ทางท่านนายกฯได้ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 4)  ดําเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนให้ด้วย 
นายเหลือ เดือนประโคน - ถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะแล้วและก็มีในแผนฯแล้ว เดี๋ยวจะดําเนินการซ่อมแซมให้ 
(นายก อบต.)   ต่อไป 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอให้ทราบอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มที่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก  ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนตําบลโคกมะขามทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้    
    และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทําให้การประชุมในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
    เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม   ขอปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   
    ประจําปี พ.ศ. 2563 เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  13.35  น. 
 

(ลงชื่อ)     ประวิทย์   ชอบธรรม   ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                               (นายประวิทย์     ชอบธรรม) 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม   
 
 - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
   
  (ลงชื่อ)   บุญศรี    ประสงค์สุข   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญศรี    ประสงค์สุข) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
  (ลงชื่อ)    ทนงค์ศักดิ์    เสาธง   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายทนงค์ศักดิ์    เสาธง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
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  (ลงชื่อ)     สุทธิรักษ์    หล้าสุด   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 
 

      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม
                            (นายภูริเดช  จ่ายประโคน) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  


