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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่   20  เดือน  เมษายน  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 - ลา 
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 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     มั่งค่ัง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์     มั่งคั่ง  
4 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
5 นางสาววัลลี   เภาสลัก หัวหน้าส านักปลัด  วัลลี  เภาสลัก    
6 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน พจนา   ทองรักสี  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จ านวน 13 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  6 คน  
นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  
    ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติฯ เพ่ือให้สภาฯได้ 
    พิจารณา แต่เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามอยู่นอกสมัยประชุมสภา 
    สามัญประจ าปี 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) หมวด 2  การประชุม   
    ข้อ 36 การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ด าเนินการดังนี้  (3) กรณีองค์การบริหารส่วน 
    ต าบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่ง 
    องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การาบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
    ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในต าแหน่งอาจท าค าร้องยื่นต่อ 
    นายอ าเภอขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรก็ให้นายอ าเภอเรียกประชุม 
    วิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก 
    จะต้องได้รับอนุญาตจากอ าเภอ  ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ยื่นหนังสือ 
    ขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญต่อนายอ าเภอประโคนชัยและนายอ าเภอได้อนุมัติ 
    เรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ในห้วงระหว่างวันที่  
    7  เมษายน  2563  ถึงวันที่  21  เมษายน  2563  มีก าหนด 15 วัน  ตามห้วง 
    ระยะเวลาที่ขออนุมัติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามจึงได้ส่งหนังสือเรียก 
    ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยก าหนดประชุม 
    ในวันนี้คือวันอังคารที่  7  เมษายน  2563  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  และ 
    วันนี้สมาชิกสภามาประชุม 12 คน  ลา  2  คน  คือนายทนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา  
    อบต.หมู่ 3 และนายทวีศักดิ์  เมียวประโคน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5  และขอขอบคุณ 
    ทุกท่านที่ให้ความส าคัญและเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้    

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่  2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2563 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ท าหนังสือเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
    2563 และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้ง 

ที่ 2  ประจ าปี 2563 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการ 
ประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญ 
อ่านและ ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครัง้ที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  
24 กุมภาพันธ์  2563  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  11  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563    
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
    3.1 ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการตามมาตรการ 
    เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม 
    นโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ ตามพระราชบัญญัติ 
    โรคติดต่อ พ.ศ. 2558   งบประมาณ 316,487  บาท  
ประธานสภา อบต. - เรื่องชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการตามมาตรการเฝ้า 
    ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายและ 
    มาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
    งบประมาณ 316,487  บาท ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจง 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตามท่ีได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา2019 (โควิด-19) 
(นายก อบต.)   ท าให้ทั่วโลกมีจ านวนผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจ านวนเพ่ิมมากข้ึน และสถานการณ์ 

ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการแพร่กระจายซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวง 
กว้างทั่วทั้งประเทศ และเป็นอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน กระทรวงมหาดไทย 
จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ ดังนี้ 
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนด้านสาธารณภัยตามระเบียบฯ ข้อ 11  การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบฯ ข้อ 12 และการป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อตามระเบียบฯ ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 ได้ 
1.2 การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 1.1 ให้ด าเนินการ 
ตามระเบียบฯ ข้อ 16 และข้อ 18 โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่ายและหมวดอื่น  ที่เกี่ยวข้อง หรือเงินสะสม ตามที่ 
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมตามหนังสือกระทรวง  
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 หรือ 
เงินทุนส ารองเงินสะสม หรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (โควิด-19) ผู้บริหารจึงได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการเร่งด่วนตามรายการ 
ดังต่อไปนี้ 

    1. โครงการฝึกอบรมตัดเย็บหน้ากาก  จ านวนเงิน  12,832.-  บาท 
    2. ค่าวัสดุทางการแพทย์    จ านวนเงิน  49,000.-  บาท 
    3. ค่าหน้ากาก     จ านวนเงิน  75,000.-  บาท 
    4. เครื่องพ่นแบตเตอรี่    จ านวนเงิน    4,800.-  บาท 
    5. ค่าจ้างตัดเย็บหน้ากาก    จ านวนเงิน  18,520.-  บาท 
    6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  จ านวนเงิน  31,423.-  บาท 
    7. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ช่วยเหลือประชาชน  จ านวนเงิน 95,512.-บาท 
    8. ค่าตอบแทน อปพร.    จ านวนเงิน  29,400.-  บาท 
    จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563  

    1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ (คุ้มโสน) หมู่ที่ 6 ต าบล 
    โคกมะขาม   ถนนสายข้างบ้านนายประดิษฐ์  เสขะกุล  ถึงหน้าบ้านนางประถม  ชุมบุญ 

(ด าเนินการจากข้างบ้านนายประดิษฐ์  เสขะกุล ไปทางทิศใต้สิ้นสุดที่ระยะ 150 เมตร) 
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  150.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร มีพ้ืนที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่  
และวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน  6.00 ท่อน  
งบประมาณ 276,000.- บาท  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 56  ล าดับที่ 14)  
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  
ถนนสายสี่แยกหน้าบ้านนายสวัสดิ์  ไม่พรั่นใจ  ถึงหน้าบ้านนายวิมล  สีนอ ผิวจราจร 
กว้าง  4.00 เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่ 
น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ และวางท่อ 
ระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน  12.00 ท่อน งบประมาณ  462,000.- บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 54  ล าดับที่ 10)  
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง)  หมู่ที่ 5  
ต าบลโคกมะขาม ถนนสายจากท่ีดินนางเล็ก  รักชื่อดี เชื่อมทางหลวงหมายเลข 24 (โดย 
เริ่มด าเนินการจากท่ีดินนางเล็ก  รักชื่อดี ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่ระยะ 150 เมตร)  
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  150.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร มีพ้ืนที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่   
งบประมาณ  269,000.- บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 60  ล าดับที่ 24)  

ประธานสภา อบต. - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่  1 
    ประจ าปีงบประมาณ 2563   จ านวน  3  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,007,000 บาท  
    ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ข้อ 89  ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเงิน
สะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น  โดยไดร้ับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
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(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 จึงขอเชิญท่านนายกฯ ไดช้ี้แจงประกอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
(ครั้งที่ 1)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
(นายก อบต.)     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ 
    จากประชาชนต าบลโคกมะขาม ว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในเรื่องการใช้ 
    ถนนในการสัญจรไปมาเพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมายากล าบาก จึงมี 
    ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเนื่องจาก 
    เป็นรายการที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่มีความจ าเป็นต้อง 
    ใช้จ่ายงบประมาณนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือให้ 
    เป็นไปตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ตลอดจนนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะต้องด าเนินการเพ่ือ 
    บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
    รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89   
    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามขอรายงานเงินสะสมคงเหลือ  ณ   เดือนมีนาคม  
    2563 ให้สภาฯ ได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  ดังนี้ 

สรุปยอดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563   เดือนมีนาคม  2563   
จ านวน  7,481,579.89 บาท  และได้กันเงินตามระเบียบฯ เป็นจ านวนเงิน   
6,468,157.99  บาท  ดังต่อไปนี้ 
1. เบี้ยยังชีพต่าง     จ านวนเงิน    1,500,000.-   บาท 

 2. ประกันสังคม     จ านวนเงิน         54,000.-   บาท 
    3. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    จ านวนเงิน    2,850,000.-   บาท 
    4. ค่าตอบแทน      จ านวนเงิน         46,000.-   บาท 
    5. ค่าใช้สอย      จ านวนเงิน    1,000,000.-   บาท 
    6. ค่าสาธารณูปโภค     จ านวนเงิน       140,000.-   บาท 
    7. ค่าวัสดุ      จ านวนเงิน       130,000.-   บาท 
    8. กันเงินตามระเบียบ 10%  จ านวนเงิน       748,157.99 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,468,157.99 บาท 
    หลังหักกันเงินสะสมไว้ตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามสามารถจ่าย 
    ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1  เป็นจ านวนเงิน  1,013,421.90 

บาท  จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1   
จ านวน  3  โครงการ  เป็นเงิน   1,007,000.- บาท  ดังนี้ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

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

รายละเอียดรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้      เป็นเงินทั้งสิ้น  1,007,000.-  บาท ประกอบด้วย 
  รายจ่ายเพื่อการลงทุน        เป็นเงิน   1,007,000.-  บาท 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    เป็นเงิน   1,007,000.-  บาท 
 ประเภท ถนน 

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ (คุ้มโสน) หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม   ถนนสายข้างบ้าน
นายประดิษฐ์  เสขะกุล  ถึงหน้าบ้านนางประถม  ชุมบุญ(ด าเนินการจากข้างบ้านนายประดิษฐ์  เสขะกุล ไปทางทิศใต้
สิ้นสุดที่ระยะ 150 เมตร)  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  150.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ และวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จ านวน  6.00 ท่อน งบประมาณ 276,000.- บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 56 ล าดับที่ 14  

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากเดิมถนนเส้นนี้เป็นถนนในชุมชนเป็นถนนหินคลุกมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
ประชาชนใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมาจ านวนมากและได้รับความเดือดร้อนมากต้องแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับ
ชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ 2563     

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม ถนนสายสี่แยกหน้าบ้าน
นายสวัสดิ์  ไม่พรั่นใจ  ถึงหน้าบ้านนายวิมล  สีนอ ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ และวางท่อระบายน้ า 
ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน  12.00 ท่อน งบประมาณ  462,000.- บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565)  หน้า 54  ล าดับที่ 10   

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากเดิมถนนเส้นนี้เป็นถนนในชุมชนเป็นถนนหินคลุกมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
ประชาชนใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมาจ านวนมากและได้รับความเดือดร้อนมากต้องแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับ
ชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ 2563     

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง)  หมู่ที่ 5 ต าบลโคกมะขาม ถนนสาย
จากที่ดินนางเล็ก  รักชื่อดี เชื่อมทางหลวงหมายเลข 24 (โดยเริ่มด าเนินการจากท่ีดินนางเล็ก  รักชื่อดี ไปทางทิศตะวันออก
สิ้นสุดที่ระยะ 150 เมตร) ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  150.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่  งบประมาณ  269,000.- บาท  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 60  ล าดับที่ 24   

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากเดิมถนนเส้นนี้เป็นถนนในชุมชนเป็นถนนหินคลุกมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
ประชาชนใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมาจ านวนมากและได้รับความเดือดร้อนมากต้องแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับ
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ชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ 2563     
 
ประธาน สภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
    ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ต่อไปขอเชิญที่ประชุมได้อภิปรายท่านใดมีข้อ 
    สงสัยจะสอบถามหรือแนะน าขอเชิญอภิปรายได้ 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - บ้านหนองอาแมะ หมู่ 4 ระยะทางร้อยกว่าเมตรไม่เห็นท่านนายกฯเสนอเข้าโครงการ 
(ส.อบต.หมู่4)   จ่ายขาดหรือด าเนินการให้สักที 
นายประจวบ  ปราศจาก - กระผมมีความเห็นว่าโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องท าคือโครงการก่อสร้างถนน 
(ส.อบต.หมู่7)   คอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าศูนย์กศน.ประโคนชัยไปทางบ้านไทยถาวร หมู่ 7 เพราะ 
    ถนนเส้นนี้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาจ านวนมาก 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจง 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตามท่ีท่านสมาชิกหมู่ 4 ได้สอบถาม  ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(นายก อบต.)   หมู่ 4 ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ถ้างบประมาณเข้า 
    มาแล้วจะรีบด าเนินการโครงการในข้อบัญญัติทันทีก็จะมีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
    เสริมเหล็ก หมู่ 4  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 1 และโครงการก่อสร้างราง 
    ระบายน้ า หมู่ 2  และส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้า 
    ศูนย์กศน.ประโคนชัยไปทางบ้านไทยถาวร หมู่ 7 ก็มีความจ าเป็นจริงแต่เนื่องจาก 
    งบประมาณจากเงินสะสมมีไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้จึงไม่ได้เสนอโครงการนี้เข้าเพ่ือ 
    พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขออนุมัติจ่าย 
    ขาดเงินสะสมในครั้งนี้แยกเป็นรายโครงการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
(ส.อบต.หมู่4) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ทีป่ระชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายร าเพย    สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

ผู้รับรองคนที่ 2  นางสุกัญญา   ไชยปลัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1   ประจ าปี
    งบประมาณ 2563  จ านวน  3  โครงการ  เป็นจ านวนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  
    1,007,000  บาท  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอขออนุมัติ ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
    จ านวน  3  โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  1,007,000  บาท   

    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
    หน่วยงานกองช่าง 

โอนลดงบประมาณ 
    1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์   

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 
งบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท  โอนลด  100,000  บาท 
2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเกลา  
หมู่ที่ 5  ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยกหน้าบ้านนายเยือน  สืบเทพ ถึงหน้าบ้าน 
นางวิชุตา  พรหมเอาะ)  งบประมาณตั้งไว้ 289,000 บาท โอนลด  289,000  บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 

    1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทเครื่องอัดอากาศ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัด 
อากาศ ขนาด 64 ลิตร  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  14,000  บาท   
(โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดไว้ตามบัญชีราคา 
มาตรฐาน) 
2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ประเภทเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อย 
วงเดือนไฟฟ้า (แบบมือถือ) ขนาด 9 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  6,900  บาท   
(โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์) 
3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดครุภัณฑ์โรงงาน  ประเภทสว่านไร้สาย  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย   
ขนาด 12 โวล  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  4,000  บาท   
(โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดไว้ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน) 
4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดครุภัณฑ์โรงงาน  ประเภทเครื่องอัดฉีด  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดฉีด  
ขนาด 225 บาร์  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  9,500  บาท   
(โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีข้อก าหนดไว้ตามบัญชีราคา 
มาตรฐาน) 

    หน่วยงานส านักปลัด 
    โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์   
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
    จ านวน 2 ชุด    ละ  50,000  บาท  งบประมาณ  100,000  บาท 

(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562)   
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    2) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์   
    ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์  

แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว งบประมาณ  8,600  บาท 
(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี 2562) 

    3) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์   
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางทีวี  จ านวน 1 ชุด 
    งบประมาณ  1,700  บาท 

(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562)   

ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามรายการที่ท่าน 
    ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้น 

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

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากมีความ 
(นายก อบต.)   จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือจัดการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกมะขามทั้งด้านการบริหารงานและงานบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาโอนลดงบประมาณในหมวดค่าใช้สอยซึ่งเป็น 
อ านาจที่ผู้บริหารจะสามารถด าเนินการได้เลยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาฯจ านวนหนึ่ง  
แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อขออนุมัติ 
โอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น 
ดังนี้ 

รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
 หน่วยงาน  กองช่าง 
 โอนลดงบประมาณ 
 1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้างบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท  โอนลด  100,000  บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าในปีประมาณ 2563 จึงขออนุมัติโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้จ านวน 100,000 บาท เพื่อโอนไปเพ่ิมงบประมาณในรายการอ่ืน เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการพ่ีน้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเกลา  
หมู่ที่ 5  ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยกหน้าบ้านนายเยือน  สืบเทพ ถึงหน้าบ้านนางวิชุตา  พรหมเอาะ)  งบประมาณตั้ง 
ไว้ 289,000 บาท โอนลด  289,000  บาท 
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เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็กบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5  ได้พิจารณาอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 1 โครงการ  จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณจาก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5  ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยกหน้าบ้านนายเยือน  สืบ
เทพ ถึงหน้าบ้านนางวิชุตา  พรหมเอาะ)  ในครั้งนี้จ านวน  289,000 บาท  เพ่ือโอนไปเพ่ิมงบประมาณในรายการอ่ืน 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่  
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทเครื่องอัด

อากาศ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 64 ลิตร  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  14,000  บาท   
(โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน) 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในการดูแลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกมะขาม  จึงขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563   

2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานหมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ประเภทเลื่อยวง
เดือนไฟฟ้า  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า (แบบมือถือ) ขนาด 9 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  
6,900  บาท  (โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์) 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้าง จึงขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็น
รายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563   

3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดครุภัณฑ์โรงงาน ประเภทสว่านไร้สาย  
รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย  ขนาด 12 โวล  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  4,000  บาท  (โดยมี
คุณลักษณะราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน) 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้าง จึงขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็น
รายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563   

4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดครุภัณฑ์โรงงาน  ประเภทเครื่องอัด
ฉีด  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดฉีด ขนาด 225 บาร์  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  9,500  บาท  (โดยมี
คุณลักษณะราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีข้อก าหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน) 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในการล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรวมถึงสามารถใช้
ล้างถนนได้  จึงขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563   

 
 หน่วยงาน  ส านักปลัด 

โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
 1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 2 ชุด   ละ  50,000  บาท  งบประมาณ  100,000  บาท  (เป็นไปตาม
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562)   

เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี จึงมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563   
 2) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว งบประมาณ  8,600  บาท  (เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี 2562) 
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เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากต้องใช้ในห้องท างานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563   
 3) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อชั้นวางทีวี  จ านวน 1 ชุด งบประมาณ  1,700  บาท  (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือ 
ท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562)   

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากต้องใช้ในห้องท างานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563   
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะ 
    สอบถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญอภิปรายได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ขออภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขออนุมัติโอน 
    งบประมาณในครั้งนี้แยกเป็นรายการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
(ส.อบต.หมู่5) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกรายการ ขอเสียงรับรองตามท่ีท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายแกน   ยึนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายร าเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานกองช่าง 
โอนลดงบประมาณ 

    1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 
งบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท  โอนลด  100,000  บาท 
2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเกลา  
หมู่ที่ 5  ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยกหน้าบ้านนายเยือน  สืบเทพ ถึงหน้าบ้าน 
นางวิชุตา  พรหมเอาะ)  งบประมาณตั้งไว้ 289,000 บาท โอนลด  289,000  บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 

    1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทเครื่องอัดอากาศ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัด 
อากาศ ขนาด 64 ลิตร  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  14,000  บาท   
(โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดไว้ตามบัญชีราคา 
มาตรฐาน) 
2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
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หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ประเภทเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อย 
วงเดือนไฟฟ้า (แบบมือถือ) ขนาด 9 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  6,900  บาท   
(โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์) 
3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดครุภัณฑ์โรงงาน  ประเภทสว่านไร้สาย  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย   
ขนาด 12 โวล  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  4,000  บาท   
(โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดไว้ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน) 
4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หมวดครุภัณฑ์โรงงาน  ประเภทเครื่องอัดฉีด  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดฉีด  
ขนาด 225 บาร์  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  9,500  บาท   
(โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีข้อก าหนดไว้ตามบัญชีราคา 
มาตรฐาน) 

    หน่วยงานส านักปลัด 
    โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์   
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
    จ านวน 2 ชุด    ละ  50,000  บาท  งบประมาณ  100,000  บาท 

(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562)   

    2) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์   
    ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์  

แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว งบประมาณ  8,600  บาท 
(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี 2562) 

    3) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์   
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางทีวี  จ านวน 1 ชุด 
    งบประมาณ  1,700  บาท 

(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562)   
ขอเชิญยกมือขึ้น 

ทีป่ระชุม   - มีมติเห็นชอบ 11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ตามท่ีนายกฯเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมเีรื่องอ่ืน   ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นายกิจ   ชัยประโคน - ตามท่ีได้เคยเสนอเรื่องฝารางระบายน้ า หมู่ 2 ช ารุด แต่ทางองค์การบริหารส่วน 
(ส.อบต.หมู่ 2)   ต าบลก็ยังไม่ไปแก้ไขให้จนตอนนี้เกิดเหตุคือมีเด็กไปเล่นแล้วตกลงไปท าให้ได้รับบาดเจ็บ 
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    อยากให้ท่านนายกฯได้ไปดูแลเรื่องฝาให้ด้วย   
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - บ้านหนองอาแมะ ท่อที่ท่านนายกเอาไปซ่อมแซมให้ไปปิดท่อประปาท าให้น้ าไม่ไหล ขอ 
(ส.อบต.หมู่ 4)   เสนอให้ท าบ่อพักน้ าถึงจะสามารถไหลไปได้ และของบฯซ่อมแซมวางท่อจ านวน 2 ท่อน 
    ตรงทางเข้าหมู่บ้านเพราะเวลารถยนต์เลี้ยวมันเลี้ยวยากพอเลี้ยวล้อรถก็ตกขอบทาง 
นางสุกัญญา   ไชยปลัด - ตามท่ีได้เคยเสนอเรื่องการมอบที่ดินจากที่ดินข้างสวนนายกรัน  โพยประโคนและอีกข้าง 
(ส.อบต.หมู่ 5)   เป็นที่ดินข้างที่ของนายวีระ  เครือเนียม  ไปจนถึงถนนลาดยางสาย 24  ขนาดกว้าง  4   
    เมตร  ระยะทางประมาณพันกว่าเมตร  ให้เป็นทางสาธารณะเพ่ือให้ทางองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้สะดวก 
    อยากทราบว่าจะต้องเสนอเข้าแผนก่อนใช่หรือไม่ ถึงจะสามารถด าเนินการปรับปรุง 
    ซ่อมแซมถนนได้   
นายสนอง  เนาว์ประโคน - บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 มีงานศพโดยปกติพวกเราจะร่วมกันไปฟังสวดอภิธรรมแต่เนื่องจาก 
(ส.อบต.หมู่ 6)   เกิดโรคระบาดโควิดจึงไม่ได้เชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมแต่จะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกัน 
    ท าบุญใส่ซองช่วยงานศพในครั้งนี้ 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ในนาม อสม. ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ดูแลเรื่องอาหารให้กับคณะอสม.ได้ 
(ส.อบต.หมู่ 5)   รับประทานในการตั้งจุดคัดกรองฯ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจง 
นายเหลือ  เดือนประโคน - ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามทุกท่านที่ 
(นายก อบต.)    ไดเ้ข้าใจและให้ความร่วมมือช่วยกันพัฒนาต าบลโคกมะขามของเรา ต้องขอชี้แจงตามที่ 
    ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามดังนี้ 
    เรื่องท่ี 1 เรื่องฝารางระบายน้ า หมู่ 2 ในการประชุมสภาฯครั้งก่อนเราปรึกษากันว่า 
    บ้านโคกเกลา หมู่ 5 จะเสนอให้เอาฝารางระบายน้ าออกแล้วถมถนนไม่ให้มีรางระบาย 
    น้ าเมื่อด าเนินการของหมู่ 5 เสร็จเราก็จะเอาฝารางระบายน้ าที่ได้จากหมู่ 5 ไปแทนฝา 
    รางระบายน้ าตามหมู่อ่ืน  ที่ฝารางระบายน้ าช ารุดเสียหาย ตอนนี้ต้องรอมติที่ประชุม 
    ของบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5 ว่าจะให้ด าเนินการถมรางระบายน้ าหรือไม่อย่างไร  
    เรื่องที่ 2 บ้านหนองอาแมะ หมู่ 4  ให้ช่างออกไปส ารวจและประมาณการบ่อพักได้เลย 
    คือท ายังไงก็ได้ให้น้ าสามารถไหลได้ 
    เรื่องท่ี 3 บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5  เรื่องมอบที่ให้เป็นทางสาธารณะจะต้องน าเข้าแผนด้วย 
    เมื่อมีในแผนก็จะสามารถปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้ 
    และมีเรื่องที่จะต้องชี้แจงและขอความร่วมมือทุกท่านในการด าเนินการป้องกันและ 
    ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  
    เรื่องท่ีหนึ่ง วิธีปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครนา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
    1. ดื่มน้ าอุ่นเมื่อรู้สึกกระหายน้ า (เด็ก 30 – 50 ซีซี , ผู้ใหญ่ 50-80 ซีซี) 
    2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม 
    3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 
    4. สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 
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    5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว  เป็นต้น 
    6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะอย่าง 
    ยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย 
    7. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ 
    8. ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน 
    9. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 
    เรื่องท่ีสอง  อ าเภอประโคนชัยได้มีหนังสือแจ้งมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
    2019 (โควิด-19) ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
    ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ควรงดและหลีกเลี่ยงให้ประชาชนมารวมกันจ านวนมาก  
    โดยอาจพิจารณาขอความร่วมมือให้ผู้น าท้องที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น อสม.ประจ าหมู่บ้าน  
    และบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นตัวแทนในการจ่ายเงิน ส าหรับองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลโคกมะขามของเราก็จะด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางท่ีอ าเภอประโคนชัยแจ้ง 
    เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนมารวมกันจ านวนมากเพราะอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้  
    ต้องขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกันสอดส่องดูแลพี่น้องประชาชนของเราให้ปลอดภัย 
    จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้ได้ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อเสนอหรือมีข้อซักถามอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
    ทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี 
    เกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ 
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  12.50  น. 
 

(ลงชื่อ)     ประวิทย์    ชอบธรรม    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                (นายประวิทย์   ชอบธรรม) 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
 
 
 - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
   
 

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


