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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่   31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕62  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

…………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายภูริเดช  จ่ายประโคน ประธานสภา อบต. ภูริเดช   จ่ายประโคน  
๒ นายธนาธิป  ปานะโปย รองประธานสภา อบต. ธนาธิป  ปานะโปย  
3 นายแกน   ยึนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 แกน   ยึนประโคน  
4 นายสุภาพ   ชุมนุมดวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1  สุภาพ   ชุมนุมดวง  
5 นายกิจ   ชัยประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 กิจ   ชัยประโคน  
6 นายทนงศักดิ์   เสาธง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ทนงศักดิ์   เสาธง  
7 นายบุญศรี  ประสงค์สุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 บุญศรี  ประสงค์สุข  
8 นายร าเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ร าเพย   สิงหา  
9 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ทวีศักดิ์   เมียวประโคน  

10 นางสุกัญญา  ไชยปลัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สุกัญญา  ไชยปลัด  
11 นายเขื่อน   เดือนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เขื่อน   เดือนประโคน  
12 นายสนอง  เนาว์ประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สนอง   เนาว์ประโคน  
13 นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุทธิรักษ์   หล้าสุด  
14 นายประจวบ  ปราศจาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประจวบ   ปราศจาก  
15 นายนพรัตน์   เนียมหัตถี ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 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     มั่งค่ัง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์     มั่งคั่ง  
4 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
5 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  พจนา   ทองรักสี  
     

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จ านวน 15 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  5 คน  
นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  
    ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯ 
    พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2562  พิจารณาให้ 
    ความเห็นชอบให้โครงการที่สภาฯได้อนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ  
    2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  แต่ 
    เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามอยู่นอกสมัยประชุมสภาสามัญ  
    ประจ าปี 2562 จึงได้ท าหนังสือขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
    ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในห้วงระหว่างวันที่  26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม  
    2562 มีก าหนด  15  วัน   ต่อท่านนายอ าเภอประโคนชัย  ตามระเบียบข้อกฎหมายที่ 
    ก าหนด และนายอ าเภอประโคนชัยได้อนุมัติเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  
    ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ตามห้วงระยะเวลาที่ขออนุมัติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    โคกมะขาม จึงได้ส่งหนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
    พ.ศ.2562  และก าหนดประชุมในวันนี้คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา  
    09.30 น. เป็นต้นไป และวันนี้ท่านสมาชิกเข้าประชุมสภาฯ ครบทุกท่าน  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ท าหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
    2562 และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   
    ประจ าปี 2562 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการประชุม 
    กันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญอ่านและ 
    ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไข 
    เพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
14  มิถุนายน  2562  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - วาระเสนอเพ่ือทราบของเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตอนนี้มีหนังสือสั่งการจากจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือในเรื่องฝนแล้ง เดือดร้อน 
(นายก อบต.)   มากตอนนี้ขอให้พ่ีน้องในชุมชนโปรดใช้น้ าอย่างประหยัด ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
    จะท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ก านันผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
    ระมัดระวังในการใช้น้ า ส าหรับน้ าทางการเกษตรก็คงจะหมดสภาพแล้วถ้าฝนไม่ตก  
    เหลือแต่น้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค ปัญหาภัยแล้งได้ลุกลามมาอย่างมาก ถ้าภายใน 
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    เดือนสิงหาคมนี้ฝนไม่ตกก็น่าจะเป็นวิกฤตอย่างหนักของประเทศเรา ก็ขอประชาสัมพันธ์ 
    ให้ทราบโดยทั่วกัน  และช่วงนี้มีโรคระบาดที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกท่ี 
    ระบาดมากบริเวณแถวภาคกลาง ในพื้นท่ีต าบลโคกมะขามของเราก็พบผู้ป่วยเป็นโรค 
    ไข้เลือดออกแล้วเหมือนกันก็กระจายไปทั่ว ดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
    และขอความร่วมมือเราต้องช่วยกัน ส าหรับวันนี้มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบเพียงเท่านี้ 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯได้เสนอเพ่ือให้ที่ประชุมทราบทั้งเรื่องภัยแล้งและเรื่องโรคไข้เลือดออก  
    ก็ขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกัน  
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ  
    2562 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่  1 
    ประจ าปีงบประมาณ 2562   จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 309,000 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  โดยได้รบั
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

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

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงประกอบการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม (ครั้งที่ 1)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
(นายก อบต.)     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ 
    จากประชาชนต าบลโคกมะขาม ว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากท้ังในเรื่องการใช้ 
    ถนนในการสัญจรไปมาเพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมายากล าบากประกอบ 
    กับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนท าให้น้ าท่วมเพราะน้ าไม่สามารถระบายได้  จึงมีความจ าเป็น 
    เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเนื่องจากเป็นรายการ 
    ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย 
    นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจ 
    และอ านาจหน้าที่ ตลอดจนนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะต้องด าเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
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    ของประชาชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
    2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89  องค์การบริหารส่วนต าบล 
    โคกมะขามขอรายงานเงินสะสมคงเหลือ  ณ  เดือนพฤษภาคม 2562 ให้สภาฯ ได้ 

ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  ดังนี้ 
 

สรุปยอดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤษภาคม 2562  จ านวน  6,557,120.65 บาท 
กันเงินสะสมตามระเบียบ ดังนี้ 
 1. เบี้ยยังชีพต่างๆ จ านวน  539,200 บาท x 3 เดือน เป็นจ านวนเงิน  1,617,600.- บาท 
 2. ประกันสังคม  จ านวน  18,000 บาท x 3 เดือน เป็นจ านวนเงิน   54,000.-  บาท 
 3. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  943,700 บาท x 3 เดือน   เป็นจ านวนเงิน  2,831,100.- บาท 
 4. ค่าตอบแทน  จ านวน  30,000 บาท x 3 เดือน  เป็นจ านวนเงิน  90,000.-  บาท 
 5. ค่าใช้สอย  จ านวน  300,000 บาท x 3 เดือน  เป็นจ านวนเงิน  900,000.- บาท 
 6. ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน  50,000 บาท x 3 เดือน เป็นจ านวนเงิน  150,000.- บาท 
 7. ค่าวัสดุ  จ านวน  200,000 บาท x 3 เดือน  เป็นจ านวนเงิน  600,000.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,242,700.- บาท 
หลังหักกันเงินสะสมไว้ตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามสามารถจ่าย
ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1  เป็นจ านวนเงิน  314,420.65  
บาท  จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1   
จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน   309,000.- บาท  ดังนี้ 
 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

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

รายละเอียดรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้      เป็นเงินทั้งสิ้น  309,000  บาท ประกอบด้วย 
  รายจ่ายเพื่อการลงทุน        เป็นเงิน   309,000    บาท 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    เป็นเงิน   309,000  บาท 
 ประเภท ถนน 
    1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ ากลางถนน  บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2 ต าบล
โคกมะขาม(สายจากสามแยกหน้าบ้านนายอึม  ปุยะติ ถึงบ้านนายทองพูน ชาญประโคน) ถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.30 เมตร จ านวน 64 ท่อน พร้อมบ่อพักส าเร็จรูปจ านวน 7 บ่อ  งบประมาณ  172,000.- บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทางเท้า 
และถนนลาดยาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ล าดับที่ 23 

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากเป็นถนนอยู่ในซอยไม่มีลูกรังไม่มีหินคลุกประชาชนใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมา
จ านวนมากและได้รับความเดือดร้อนมากต้องแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
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ประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น  แต่เนื่องจากไม่
สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ 2562     

ประเภททางระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย  
2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตัว U) บ้านโคกตะเคียน  หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม  

(สายจากที่ดินนางเพียบ  เสาเกลียว ถึงข้างบ้านนางสมบัติ  กันสุมาโส ความยาวรวม 111 เมตร) รางระบายน้ าขนาด 
ปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) ลึก 0.40 เมตร ยาว 82 เมตร พร้อมฝาปิดคสล. ตามแบบมาตรฐานของ อบต.โคกมะขาม  
ความยาวรวม 111 เมตร)  งบประมาณ  137,000.-  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  แนว
ทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับที่ 12 
      - เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มช่วงฝนตกน้ าไม่สามารถระบายได้เกิดการท่วมขัง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น  
แต่เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ 2562      

ประธาน สภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
    ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ต่อไปขอเชิญที่ประชุมได้อภิปราย 
นายทนงศักดิ์   เสาธง - ผมดีใจที่ท่านผู้บริหารได้น าเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ส.อบต.หมู่3)    (แบบตัว U) บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม  (สายจากที่ดินนางเพียบ เสา 

เกลียว ถึงข้างบ้านนางสมบัติ กันสุมาโส)  เข้าสภาฯ เพื่อให้สภาฯพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน  แต่ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างจะเกิดปัญหาตลอดที่ผ่านมาผู้ 
รับจ้างได้ว่าจ้างให้ชาวบ้านท างานแต่พองานเสร็จผู้รับจ้างไม่จ่ายค่าแรงให้กับชาวบ้าน  
ชาวบ้านก็มาโวยวายกับผมกับท่านประธานสภาฯ จึงอยากจะขอฝากท่านนายกฯ ได้
ค านึงถึงเรื่องนี้ด้วย  

ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขออนุมัติจ่าย 
    ขาดเงินสะสมในครั้งนี้แยกเป็นรายโครงการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
นายกิจ  ชัยประโคน - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
(ส.อบต.หมู่2) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายทนงศักดิ์   เสาธง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

ผู้รับรองคนที่ 2  นายร าเพย    สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
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ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1   ประจ าปี 
    งบประมาณ 2562  จ านวน 2 โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  309,000  บาท  ตามท่ี 
    ท่านนายกฯ ได้เสนอขออนุมัติ ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  13  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ 2562  
    จ านวน  2  โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  309,000  บาท   

    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้โครงการที่อนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ 
    ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประจ าปี 
    งบประมาณ 2561 โครงการระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมโรงสูบ 
    น้ าและระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน  บ้านไทยถาวร หมู่ 7 ต าบลโคกมะขาม  
    จ านวนเงิน  839,000 บาท ให้ตกเป็นเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประธานสภา อบต. - ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โครงการที่อนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณียังมิได้ก่อ 
    หนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประจ าปี 
    งบประมาณ 2561 โครงการระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมโรงสูบ 
    น้ า บ้านไทยถาวร หมู่ 7 ต าบลโคกมะขาม จ านวนเงิน  839,000 บาท ให้ตกเป็น 
    เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 
นายเหลือ  เดือนประโคน - ตามท่ีสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวด 
(นายก อบต.)   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประจ าปีงบประมาณ  
    2561 โครงการระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมโรงสูบน้ าและระบบ 
    การผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านไทยถาวร หมู่ 7 ต าบลโคกมะขาม จ านวนเงิน 839,000  
    บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยการเพ่ิมน้ า 
    ต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2562 จากส านักทรัพยากรน้ า 
    บาดาลเขต 5 จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งท าให้มีน้ าเพียงพอกับความต้องการใช้น้ าของ 
    ประชาชน  จ านวน 4 บ่อ  ดงันี้ 
    1. บ้านโคกมะขาม หมู่ 1 
    2. บ้านโคกเกลา หมู่ 5 
    3. บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 
    4. บ้านไทยถาวร หมู่ 7 
    ดังนั้นเมื่อชาวบ้านมีน้ าใช้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วน 
    ต าบลโคกมะขามจะด าเนินการโครงการระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม.  
    พร้อมโรงสูบน้ าและระบบการผลิตประปาหมู่บ้านบ้านไทยถาวร หมู่7 ต าบลโคกมะขาม  
    จ านวนเงิน  839,000 บาท อีกเพราะจะเป็นการซ้ าซ้อน ผู้บริหารจึงพิจารณาเห็นควร 
    เสนอญัตติให้โครงการนี้ตกเป็นเงินสะสมต่อสภาเพ่ือจักได้พิจารณาน าเงินสะสมมาแก้ไข 
    ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในด้านอ่ืนๆ ต่อไป  
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
นายประจวบ  ปราศจาก - ผมเห็นด้วยที่จะให้ตกเป็นเงินสะสม  ถ้าโครงการนี้ตกเป็นเงินสะสมผมก็อยากให้น ามา 
(ส.อบต.หมู่7)   ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์ กศน.ประโคนชัยเชื่อมบ้าน 
    ไทยถาวร หมู่ 7 ให้ตลอดสายระยะทางก็ประมาณ 400 เมตร งบประมาณแปดแสนก็ 
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    น่าจะเพียงพอ เพราะถนนเส้นนี้ประชาชนใช้สัญจรไปมาจ านวนมาก 
นายร าเพย   สิงหา - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอาแมะ ที่ได้โยกย้ายไปผมก็อยากให้ 
(ส.อบต.หมู่4)   พิจารณาหนองอาแมะด้วย  ระยะทาง 160 เมตร ถ้าจะท าให้บ้านไทยถาวรหมู่เดียวก็ 
    คงไม่เหมาะ 
นายเหลือ  เดือนประโคน - เบื้องต้นขอให้สภาฯได้พิจารณาตามระเบียบวาระก่อน คือในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้ 
(นายก อบต.)   ความเห็นชอบอนุมัติให้โครงการระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมโรงสูบ 
    น้ าและระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน  บ้านไทยถาวร หมู่ 7 ต าบลโคกมะขาม จ านวน 
    เงนิ  839,000 บาท ตกเป็นเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 ส่วนเรื่องท่ีถ้าตก 
    เป็นเงินสะสมแล้วจะท าโครงการใดบ้าง ก็ต้องมาดูความเดือดร้อนความจ าเป็นเร่งด่วน 
    ด้วย ก็ไม่ใช่ว่าจะด าเนินการให้แต่บ้านไทยถาวร หมู่ 7 หมู่เดียวก็ไม่ใช่ ก็ต้องดูความ 
    เดือดร้อนหมู่อ่ืนๆ ด้วย 
ประธานสภา อบต. - ส าหรับงบประมาณ 839,000 บาท ถ้าตกเป็นเงินสะสมผมได้สอบถามกองคลังแล้วว่า  
    เราจะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ประมาณหกแสนกว่าบาทเพราะตามระเบียบการจ่าย 
    ขาดเงินสะสมมีระเบียบที่จะต้องกันเงินไว้จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด  ที่ประชุม 
    ท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมไม่มีท่านใดอภิปรายอีกต่อไปขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โครงการ 
    ที่อนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการระบบกรองน้ าผิวดิน 
    ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมโรงสูบน้ าและระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านไทยถาวร  
    หมู่ 7 ต าบลโคกมะขาม จ านวนเงิน  839,000 บาท ให้ตกเป็นเงินสะสมประจ าปี 
    งบประมาณ 2562 ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมตเิห็นชอบ  13  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โครงการระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม.  
    พร้อมโรงสูบน้ าและระบบการผลิตประปาหมู่บ้านบ้านไทยถาวร หมู่ 7ต าบลโคกมะขาม  
    จ านวนเงิน  839,000 บาท ตกเป็นเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 

    4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562   

ประธานสภา อบต. - เรื่องญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจง 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
(นายก อบต.)   คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้ตั้ง 
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    งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน   
    3  เครื่อง  โดยก าหนดคุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย  
มีความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz   
แต่เนื่องจากตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่  
15 มีนาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ 
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB    
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562 เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม 
ระเบียบต่อไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะ 
    สอบถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญอภิปรายได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ขออภิปราย 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
    ชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562  

จากเดิมคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย  
มีความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz   
เปลี่ยนแปลงเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ 
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB    
ขอเชิญยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ     13     เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
    งดออกเสียง  1  ท่าน  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562 ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอ 
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4.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

ประธานสภา อบต. - เรื่องญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจง 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายก อบต.)   งบประมาณ  พ.ศ. 2562  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตามที่องค์การ 
    บริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี 2562  

แผนงานเคหะและชุมชุม  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
    หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูกระจกบานเลื่อน (2 ชั้น) ตั้งไว้ 11,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตูกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น  
จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมา 1 ส านักงบประมาณ ดังนี้   
1) มีมือจับชนิดปิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ล าดับที่ 17 หน้า 207   
เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
ดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชุม  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 11,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 หลัง ๆ ละ  
5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดไว้ตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –  
2564) ล าดับที่ 17 หน้า 207 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะ 
    สอบถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญอภิปรายได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ขออภิปราย 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
    ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน 
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จากเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชุม  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

    หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูกระจกบานเลื่อน (2 ชั้น) ตั้งไว้ 11,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตูกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น  
จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมา 1 ส านักงบประมาณ ดังนี้   
1) มีมือจับชนิดปิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ล าดับที่ 17 หน้า 207   

    แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชุม  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 11,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 หลัง ๆ ละ  
5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดไว้ตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –  
2564) ล าดับที่ 17 หน้า 207 
ขอเชิญยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ     13     เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
    งดออกเสียง  1  ท่าน  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่ก่ีวันที่ผ่านมาทางจังหวัดได้มาตรวจงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ใน 
    ด้านสภาฯ ผลการตรวจได้คะแนนเต็มท างานเรียบร้อย ผมก็ยินดี  ที่ประชุมท่านใดมี 
    เรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - เพ่ิมเติมเรื่องลูกรังท่ีไปลงให้หมู่ที่ 5  อยากให้ไปใส่เพ่ิมอีกเพราะมันบางไป เห็น 
(ส.อบต.หมู่ 5)   ผู้รับเหมาบอกว่าจะมาลงให้อีกก็ยังไม่เห็นมาลงให้ 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เรื่องลงลูกรัง ผมว่าควรจะโทษช่างคุมงานดีกว่าคือถ้าช่างคุมงานไม่ได้ไปดูงานก็ให้โทร 
(ส.อบต.หมู่ 4)   ติดต่อประสานงานกับสมาชิก อบต.ในพื้นที่ให้ทราบจะได้ไปดูแลให้ผู้รับเหมาท าให้ 
    เรียบร้อยให้ดูดี พอเราไม่ได้ไปดูหน้างานเขาก็ลงลูกรังแล้วก็เกรดแล้วก็ไป  
นายแกน  ยึนประโคน - ลูกรังหมู่อ่ืนๆ ได้แต่ท าไมหมู่ 1 ไม่ได้ 
(ส.อบต.หมู่ 1)  
นายเหลือ  เดือนประโคน - โครงการที่ไปซ่อมแซมถนนลูกรังให้ชุมชนในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยก็จะให้เขาไปท าให้ 
(นายก อบต.)   เรียบร้อย ตอนนี้ช่างก าลังประมาณการใหม่เพ่ือที่จะด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ก็ขอให้ 
    ท่านสมาชิกได้ช่วยไปดูแลให้งานออกมาเรียบร้อยด้วย ส าหรับหมู่ไหนที่เดือดร้อนก็ขอให้ 
    ท่านท าหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจะได้ออกส ารวจและดูแลให้ 
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นายประจวบ  ปราศจาก - เรื่องปรับปรุงถนนลงลูกรังมี 1 สายที่ขอเสนอคือสายบ้านยายตุ่น รุ่งเรือง ออกไปทาง 
(ส.อบต.หมู่7)   ห้วยพริกคาบเกี่ยว หมู่ 5 บ้านโคกเกลา สายนี้ประชาชนใช้สัญจรและขนส่งผลผลิต 
    ทางการเกษตร มีผู้ใช้ถนนเส้นนี้ประมาณร้อยละ 70 
ประธานสภา อบต. - วันนี้มีเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนต าบลของเราจะโอนย้ายกลับไปบ้านเกิดก็คือ นางสุภัชชา   
    เจือจันทร์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ขอเชิญกล่าว 
นางสุภัชชา  เจือจันทร์ - เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักทรัพยากรบุคคล)  โคกมะขาม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม และท่านสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามทุกท่าน  ดิฉัน นางสุภัชชา  เจือจันทร์  ต าแหน่ง 
    นักทรัพยากรบุคคล  ได้ท าเรื่องโอนย้ายกลับภูมิล าเนา ณ เทศบาลผักไหม อ.ศรีขรภูมิ   
    จ.สุรินทร์  วันนี้ได้มีโอกาสมาร่ าลาทุกท่าน  ดิฉันได้บรรจุรับราชการต าแหน่งบุคลากรที่ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  รวมเป็นระยะเวลา  12 ปี  
    11 เดือน ก็มีความผูกพันกับต าบลโคกมะขามมากเมื่อก่อนมีพนักงานทั้งหมด 7-8คน  
    ก็ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทนนักพัฒนาชุมชนและนักวิชาการศึกษา ก็ได้มีโอกาส 
    ออกพ้ืนที่และได้พบปะกับประชาชนมาหลายปี ก็มีความคุ้นเคยและมีความผูกพันกับ 
    ต าบลโคกมะขาม ก็รู้สึกเหมือนที่นี่เป็นบ้านหลังที่สอง แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องย้ายกลับ 
    ภูมิล าเนาเพราะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องกลับไปดูแล ก็เป็นจังหวะมาพอดีก็ได้ท าเรื่อง 
    โอนย้ายเมื่อสามเดือนที่แล้ว เมื่อวานทางท่านนายกฯ ท่านสมาชิก ท่านปลัด และ 
    พนักงาน ประมาณ 20 คน ก็ได้เดินทางไปส่งรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ถึงจะย้าย 
    ไปยังไงในใจก็ยังรักต าบลโคกมะขามอยู่ ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่าน 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อเสนอหรือมีข้อซักถามอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
    ทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี 
    เกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ 
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  13.20  น. 
 

(ลงชื่อ)     นพรัตน์    เนียมหัตถี    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                (นายนพรัตน์    เนียมหัตถี) 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
 
 
 - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
   

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

  /ลงชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม... 
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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  


