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

วันที่   9  เดือน  สิงหาคม  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 - -ลา- 
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 นายนพรัตน์   เนียมหัตถี ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ นพรัตน์   เนียมหัตถี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเหลือ  เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ  เดือนประโคน  
2 นายสงค์     มั่งค่ัง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์     มั่งคั่ง  
3 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
4 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  พจนา   ทองรักสี  
     
     

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จํานวน 14 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน  4 คน  
นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  
    ครั้งที่ 2  ประจําปี พ.ศ. 2562 สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
    ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2562 สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 
    โครงการที่อนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประจําปีงบประมาณ 2561 โครงการระบบกรอง 
    น้ําผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมโรงสูบน้ําและระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน  บ้าน 
    ไทยถาวร หมู่ 7 ตําบลโคกมะขาม จํานวนเงิน  839,000 บาท ให้ตกเป็นเงินสะสม 
    ประจําปีงบประมาณ 2562  และฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯ ไดพิ้จารณาให้ 
    ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 2)  ประจําปีงบประมาณ 2562  สภาฯ จึงได้ 
    ทําหนังสือนัดประชุมในวันนี้วันที่ 9  สิงหาคม  2562  เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาใน 
    ญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอ  สําหรับวันนี้มีสมาชิกลา 1 คน  คือ นายทนงศักดิ์  เสาธง  
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2562 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ทําหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจําปี  
    2562 และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้ง 

ที่ 1  ประจําปี 2562 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการ 
ประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญ 
อ่านและ ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจําปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
31 กรกฎาคม  2562  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  12  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

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

ประจําปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม  2562    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - วาระเสนอเพ่ือทราบของเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตอนนี้มีหนังสือสั่งการจากจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือในเรื่องฝนแล้ง เดือดร้อน 
(นายก อบต.)   มากตอนนี้ขอให้พ่ีน้องในชุมชนโปรดใช้น้ําอย่างประหยัด ทางองค์การบริหารส่วนตําบล 
    จะทําหนังสือขอความอนุเคราะห์กํานันผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
    ระมัดระวังในการใช้น้ํา สําหรับน้ําทางการเกษตรก็คงจะหมดสภาพแล้วถ้าฝนไม่ตก  
    เหลือแต่น้ําเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค ปัญหาภัยแล้งได้ลุกลามมาอย่างมาก ถ้าภายใน 
    เดือนสิงหาคมนี้ฝนไม่ตกก็น่าจะเป็นวิกฤตอย่างหนักของประเทศเรา ก็ขอประชาสัมพันธ์ 
    ให้ทราบโดยทั่วกัน  และช่วงนี้มีโรคระบาดที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกท่ี 
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    ระบาดมากบริเวณแถวภาคกลาง ในพื้นท่ีตําบลโคกมะขามของเราก็พบผู้ป่วยเป็นโรค 
    ไข้เลือดออกแล้วเหมือนกันก็กระจายไปทั่ว ดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
    และขอความร่วมมือเราต้องช่วยกัน สําหรับวันนี้มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบเพียงเท่านี้ 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯได้เสนอเพ่ือให้ที่ประชุมทราบทั้งเรื่องภัยแล้งและเรื่องโรคไข้เลือดออก  
    ก็ขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกัน  
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ  
    2562 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่  2 
    ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน  4  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 628,000 บาท  
    ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

 (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงประกอบการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม (ครั้งที่ 2)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม 
(นายก อบต.)     สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  31   
    กรกฎาคม  2562 สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้โครงการที่อนุมัติกันเงินเบิก 
    ตัดปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
    สาธารณูปการ ประจําปีงบประมาณ 2561 โครงการระบบกรองน้ําผิวดิน ขนาด 5 ลบ. 
    ม./ชม. พร้อมโรงสูบน้ําและระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน  บ้านไทยถาวร หมู่ 7 ตําบล 
    โคกมะขาม จํานวนเงิน  839,000 บาท ให้ตกเป็นเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ  
    2562  และองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามได้รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ 
    จากประชาชนตําบลโคกมะขาม ว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากท้ังในเรื่องการใช้ 
    ถนนในการสัญจรไปมาเพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมายากลําบาก  จึงมี 
    ความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเนื่องจาก 
    เป็นรายการที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี แต่มีความจําเป็นต้อง 
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    ใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อให้เป็นไปตาม 
    ภารกิจและอํานาจหน้าที่ ตลอดจนนโยบายที่ได้กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาองค์การ 
    บริหารส่วนตําบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะต้องดําเนินการเพ่ือบรรเทา 
    ความเดือดร้อนของประชาชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ 
    เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89  องค์การ 
    บริหารส่วนตําบลโคกมะขามขอรายงานเงินสะสม ดังนี้ 
    -เงินสะสม  จํานวน  839,000  บาท 
    -หักกันเงินไว้ 25%  เป็นเงิน  209,750  บาท 
    คงเหลืองบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ในครั้งนี้   

จํานวนเงิน  629,250  บาท 
    จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2   

จํานวน  4  โครงการ  เป็นเงิน   628,000.- บาท  ดังนี้ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

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

รายละเอียดรายจ่ายจําแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม 
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้      เป็นเงินทั้งสิ้น  628,000  บาท ประกอบด้วย 
  รายจ่ายเพื่อการลงทุน        เป็นเงิน   628,000    บาท 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    เป็นเงิน   628,000  บาท 
 ประเภท ถนน 

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตําบลโคกมะขาม สายต่อจากถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กหน้าประปาบ้านไทยถาวร ถึงทางเข้าศูนย์ ก.ศ.น. ตําบลโคกมะขาม (โดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างต่อจากถนน 
คอนกรีตเดิม ไปทางทิศตะวันตกที่ระยะ 200 เมตร) ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง 200.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร งบประมาณ 499,000.- บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 15 

- เหตุผลความจําเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดินมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ําท่วมขังประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ประชาชนใช้ถนนเส้นทางนี้ในการสัญจรไปมาจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้ง
ยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น  แตเ่นื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 2562      

2) โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ตําบลโคกมะขาม (ถนนสายสามแยกท่ีนานายพเดช  
ดวงสิงห์ชัย ถึงสามแยกท่ีนานายสนั่น  เสขะกุล) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร มี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  งบประมาณ 22,300.- บาท  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง และ
ถนนหินคลุก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 1 
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- เหตุผลความจําเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดินมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ําท่วมขังประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ประชาชนใช้ถนนเส้นทางนี้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงจําเป็นต้องลงลูกรังเพ่ือปรับปรุงถนนดิน
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับ
ชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แตเ่นื่องจากไมไ่ด้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 2562      

3) โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตําบลโคกมะขาม (สายสามแยกท่ีนานายครรชิต  ไวย
รัตน์ เชื่อมคลองห้วยพริก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 430.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย งบประมาณ 64,200.- บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 20 

- เหตุผลความจําเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดินมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ําท่วมขังประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ประชาชนใช้ถนนเส้นทางนี้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงจําเป็นต้องลงลูกรังเพ่ือปรับปรุงถนนดิน
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับ
ชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แตเ่นื่องจากไมไ่ด้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 2562      

4) โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม (ถนนสายหน้าบ้านนายประถม  
ชุมบุญ ถึงสามแยกท่ีนานายจํานงค์  เดือนประโคน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.10 เมตร  
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 91.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย งบประมาณ 42,500.- บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง และ
ถนนหินคลุก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 16 

- เหตุผลความจําเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนดินมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ําท่วมขังประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ประชาชนใช้ถนนเส้นทางนี้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงจําเป็นต้องปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับ
ชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  แตเ่นื่องจากไมไ่ด้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 2562      
ประธาน สภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้นําเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
    ประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ต่อไปขอเชิญที่ประชุมได้อภิปราย 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - โครงการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ ของบ้านไทยถาวรได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปแล้ว  
(ส.อบต.หมู่4)    และยังได้ถนนลูกรังอีก  แต่ของบ้านหนองอาแมะ หมู่ 4 ไม่ได้กับเขา ขอแค่ลูกรังไปลง 

ปรับปรุงถนนระยะทางทั้งหมด 168 เมตร ที่เดือดร้อนจริงๆ ขอแค่ 60 เมตรก่อนก็ได้ 
นายเหลือ เดือนประโคน - สําหรับโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ที่ท่านสมาชิกได้เสนอ 
(นายก อบต.)   มานัน้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีจึงไม่สามารถเสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมได้ แต่ 
    ทางองค์การบริหารส่วนตําบลก็จะดําเนินการใช้งบฯซ่อมแซมให้ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขออนุมัติจ่าย 
    ขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้แยกเป็นราย 
    โครงการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
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นายประจวบ  ปราศจาก - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
(ส.อบต.หมู่7) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายแกน  ยึนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

ผู้รับรองคนที่ 2  นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2   ประจําปี 

งบประมาณ 2562  จํานวน 4 โครงการ  เป็นจํานวนเงิน  628,000  บาท  ตามที่
ท่านนายกฯ ได้เสนอขออนุมัติ ขอเชิญยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2562  
    จํานวน  4  โครงการ  เป็นจํานวนเงิน  628,000  บาท   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นายเหลือ เดือนประโคน - การลงงานของผู้รับจ้างอย่างงานปรับปรุงถนนลงลูกรัง บางทีลงงานแล้วแต่ยังไม่เสร็จ 
(นายก อบต.)   ต้องต่อเนื่องถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องลงต่อให้เสร็จ ช่างก็เวลาผู้รับจ้างลงงานต่อเนื่องถึง 
    เสาร์อาทิตย์ก็ขอให้ช่างได้ดูขอให้ช่างเสียสละเวลาให้มาคุมงานวันเสาร์อาทิตย์ ถ้างาน 
    มันต่อเนื่องกันจะให้เขาหยุดงานวันเสาร์อาทิตย์ผู้รับจ้างเขาก็บอกว่าทําต้องหยุดงานเขา 
    ก็อยากทําให้เสร็จก็อยากให้ช่างให้ท่านสมาชิกได้ช่วยกันดูแลเพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อย  
    แต่โดยปกติผู้รับจ้างเขาก็จะลงงานวันธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นงานต่อเนื่องก็อาจจะลง 
    เสาร์อาทิตย์ด้วย 
ประธานสภา อบต. - เราก็ต้องดูวันดูงานถ้ากะว่างานนี้ทําประมาณ 3-4 วันเสร็จ ก็ลงวันอังคาร ก็อยากให้ลง 
    งานวันธรรมดา แต่ถ้าลงงานไปแล้วงานยังไม่เสร็จงานต่อเนื่องก็ลงงานเสาร์อาทิตย์ต่อได้ 
    ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ลงงานวันเสาร์อาทิตย์เพราะมันมีความจําเป็นต้องทําให้เสร็จ แต่ก็ต้อง 
    อาศัยช่างและสมาชิกช่วยดูแลก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็อยากให้ปรับปรุง 
นายกิจ  ชัยประโคน - ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าสาธารณะบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2 หน้าบ้านนายดักอยากให้ 
(ส.อบต.หมู่ 2)   ฝ่ายบริหารไปใส่ให้ด้วย 
นายเหลือ เดือนประโคน - รับทราบตามที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ 2 ได้เสนอ จะดําเนินการให ้
ประธานสภา อบต. - ตอนนี้ทางฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563  

ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามแล้ว  ก็จะนัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาใน 
วันที่ 15 สิงหาคม  2562 นี ้เดี๋ยวจะทําหนังสือแจ้งอีกครั้ง  ที่ประชุมมีท่านใดมี 
ข้อเสนอหรือมีข้อซักถามอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
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ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม 
    ทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี 
    เกี่ยวข้องทีท่ําให้การประชุมในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ 
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  12.10  น. 
 

(ลงชื่อ)     นพรัตน์    เนียมหัตถี    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                (นายนพรัตน์    เนียมหัตถี) 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  
 
 
 - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
   

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

  (ลงชื่อ)    ทนงค์ศักดิ์    เสาธง   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายทนงค์ศักดิ์    เสาธง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
   

  (ลงชื่อ)     สุทธิรักษ์    หล้าสุด   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 
 
       
      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม
                            (นายภูริเดช  จ่ายประโคน) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  


