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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่   14   เดือน   สิงหาคม   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 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 นายประวิทย์  ชอบธรรม ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ประวิทย์   ชอบธรรม  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุเทพ    ผูกแก้ว รองนายก อบต.โคกมะขาม สุเทพ    ผูกแก้ว  
2 นายสงค์    มั่งคั่ง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์    มั่งค่ัง  
3 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์    ธนโชติโภคินกุล  
4 นางสาวปัฐมญชุ์   มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์   มีเสนา  
5 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน พจนา    ทองรักสี  
     
     

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว มีผู้มาประชุม จ านวน 15 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 5 คน เมื่อที่
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายภูริเดช  จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบ
องค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   
    ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563  วันนี้ท่านสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกคน   
    ส่วนฝ่ายบริหารท่านนายกฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะติดราชการเดินทางไปอบรม 
    ระหว่างวันที่  12 – 14 สิงหาคม  2563  ณ  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
    แต่มอบหมายให้ท่านรองนายกฯ ทั้งสองท่านและเลขาฯนายกฯ เข้าร่วมประชุมสภาฯ  
    ในวันนี้  และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความส าคัญและเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
    2563 เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2563 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ท าหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
    2563 และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้ง 

ที่ 1  ประจ าปี 2563 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการ 
ประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญ 
อ่านและ ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 12   
พฤษภาคม  2563  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
    ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2563  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ในระเบียบวาระนี้เสนอเพ่ือทราบ  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ  ถ้ามีขอเชิญ 
    เสนอได้ 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - ตามท่ีท่านนายกฯได้ติดราชการไปอบรมสัมมนาหลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธี 
    ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ พ.ศ.2563  
    และการบริหารจัดการพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ” ระหว่าง 
    วันที่  12 – 14 สิงหาคม  2563  ณ  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  จึงไม่ 
    สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯในวันนี้ได้  จึงได้มอบหมายให้ผมในฐานะปลัดองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงรายละเอียดในญัตติต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภาฯ  
ที่ประชุม  - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    วาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ 
    ความเห็นชอบตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 รายละเอียด 
    ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฯ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 87  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่ 
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  
ในวันนี้ท่านนายกฯ ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงได้มอบหมายให้ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อไปขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไดพิ้จารณา 

นายประวิทย์  ชอบธรรม - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามทุกท่าน  
(ปลัด อบต.)   กระผมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้รับมอบหมายจากท่านนายก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามให้ด าเนินการแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมในวาระแรกข้ัน 
    รับหลักการ ผู้บริหารก็ได้น าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เสนอ 
    ต่อสภาฯ  
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกมะขามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนการหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้  
1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
      1.1.1   เงินฝากธนาคาร  จ านวน  14,795,957.80  บาท    
      1.1.2   เงินสะสม   จ านวน  6,851,419.89  บาท 
      1.1.3   เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  4,744,113.48  บาท 
      1.1.4   รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
       1.1.5   รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ รวม 8,000.00 บาท  
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม  พ.ศ 2563 
   (1)  รายรับจริง จ านวน  23,913,843.03  บาท ประกอบด้วย   
    หมวดภาษีอากร                                                     จ านวน      117,394.00  บาท  
    หมวดภาษีธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต                 จ านวน      107,715.00  บาท   
    หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน                                        จ านวน      124,205.15  บาท   
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               จ านวน      117,799.00  บาท  
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                            จ านวน        51,459.30  บาท  
   หมวดรายได้จากทุน                                              จ านวน         6,600.00  บาท   

หมวดภาษีจัดสรร                                                            จ านวน  11,256,300.58  บาท  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          จ านวน  12,132,370.00  บาท  

   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน  47,330.00  บาท       
   (3)  รายจ่ายจริง จ านวน  22,860,877.76  บาท ประกอบด้วย  
       งบกลาง                                                                 จ านวน    6,083,048.00  บาท  
     งบบุคลากร                                                             จ านวน    8,297,858.16  บาท  
    งบด าเนินงาน                                                 จ านวน    5,670,181.60  บาท  
     งบลงทุน                                                        จ านวน    1,168,250.00  บาท  
     งบรายจ่ายอื่น                                                จ านวน                0.00  บาท  
     งบเงินอุดหนุน                                                จ านวน    1,641,540.00  บาท  
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน 47,330.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  1,656,235.00 บาท  
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(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00 บาท  
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 
 รายรับจริง  

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
รายได้จัดเก็บเอง    

   หมวดภาษีอากร 233,957.06 83,000.00 163,000.00 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 170,251.84 199,800.00 183,550.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 124,609.30 150,000.00 145,000.00 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 140,801.00 150,000.00 130,000.00 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 46,201.74 60,000.00 40,000.00 

   หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

                          รวมรายได้จัดเก็บเอง 715,820.94 642,800.00 661,550.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 15,765,022.87 16,183,800.00 15,660,050.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,765,022.87 16,183,800.00 15,660,050.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น    

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,928,464.00 13,373,400.00 14,628,400.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 13,928,464.00 13,373,400.00 14,628,400.00 

                         รวม 30,409,307.81 30,200,000.00 30,950,000.00 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 6,931,601.00 8,314,522.00 8,366,763.00 
   งบบุคลากร 11,032,639.00 11,632,300.00 12,759,600.00 
   งบด าเนินงาน 6,952,438.04 6,102,378.00 6,764,637.00 
   งบลงทุน 1,285,800.00 2,201,800.00 1,050,000.00 
   งบเงินอุดหนุน 2,221,437.42 1,949,000.00 2,009,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 28,423,915.46 30,200,000.00 30,950,000.00 
รวม 28,423,915.46 30,200,000.00 30,950,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,535,400 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 6,660,957 
   แผนงานสาธารณสุข 1,162,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน 1,283,880 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 75,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 549,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 944,000 
   แผนงานการเกษตร 25,000 
   แผนงานการพาณิชย์ 273,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 8,366,763 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 30,950,000 

     
จริงๆแล้วหลักการของร่างข้อบัญญัติฯก็ไม่แตกต่างจากทุกครั้งที่เราจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในปีนี้ทางฝ่ายบริหารได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไม่แตกต่างจากปีท่ีแล้ว ร้อยละ 90 จัดตั้งในอัตราเท่าเดิม เนื่องจากเงิน
จัดสรรที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลในปีนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้คือหลุด
เป้าไปเยอะด้วยภาวะเศรษฐกิจ ภาวะโรคติดเชื้อโควิด ท าให้รัฐบาลมีมาตรการต่างๆใน
การเก็บภาษสี่วนมากก็ยืดระยะเวลาให้  ปีที่แล้วเราตั้งไว้ 30ล้าน เราได้รับจัดสรร 25-
26 ล้าน ขาดไปประมาณ 5 ล้าน  ปีนี้เราตั้งไว้สูงกว่าประมาณการปีที่แล้วเล็กน้อยถาม
ว่าท าไมถึงท าเช่นนี้ในเมื่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรเข้ามาไม่เต็มเป้าแล้วท าไมถึงต้องตั้ง
เพ่ิมอีกสามแสนเนื่องจากว่าเราต้องประคับประคองให้องค์การบริหารส่วนต าบลของเรา
มีสภาพคล่องและสามารถท่ีจะเดินได้ องค์การบริหารส่วนต าบลของเรายอมรับว่ามี
จ านวนพนักงานมากองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจ่ายเงินเดือนจนเกษียณพอเกษียน
แล้วก็ยังต้องจ่ายอีกจนตาย ดังนั้นในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีฉบับนี้เราปรับขึ้นเล็กน้อยเพ่ือประคองให้อยู่รอดจนกว่าจะมีแนวความคิดใหม่
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หรือรัฐบาลมีหลักเกณฑ์ใหม่ๆออกมาปีนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ ส่วนหมวดรายจ่ายไม่
แตกต่างจากปีท่ีแล้วยิ่งปีนี้ลดลงด้วยซ้ าไปทุกหมวดยกเว้นรายจ่ายหมวดเงินเดือนไม่ได้
ลดมีแต่จะเพ่ิมขึ้น ส่วนรายจ่ายหมวดอื่นๆก็ลดลง ท าไมถึงต้องลดก็เพ่ือประคับประคอง
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลของเราอยู่ได้ ปีต่อๆไปจะฝืดเคืองมากกว่าปีนี้แน่นอน
เพราะรายจ่ายด้านบุคลากรมีแต่จะเพ่ิมข้ึน เงินเดือนเพ่ิมขึ้นทุกปีไม่มีลดได้จนถึงเกษียณ
ได้จนถึงตาย ดังนั้นในการบริการต่างๆปีที่ผ่านมากอาจจะท าได้ยิ่งใหญ่แต่ต่อไปของเรา
จะยิ่งลดลงนี่คือเรื่องจริง เงินน้อยลงเรื่อยๆสุดท้ายจะไม่มีงบฯพัฒนา  วิธีแก้ปัญหาทาง
จังหวัดเขาให้แก้โดยเอาพนักงานออกเขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาตามมาตรา 35 รายจ่าย
ด้านบุคลากรต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายถ้าเกินผิดกฎหมาย เราก็
ต้องลดจ านวนพนักงานลงวิธีการก็คือปรับพนักงานออก คนแรกที่จะโดนปรับออกก่อน
คือจ้างเหมาบริการจะต้องปรับออกเพ่ือความอยู่รอด เรื่องนี้ผมแจ้งลูกน้องผมล่วงหน้า
แล้วในวันประชุมประจ าเดือนแล้วแจ้งลูกน้องให้ทราบไม่ได้โกรธลูกน้องแต่มันเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มันเป็นไปตามระเบียบไม่งั้นทุกคนก็อยู่ไม่ได้เพ่ือให้สามารถด าเนินต่อไป
ได้ก็ต้องปรับออกปรับจ้างเหมาบริการออกแล้วต่อไปก็ปรับลูกจ้างทั่วไปออกจนกว่าจะมี
เงินอุดหนุนเพ่ิมมากข้ึนมากพอที่จะสามารถประคองตังเองได้ ยิ่งช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่
ดี รายได้ของประเทศไทยอันดับหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวตอนนี้น่านฟ้ายังไม่เปิด
เนื่องจากโรคติดต่อ ในเมื่อรายได้หลักเรายังขาดแล้วเราจะเอารายได้มากจากไหน  ผม
ถึงวิเคราะห์ปีหน้าเราอาจจะฝืดเคืองมากกว่านี้ ปีนี้ขาดไป 5 ล้านกว่าบาท ปีหน้า
อาจจะขาดมากกว่าปีนี้  หน้าที่ของสภาฯ มี 3 ข้อ  คือ 1. ตรวจสอบฝ่ายบริหาร  2. 
อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  3. อนุมัติแผน  ส าหรับหน้าที่ตรวจสอบ
ฝ่ายบริหารท่านก็ตรวจสอบไปท่านชอบท่านก็ว่าไปท่านไม่ชอบก็ว่าไปในการประชุมนั้น
ต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกัน ท่านอาจจะเคยเห็นเขาเถียงกันในสภาใหญ่นั้นคือเขาท า
หน้าที่ตรวจสอบ ถูกก็ว่าถูกไม่ถูกก็ติติงกันไป  ส่วนงบฯพัฒนาได้ตั้งไว้ในโครงการค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตั้งไว้ 3 โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 1 บ้านโคกมะขาม  งบประมาณ  319,000 บาท  2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหนองไผ่  งบประมาณ  390,000  บาท  3.โครงการ
ก่อสร้างถนนดินบ้านโคกตะเคียน  หมู่ 3  งบประมาณ  200,000 บาท  นี่แหละคือ
งบฯพัฒนาตามร่างข้อบัญญัติที่ได้เสนอในวันนี้  ส่วนแนวทางมันก็สามารถด าเนินการได้
หลายกรณีนั่นก็คือ  สมมุติว่า 30 กันยายนที่จะผ่านไปเงินที่เราเหลือไม่ได้ใช้จ่ายไม่ว่า
จะตั้งไว้ในหมวดใดก็ตามตั้งไว้ในกองใดก็ตามท่ีไม่ได้ใช้จ่ายเงินทั้งหมดก็ตกเป็นเงินสะสม
เราก็สามารถน าเงินนั้นออกมาเป็นงบฯพัฒนาของต าบลเราได้อีกวิธีหนึ่ง ในเรื่องของการ
จัดซื้อรถดับเพลิงตอนแรกผมได้ตั้งไว้แต่ไล่งบประมาณยังไงก็ไม่ลงตัว จะประมาณการ
เพ่ิมมันก็น่าเกลียดเกินไป เพราะเงินรายได้ขนาดปีนี้ยังขาดอีกเยอะ  แต่มันก็พอจะมี
แนวทางท่ีจะด าเนินการได้  แนวทางท่ีหนึ่งที่ตั้งไว้แล้วเงินไม่ถึงก็ปรับออกก่อน  
แนวทางท่ีสองพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  กฎหมายก็เขียนไว้กว้างเพียงแต่ สตง.บอกว่า
ท าไมไม่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ด้วยหลายคนก็หลายมุมมอง  แต่ส าหรับผมในเม่ือไม่ระบุไว้ก็
ถือว่าไม่เป็นความผิด  หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนมีความจ าเป็นเร่งด่วน ถามว่าถ้าพ่ีน้องประชาชนไม่มีน้ า
ใช้จะเดือดร้อนหรือไม่  เมื่อเดือดร้อนก็ท าหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือด าเนินการต่อไป  ก็อยากจะฝากให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูว่าโครงการที่ฝ่ายบริหารได้
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เสนอไปมีโครงการอะไรบ้าง มีกิจกรรมไหนบ้างมันไม่เหมาะสมในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ 
ด้วยภาวะงบประมาณของต าบลเรามันอาจจะไม่พอจ่ายหรืออย่างไรก็ขอให้ทุกท่านได้
ตรวจสอบดูเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันเพ่ือที่จะแปรญัตติในวาระท่ีสองต่อไป  ก็ฝากให้
ท่านสมาชิกได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  ฉบับนี้  
ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. - ในการประชุมเพ่ือพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
ในวาระ ทีห่นึ่ง  (ข้ันรับหลักการ) จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ในระเบียบ 

    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ในประเด็น ดังนี้ 
 1) ปรึกษาและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2563 ตามท่ีนายกองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลเสนอหรือไม่ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 

    ข้อ 45 วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวด 
    เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่ 
    น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
    นั้น 
    ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา 
    ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  
    หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ 
    ที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
    ต่อไปขอเชิญที่ประชุมได้อภิปรายในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปก็ขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่าง 
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม (เวลา11.10น.) - เห็นชอบรับหลักการ  13  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วขั้นตอนต่อไปให้ที่ 
    ประชุมได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 103 (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย 
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กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103และ ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด 
ต่างๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เม่ือ 
 (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 (2) ตาย 
 (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
 (4) เลือกคณะกรรมการท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
 (5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
ข้อ 107  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก 
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี 
ผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในครั้งนี้ จ านวนกี่คน  
(จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน) 

นายประจวบ  ปราศจาก - ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ส.อบต.หมู่ 7)   งบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  3  คน 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกประจวบ  ปราศจาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  ได้เสนอตั้ง 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน  3  คน  ขอเสียงรับรองตามท่ีเสนอด้วย 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นายบุญศรี  ประสงค์สุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมได้ก าหนดให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 3 คน  ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอชื่อ 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ทั้ง 3 คน  ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อครั้งละ 
    หนึ่งคนและมีผู้รับรองสองคน  สมาชิกหนึ่งคนสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการ 
    แปรญัตติได้มากกว่าหนึ่งคน ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
นายร าเพย   สิงหา - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่1 คือ นายบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา 
(ส.อบต.หมู่ 4)   อบต.หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกร าเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  ได้เสนอชื่อท่าน 
    สมาชิกบุญศรี   ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
    คนที่ 1 มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกบ้าง 
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ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีก ขอเสียงรับรองตามที่ 
    ท่านสมาชิกร าเพย    สิงหา  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกบุญศรี   ประสงค์สุข  เป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายแกน   ยึนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายประจวบ   ปราศจาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 คือ ท่านสมาชิกบุญศรี   ประสงค์สุข  สมาชิก 
    สภา อบต.หมู่ที่ 4  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
นายทนงศักดิ์   เสาธง - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  คือท่านสมาชิกสุกัญญา  ไชยปลัด 
(ส.อบต.หมู่ 3)   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกทนงศักดิ์  เสาธง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิก 
    สุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  
    มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีก ขอเสียงรับรองตามที่ 
    ท่านสมาชิกทนงศักดิ์   เสาธง  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสุกัญญา  ไชยปลัด  เป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายทวีศักดิ์   เมียวประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายสุภาพ   ชุมนุมดวง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 คือ ท่านสมาชิกสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิก 
    สภา อบต.หมู่ที ่5  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
นายบุญศรี   ประสงค์สุข - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  คือท่านสมาชิกสุทธิรักษ์  หล้าสุด 
(ส.อบต.หมู่ 7)   สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกบุญศรี   ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4   เสนอชื่อท่านสมาชิก 
    สุทธิรักษ์  หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  
    ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีก ขอเสียงรับรองตามที่ 
    ท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข   ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสุทธิรักษ์   หล้าสุด  เป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายกิจ   ชยัประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นางสุกัญญา   ไชยปลัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 คือ ท่านสมาชิกสุทธิรักษ์  หล้าสุด  สมาชิก 
    สภา อบต.หมู่ที่ 7  ที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง  3  คน 
    แล้ว  ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง  3  คน  ให้ที่
    ประชุมทราบอีกครั้ง 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภา) พ.ศ. 2564  ทั้ง 3  ท่าน  มดีังนี้ 
    1. นายบุญศรี   ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
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    2. นางสุกัญญา   ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
    3. นายสุทธิรักษ์   หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ขั้นตอนต่อไปสภาฯ ต้องก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน 
    รับเสนอค าแปรญัตติจากสมาชิกผู้ขอเสนอแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
    พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ 
    รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ 
    ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณนั้น 
    ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอค าแปร 
    ญัตติจากสมาชิกผู้ขอเสนอแปรญัตติจ านวนกี่วัน และก าหนดวันที่และเวลาให้ชัดเจน   
    ขอเชิญเสนอได้ 
นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด - ขอเสนอระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอค าแปรญัตติ จ านวน  3 วัน คือ   
(ส.อบต.หมู่ 7)   วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
     ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากท่ีท่านสมาชิกสุทธิรักษ์  หล้าสุด   
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  เสนอระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอค าแปร 
    ญัตติ เป็นเวลา 3  วัน   คือ   
    วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ขอเสียงรับรองตามที่ได้เสนอ 
    ด้วย 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นายทนงศักดิ์   เสาธง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายประจวบ   ปราศจาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอค าแปรญัตติฯ เป็น 
    เวลา 3 วัน  คือ   
    วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  รวมระยะเวลาในการรับค า 
    เสนอแปรญัตติเป็นเวลา  24  ชั่วโมง   และหลังจากที่คณะกรรมการแปรญัตติรับค า 
    เสนอแปรญัตติเสร็จแล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าเสนอแปรญัตติฯ  
    ในวันที่ 19 สิงหาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  และเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม 
    เรียบร้อยแล้วจะต้องส่งรายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้ 
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    ประธานสภาฯรับทราบทันทีเพ่ือที่จะได้ด าเนินการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลโคกมะขามต่อไป และหลังจากนี้เมื่อการประชุมสภาในครั้งนี้เสร็จสิ้นลงแล้วให้ 
    เลขานุการสภาฯท าหนังสือเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือเลือกประธานและ 
    เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ 
    เสนอค าแปรญัตติ 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - ขออธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเสนอค าแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
(ปลัด อบต./เลขานุการสภา) ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
    พ.ศ. 2554  ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการ 
    ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และวรรคสอง  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า 
    เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดฯ   
    และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 วรรคแปด  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  สมาชิก 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้  
    แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้น 
    เงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู้  หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  และในการพิจารณาของ 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระท าด้วยประการ 
    ใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย 
    อ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
    หน่วยงาน  ส านักปลัด อบต.โคกมะขาม 

โอนลดงบประมาณ 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
โอนลด 6,000 บาท  
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
โอนลด 1,000 บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562)  
โอนเพิ่ม  23,000.- บาท 
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction หรือLEDขาวด า  
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562)   โอนเพิ่ม  10,000.- บาท 
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3) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  แบบที่ 1  (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 10,000 บาท  (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
โอนเพิ่ม  10,000.-  บาท 

    หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    โอนเพิ่มงบประมาณ 
    1) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
    (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
    คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)   โอนเพิ่ม  23,000.-  บาท 

2) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า 
ครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563)  โอนเพิ่ม  10,000.-  บาท 

ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามรายการที่ท่าน 
    ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้น 

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

นายประวิทย์  ชอบธรรม - กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ชี้แจงเรื่องการโอน 
(ปลัดอบต.)   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อที่ประชุมสภาฯ เนื่องจากมีความ 
    จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือจัดการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกมะขามทั้งด้านการบริหารงานและงานบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารได้พิจารณาโอนลดงบประมาณในหมวดค่าใช้สอยซึ่งเป็น 
อ านาจที่ผู้บริหารจะสามารถด าเนินการได้เลยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาฯจ านวนหนึ่ง  
แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อขออนุมัติ 
โอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นดังนี้ 
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รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
หน่วยงาน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
โอนลดงบประมาณ 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก   โอนลด 6,000 บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น  เป็นงบประมาณคงเหลือหลังจากด าเนินการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน

กระจก และมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงต้องขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้
จ านวน  6,000 บาท   

2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10  โอนลด 1,000 บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เป็นงบประมาณคงเหลือหลังจากด าเนินการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และ
มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงต้องขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้จ านวน  
1,000 บาท   

โอนเพิ่มงบประมาณ 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562)  โอนเพิ่ม  23,000.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานในห้องท างานส านักปลัด 
อบต.โคกมะขามเนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ได้
โอนลดงบประมาณเพ่ือไปด าเนินการในรายการอื่นๆ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ตั้งไว้   

2) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED ขาวด า  (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562) โอนเพิ่ม  10,000.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เพ่ือใช้งานในห้องท างานส านักปลัด อบต.โคก
มะขาม  เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ได้โอนลด
งบประมาณเพ่ือไปด าเนินการในรายการอ่ืนๆ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ตามที่ตั้งไว้   

3) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  แบบที่ 1  (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท  (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  โอนเพิ่ม  10,000.-  บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เครื่องพิมพ์ใช้ในห้องท างานส านักปลัดฯ เนื่องจากเครื่องเก่ามีความช ารุดและไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563   
 หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 โอนเพิ่มงบประมาณ 
 1) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 
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19 นิ้ว) (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563)   โอนเพิ่ม  23,000.-  บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในห้องท างานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เนื่องจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพิ่ม
งบประมาณเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563   

2) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
โอนเพิ่ม  10,000.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เครื่องพิมพ์ใช้ในห้องท างานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เนื่องจากเครื่องเก่ามี
ความช ารุดและเครื่องพิมพ์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอน
เพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563   

 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ชี้แจง  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิก 
    ได้อภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญอภิปรายได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ขออภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขออนุมัติโอน 
    งบประมาณในครั้งนี้แยกเป็นรายการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
นายประจวบ  ปราศจาก - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
(ส.อบต.หมู่7) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกรายการ ขอเสียงรับรองตามท่ีท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายเขื่อน  เดือนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายสนอง  เนาว์ประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามรายการดังต่อไปนี้ 
    หน่วยงาน  ส านักปลัด อบต.โคกมะขาม 

โอนลดงบประมาณ 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
โอนลด 6,000 บาท 
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
โอนลด 1,000 บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
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แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562)  
โอนเพิ่ม  23,000.- บาท 
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED ขาว
ด า  (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562)  
โอนเพิ่ม  10,000.- บาท 
3) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  แบบที่ 1  (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 10,000 บาท  (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
โอนเพิ่ม  10,000.-  บาท 

    หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    โอนเพิ่มงบประมาณ 
    1) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
    (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
    คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)   โอนเพิ่ม  23,000.-  บาท 

2) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า 
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563)    โอนเพิ่ม  10,000.-  บาท 

    ขอเชิญยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ     13     เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
    งดออกเสียง  1  ท่าน  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  ตาม 
    รายการที่เสนอ 
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    4.3 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการ 
ดิจิทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
มีรายการดังต่อไปนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   จ านวน   1    เครื่อง    
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Log File   จ านวน   1    เครื่อง    
3. ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (ลูกข่าย) จ านวน   12  เครื่อง    
4. จอภาพไมโครคอมพิวเตอร์   จ านวน   12  จอ  
5. ล าโพง ยี่ห้อ MicroLab รุ่น M-500  จ านวน   1    เครื่อง 
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยี่ห้อ TP- link จ านวน   1   เครื่อง 
7. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 120 ซม.   จ านวน   1    ตัว 
8. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 ซม.   จ านวน   15  ตัว 
9. เก้าอ้ี      จ านวน   16  ตัว 

ประธานสภา อบต. - เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการ 
ดิจิทัศน์เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ขอเชิญท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายประวิทย์  ชอบธรรม - ด้วยส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้รับโอน 
(ปลัด อบต.)   ทรัพย์สินจากส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติ 
    ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 มาตรา 5  ซึ่งมีทรัพย์สินตาม 
    โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  ตั้งแต่ปี 2551–2559  ที่ติดตั้งท่ัวประเทศ   
    จ านวน  2,257  แห่ง  ซึ่งต้องด าเนินการตรวจนับ และตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ตาม 
    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
    2560  และส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ 
    มีความประสงค์จะโอนทรัพย์สินให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ทาง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจและ 
    ตรวจนับทรัพย์สินที่มีอยู่จริงที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  มหาวิทยาลัยชีวิตจริง 
    ประโคนชัยปรากฏตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   จ านวน   1    เครื่อง    
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Log File   จ านวน   1    เครื่อง    
3. ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (ลูกข่าย) จ านวน   12  เครื่อง    
4. จอภาพไมโครคอมพิวเตอร์   จ านวน   12  จอ  
5. ล าโพง ยี่ห้อ MicroLab รุ่น M-500  จ านวน   1    เครื่อง 
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยี่ห้อ TP- link จ านวน   1   เครื่อง 
7. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 120 ซม.   จ านวน   1    ตัว 
8. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 ซม.   จ านวน   15  ตัว 
9. เก้าอ้ี      จ านวน   16  ตัว 

    ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทางส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สดช.) ได้มีความประสงค์จะโอนทรัพย์สินให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม   
ครุภัณฑ์ที่ได้ส ารวจมานี้ยังสามารถใช้งานได้เมื่อรับโอนแล้วเราก็จะลงทะเบียนเป็น 
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  เราก็รับโอนเฉพาะรายการที่มีอยู่ 
จรงิ  ส่วนตัวไหนที่เรารับโอนแล้วไม่สามารถใช้งานได้เราก็ไม่เก็บไว้เดือนนี้ก็เดือน 
สิงหาคมแล้วใกล้สิ้นปีงบประมาณ  พอสิ้นปีงบประมาณผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
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จ าหน่ายขาดทอดตลาดออกไป  ผมเชื่อว่าครุภัณฑ์ที่รับโอนไม่กระทบกระเทือนถึงท่าน 
แน่นอนมันเป็นวิธีทางที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  ถ้าเรา 
ไม่รับโอนเขาก็จะขนของกลับไป กระผมจึงอยากจะขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ 
รอบคอบมองให้กว้างๆถึงผลดีผลเสียที่จะได้รับโอนครุภัณฑ์ในครั้งนี้   

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง  มีท่านใดจะอภิปรายบ้าง ถ้ามีขอเชิญอภิปรายได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้อภิปราย 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน 
    ต าบลโคกมะขามรับโอนครุภัณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการดิจิทัศน์เพ่ือเศรษฐกิจและ 
    สังคมแห่งชาติ (สดช.) ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   จ านวน   1    เครื่อง    
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Log File   จ านวน   1    เครื่อง    
3. ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (ลูกข่าย) จ านวน   12  เครื่อง    
4. จอภาพไมโครคอมพิวเตอร์   จ านวน   12  จอ  
5. ล าโพง ยี่ห้อ MicroLab รุ่น M-500  จ านวน   1    เครื่อง 
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยี่ห้อ TP- link จ านวน   1   เครื่อง 
7. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 120 ซม.   จ านวน   1    ตัว 
8. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 ซม.   จ านวน   15  ตัว 
9. เก้าอ้ี      จ านวน   16  ตัว 

    ขอเชิญยกมือขึ้น 
มติทีป่ระชุม  - เห็นชอบ     13     เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
    งดออกเสียง  1  ท่าน  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามรับโอนครุภัณฑ์จาก 
    ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัศน์เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ตามรายการ 
    ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   จ านวน   1    เครื่อง    
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Log File   จ านวน   1    เครื่อง    
3. ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (ลูกข่าย) จ านวน   12  เครื่อง    
4. จอภาพไมโครคอมพิวเตอร์   จ านวน   12  จอ  
5. ล าโพง ยี่ห้อ MicroLab รุ่น M-500  จ านวน   1    เครื่อง 
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยี่ห้อ TP- link จ านวน   1   เครื่อง 
7. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 120 ซม.   จ านวน   1    ตัว 
8. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 ซม.   จ านวน   15  ตัว 
9. เก้าอ้ี      จ านวน   16  ตัว 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
นายทนงศักดิ์  เสาธง - เรื่องรางคอนกรีตบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ที่ช ารุด ซอยบ้านนายเฉลียว  โวงประโคน  
(ส.อบต.หมู่3)   ผมได้ท าหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์มาแล้ว ตอนนี้มีสภาพทรุดมากจนชาวบ้านบอกว่า 
    จะต้องรอให้มีคนตายเกิดข้ึนก่อนหรืออย่างไรถึงจะมาซ่อมให้  และขอเพ่ิมเติมอีกหนึ่ง 
    ซอยคือซอยข้างบ้านนายอดุลย์  ปุยะติ  ตอนนี้ถนนเป็นหลุมทรุดลึกมากชาวบ้านได้รับ 
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    ความเดือดร้อน ก็อยากให้ช่วยไปดูแลด้วย 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - มีเรื่องเดือดร้อนอยากสอบถามท่านผู้บริหารคือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านหนอง 
(ส.อบต.หมู่4)   อาแมะ หมู่ 4 ที่ผู้บริหารได้ขออนุมัติจากสภาโอนไปท ารายการอ่ืนไม่ทราบว่าเมื่อไรจะ 
    ด าเนินการให้สักที 
นายประจวบ  ปราศจาก - ได้รับความเดือดร้อนเรื่องถนนเส้นหน้า กศน.เชื่อมบ้านไทยถาวร หมู่ 7 เป็นเส้นที่ 
(ส.อบต.หมู่7)   ชาวบ้านใช้สัญจรไปมามากอยากจะขอฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณาด้วย และเรื่องบ้าน 
    เล็กเอาลูกเยอะผมเคยพูดเมื่อหลายปีก่อน เวลาจะเอาพนักงานเข้ามาต้องปรึกษาผู้มี 
    อ านาจกี่คนครับถึงได้รับเข้ามาเยอะรู้ว่ารายได้เราน้อยแต่เอาลูกเยอะก็มาแย่งกันกินตรง 
    นี้มันน่าคิดมากน่าจะเบรกกันบ้างว่าพอได้แล้วนะมันเกินความจ าเป็นแล้วนะต้องเบรก 
    กันบ้างต้องฝากถึงผู้บริหาร   
นายประวิทย์  ชอบธรรม - เรื่องรับพนักงานนายกฯมีอ านาจสูงสุดส าหรับเรื่องนี้ ผมเป็นฝ่ายปฏิบัติต้องปฏิบัติตาม 
(ปลัด อบต.)   ค าสั่ง 
นายประจวบ  ปราศจาก - มีอีกเรื่องวันนั้นผมไปประชุมที่โรงเรียนทางท่านผู้อ านวยการโรงเรียนฝากขอความ 
(ส.อบต.หมู่7)   อนุเคราะห์หินคลุกเพ่ือปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนด้านทิศตะวันตกประมาณเกือบ 
    ร้อยเมตรหน้าฝนเข้าล าบากมาก  และทางออกบ้านไทยถาวร หมู่ 7 และบ้านโคกเกลา  
    หมู่ 5 จะข้ามถนนไปโรงเรียนนี่อยากฝากท่านผู้บริหารได้ประสานเรื่องท าสะพานข้าม 
    ทางเฉพาะเด็กข้ามได้หรือไม่โดยให้ต ารวจมาเฝ้าอันตรายมาก 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขตของพ้ืนที่เรามันเป็นความรับผิดชอบของทางหลวงที่ว่าพากัน 
(ปลัด อบต.)   ท าทางข้ามถนนเองท าไมเขาถึงลื้อออกเพราะมันเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเขา ผมได้ 
    ไปประชุมประจ าเดือนที่อ าเภอทางทางหลวงเขาก็ได้ชี้แจงกรณีที่ท าทางที่ทางเข้าอ าเภอ 
    ก็จะเสร็จภายในเดือนนี้ก่อนจะเสร็จก็มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนมีผู้ชีวิตหนึ่งคน  บางครั้งเรามา 
    คุยกันตรงนี้เป็นปลายเหตุซึ่งแก้ไขได้ยากมากเลย ต้องไปดูที่ต้นเรื่องก่อนที่เขาจะท าทาง 
    ทางหลวงเขาได้ออกมาท าประชาคมแล้วพวกเราก็มีมติแล้วเขาก็ท าตามมติเรื่องนี้แก้ยาก 
    มากจะต้องส่งไปกรม จะต้องออกมาวัดมากมายจะต้องออกมาตรวจสอบทุกอย่างที่เขา 
    ท ามันอยู่ในแบบมันอยู่ในแผนที่เขาประชาคมผ่านหมู่บ้านผ่านอ าเภอผ่านจังหวัด 
    จนกระท่ังถึงกรม 
นายสงค์  มั่งคั่ง  - ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องนี้  วันนั้นผมได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการแทนท่านนายกฯ  
(รองนายกฯ)   ทางหลวงก็บอกว่าตอนนี้เขาได้ลื้อสะพานทางข้ามถนนที่ชาวบ้านท ากันเองออกทั้ง 
    หมดแล้ว และผมได้ไปประชุมที่โรงเรียนในฐานะกรรมการสถานศึกษาก็ได้ปรึกษากัน 
    เรื่องทางข้ามถนนเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยก็เลยตัดสินใจไปที่กรมทางหลวง วันนั้นไปก็ 
    ไม่เจอหัวหน้าเขา แต่มีคนแนะน าว่าให้เราท าหนังสือไป 
นายแกน  ยึนประโคน - ถามเรื่องกีฬาประโคนชัยเกมส์เขาจะเริ่มตอนไหนหรือว่าเขายกเลิกไม่จัดการแข่งขันแล้ว 
นายประวิทย์ ชอบธรรม - กีฬาประโคนชัยเกมส์จัดระหว่างวันที่ 8-21 กันยายน 2563  ที่สนามกีฬาโรงเรียน 
(ปลัด อบต.)   เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 
นายสุเทพ  ผูกแก้ว - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  อยากจะน าเรียนคณะ 
(รองนายกฯ)   พวกเรา พวกเราคือผู้ทรงเกียรติทั้งหมด สมาชิกและสภาและฝ่ายบริหารคืออยากน า 
    เรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้สถานที่ประชุมของเรารู้สึกจะมีความพร้อมแต่สมาชิกก็ยังไม่อยาก 
    ใช้ไมค์เวลาพูด  จริงๆตามหลักการแล้วต้องใช้ไมค์ แต่วันนี้อาจจะเขินก็ไม่เป็นไรคือการ 
    ที่จะประชุมสภา เราต้องให้เกียรติสภาจริงๆเราปฏิบัติมานานแล้วสมาชิกทุกท่านก่อนที่ 
    จะพูดจะต้องยกมือประธานก็อนุญาตหลังจากนั้นสมาชิกจะต้องกล่าวเรียนท่าน 
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    ประธานสภาผู้ทรงเกียรติ สภาผู้ทรงเกียรติ อย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าพอลุกข้ึนก็พูดเลย  
    ต้องขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกใช้ค าให้ถูก  สมาชิกเราตอนนี้ผมดีใจมากที่พวกเราได้อยู่ 
    เกือบสองสมัยที่เราอยู่ได้ก็จะเป็นเพราะทางรัฐบาลระดับประเทศก็เป็นได้  ในเมื่อพวก 
    เราสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายอยู่มาเกือบสองสมัยเราก็น่าภูมิใจในตรงนี้ และผมก็มา 
    คิดก็หลายปีมาแล้วเวลามีกิจกรรมหรือมีงานสมาชิกก็จะกระท่อนกระแท่นไม่ค่อยให้ 
    ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ให้ความส าคัญโดยหารู้ไม่ว่าพวกเราเป็นตัวแทน 
    ของพ่ีน้องประชาชนพวกเราได้รับค่าตอบแทนปีละสองล้านกว่าบาทซึ่งเป็นเงินภาษีของ 
    พ่ีน้องประชาชนจะท าอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะงานสังคมงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ งาน 
    ของ อบต. ที่พวกเราเข้ามาท าอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราอยากมาพ่ีน้องประชาชนไม่ได้บังคับ 
    ให้เข้ามาในเมื่อพวกเรามีโอกาสได้เข้ามาท าตรงนี้แล้วก็อยากให้เราท าให้เต็มที่ให้สมกับ 
    ค่าตอบแทนที่เราได้รับมา ดั้งนั้นถ้ามีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อยากให้พวกเราให้ 
    ความส าคัญตอนนี้เรากินค่าตอบแทนจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชน จึงขอให้พวกเรา 
    ให้ความร่วมมือก็อย่าติดภารกิจส่วนตัวมากเกินไปให้เห็นความส าคัญตรงนี้ให้สมกับเรา 
    เป็นหูเป็นตาให้กับพ่ีน้อง บางครั้งอบต.จัดกิจกรรมสมาชิกบางท่านก็ไปเดินเตร็ดเตร่อยู่ 
    ในตลาดบ้างเดินเตร็ดเตร่อยู่ในชุมชนบ้างมันไม่ใช่นะครับ เราต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
    จนกว่าจะแยกย้ายกันยกเว้นว่าติดภารกิจจริงๆแต่อย่าติดภารกิจจนเกินไป ก็ขอฝาก 
    เรื่องนี้ไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่ม ี ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกมะขามทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณ 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตาม 
ระเบียบวาระการประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

    ปิดการประชุม  เวลา  13.50   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  


