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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่   15   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 ทนงศักดิ์   เสาธง  
7 นายบุญศรี  ประสงค์สุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 บุญศรี  ประสงค์สุข  
8 นายรําเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 รําเพย   สิงหา  
9 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 - -ลา- 

10 นางสุกัญญา  ไชยปลัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สุกัญญา  ไชยปลัด  
11 นายเขื่อน   เดือนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เขื่อน   เดือนประโคน  
12 นายสนอง  เนาว์ประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สนอง   เนาว์ประโคน  
13 นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุทธิรักษ์   หล้าสุด  
14 นายประจวบ  ปราศจาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประจวบ   ปราศจาก  
15 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 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์    ธนโชติโภคินกุล  
4 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน พจนา    ทองรักสี  
5 นางสาววัลลี    เภาสลัก หัวหน้าสํานักปลัด วัลลี    เภาสลัก  
6 นางสาวปัฐมญชุ์   มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์   มีเสนา  
7 นายวัชรินทร์    ปุยะติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  วัชรินทร์    ปุยะติ  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว มีผู้มาประชุม จํานวน 14 คน ลา 1 คน คือ นายทวีศักดิ์  เมียวประโคน  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5 และมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 7 คน เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายภูริเดช  จ่ายประโคน  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   
    ครั้งที่ 1  ประจําปี พ.ศ. 2562  มีสมาชิกลา  1 คน  คือ นายทวีศักดิ์  เมียวประโคน  
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสําคัญและเข้าร่วมประชุม 
    สภาในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
    2562 เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2562 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ทําหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจําปี  
    2562 และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้ง 

ที่ 2  ประจําปี 2562 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการ 
ประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญ 
อ่านและ ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจําปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 9   
สิงหาคม  2562  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  12  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
    ประจําปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2562  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ในระเบียบวาระนี้เสนอเพ่ือทราบ  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ  ถ้ามีขอเชิญ 
    เสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    วาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาให้ 
    ความเห็นชอบตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง   แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ 
    บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 รายละเอียด 
    ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฯ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา 87  งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลและจะเสนอได้ก็แต่ 



3 
 

โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย 
กําหนด  ต่อไปขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาต่อไป 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามทุกท่าน  
(นายก อบต.)  

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกมะขามจึงขอชี้แจงให้ท่าน ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนการหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้  
1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
      1.1.1   เงินฝากธนาคาร  จ านวน 16,657,184.21  บาท    
      1.1.2   เงินสะสม   จ านวน 6,557,179.65  บาท 
      1.1.3   เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4,535,122.83 บาท 
      1.1.4   รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
       1.1.5   รายการที่ได้กันเงินไว้โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ รวม 921,189.00 บาท  
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ 2562 
   (1)  รายรับจริง จ านวน 27,260,839.40 บาท ประกอบด้วย   
    หมวดภาษีอากร                                                     จ านวน      230,736.84  บาท  
    หมวดภาษีธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต                 จ านวน      127,536.34  บาท   
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                        จ านวน      110,637.20  บาท   
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               จ านวน      114,281.00  บาท  
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                            จ านวน        45,151.74  บาท  
   หมวดรายได้จากทุน                                              จ านวน                 0.00 บาท   

หมวดภาษีจัดสรร                                                            จ านวน  13,217,107.28  บาท  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          จ านวน  13,415,389.00  บาท  

   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน  30,000  บาท       
   (3)  รายจ่ายจริง จ านวน 23,628,654.24 บาท ประกอบด้วย  
       งบกลาง                                                                 จ านวน    6,335,853.00  บาท  
     งบบุคลากร                                                             จ านวน    9,196,799.00  บาท  



4 
 

    งบด าเนินงาน                                                 จ านวน    5,447,462.24  บาท  
     งบลงทุน                                                        จ านวน       886,500.00  บาท  
     งบรายจ่ายอื่น                                                จ านวน                0.00  บาท  
     งบเงินอุดหนุน                                                จ านวน    1,762,040.00  บาท  
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน 30,000 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,541,550.00 บาท  
(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท  
(7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 
 รายรับจริง  

ปี 2561 
ประมาณการ 

ปี2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
รายได้จัดเก็บเอง    

   หมวดภาษีอากร  221,376.12    170,000.00     83,000.00 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         88,592.75  178,500.00   199,800.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       138,315.27      150,000.00     150,000.00 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    116,248.00      120,000.00      150,000.00 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     55,336.24      10,000.00        60,000.00 

                          รวมรายได้จัดเก็บเอง  619,868.38      628,500.00       642,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร   15,006,547.27 14,545,000.00 16,183,800.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 15,006,547.27  14,545,000.00 16,183,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น                 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   12,835,190.00   14,526,500.00 13,373,400.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น   12,835,190.00   14,526,500.00 13,373,400.00 

                         รวม  28,461,605.65  29,700,000.00 30,200,000.00 
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รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2561 
ประมาณการ 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 6,369,463.00 7,484,535.00 8,314,522.00 
   งบบุคลากร 10,920,231.00 12,669,312.00 11,632,300.00 
   งบด าเนินงาน 5,631,269.84 5,878,653.00 6,102,378.00 
   งบลงทุน 202,000.00 1,623,500.00 2,201,800.00 
   งบเงินอุดหนุน 1,953,440.00 2,044,000.00 1,949,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 25,076,403.84 29,700,000.00 30,200,000.00 
รวม 25,076,403.84 29,700,000.00 30,200,000.00 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,162,400 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 95,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 5,839,358 
   แผนงานสาธารณสุข 660,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน 1,538,720 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 349,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,893,000 
   แผนงานการเกษตร 40,000 
   แผนงานการพาณิชย์ 188,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 8,314,522 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 30,200,000 

  



6 
 

    ดังนั้น ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จะบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  
และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ 
องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างเต็มความสามารถจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา อบต. - ในการประชุมเพ่ือพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 
ในวาระ ทีห่นึ่ง  (ข้ันรับหลักการ) จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ ในระเบียบ 

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

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

    ข้อ 45 วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวด 
    เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่ 
    น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
    นั้น 
    ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา 
    ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  
    หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ 
    ที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
    ต่อไปขอเชิญที่ประชุมได้อภิปรายในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายเขื่อน  เดือนประโคน - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหนองไผ่ ตอนที่พาช่างออกไป  
(ส.อบต.หมู่ 6)   สํารวจวัดระยะทางได้ 180เมตร แต่ในร่างข้อบัญญัติฯปี63ทําไมระยะทาง 140เมตร 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง 
นายเหลือ  เดือนประโคน - เรามีงบประมาณสามารถทําได้ตามระยะทางเท่านี้ แต่ในอนาคตข้างหน้าถ้ามี 
(นายก อบต.)   งบประมาณก็จะดําเนินการให้สุดสาย 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปก็ขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่าง 
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - เห็นชอบรับหลักการ  12  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วขั้นตอนต่อไปให้ที่ 
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    ประชุมได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 103 (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อย 
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103และ ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด 
ต่างๆ  ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  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 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะกําหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในครั้งนี้ จํานวนกี่คน  
(จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน) 

นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(ส.อบต.หมู่ 4)   งบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน  3  คน 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  ได้เสนอตั้ง 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน  3  คน  ขอเสียงรับรองตามท่ีเสนอด้วย 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นายรําเพย    สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นางสุกัญญา   ไชยปลัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมได้กําหนดให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน 3 คน  ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอชื่อ 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ทั้ง 3 คน  ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อครั้งละ 
    หนึ่งคนและมีผู้รับรองสองคน  สมาชิกหนึ่งคนสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการ 
    แปรญัตติได้มากกว่าหนึ่งคน ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
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นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่1 คือ นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด  สมาชิกสภา 
(ส.อบต.หมู่ 4)   อบต.หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ได้เสนอชื่อท่าน 
    สมาชิกสุทธิรักษ์   หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
    คนที่ 1 มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีก ขอเสียงรับรองตามที่ 
    ท่านสมาชิกบุญศรี   ประสงค์สุข  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสุทธิรักษ์  หล้าสุด  เป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายประจวบ   ปราศจาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายแกน   ยึนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 คือ ท่านสมาชิกสุทธิรักษ์  หล้าสุด  สมาชิก 
    สภา อบต.หมู่ที่ 7  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
นายประจวบ  ปราศจาก - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  คือท่านสมาชิกสุกัญญา  ไชยปลัด 
(ส.อบต.หมู่ 7)   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกประจวบ  ปราศจาก   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิก 
    สุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  
    มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีก ขอเสียงรับรองตามที่ 
    ท่านสมาชิกประจวบ   ปราศจาก  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสุกัญญา  ไชยปลัด  เป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายสุภาพ   ชุมนุมดวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายรําเพย  สิงหา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 คือ ท่านสมาชิกสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิก 
    สภา อบต.หมู่ที่ 5  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  คือท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข 
(ส.อบต.หมู่ 7)   สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกสุทธิรักษ์   หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7   เสนอชื่อท่านสมาชิก 
    บุญศรี   ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  
    ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีก ขอเสียงรับรองตามที่ 
    ท่านสมาชิกสุทธิรักษ์   หล้าสุด  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข   เป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายแกน   ยึนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายกิจ   ชยัประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 คือ ท่านสมาชิกบุญศรี   ประสงค์สุข  สมาชิก 
    สภา อบต.หมู่ที่ 4  ที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง  3  คน 
    แล้ว  ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
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    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง  3  คน  ให้ที่
    ประชุมทราบอีกครั้ง 
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภา) พ.ศ. 2563  ทั้ง 3  ท่าน  มดีังนี้ 
    1. นายสุทธิรักษ์   หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
    2. นางสุกัญญา   ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
    3. นายบุญศรี   ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ขั้นตอนต่อไปสภาฯ ต้องกําหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน 
    รับเสนอคําแปรญัตติจากสมาชิกผู้ขอเสนอแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
    พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ 
    รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ 
    ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณนั้น 
    ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้กําหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอคําแปร 
    ญัตติจากสมาชิกผู้ขอเสนอแปรญัตติจํานวนกี่วัน และกําหนดวันที่และเวลาให้ชัดเจน   
    ขอเชิญเสนอได้ 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ขอเสนอระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอคําแปรญัตติ จํานวน  3 วัน คือ   
(ส.อบต.หมู่ 4)   วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
     ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากท่ีท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข   
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  เสนอระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอคําแปร 
    ญัตติ เป็นเวลา 3  วัน   คือ   
    วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  ขอเสียงรับรองตามที่ได้เสนอ 
    ด้วย 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นายเขือ่น   เดือนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายสนอง   เนาว์ประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมได้กําหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอคําแปรญัตติฯ เป็น 
    เวลา 3 วัน  คือ   
    วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  รวมระยะเวลาในการรับคํา 
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    เสนอแปรญัตติเป็นเวลา  24  ชั่วโมง   และหลังจากที่คณะกรรมการแปรญัตติรับคํา 
    เสนอแปรญัตติเสร็จแล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคําเสนอแปรญัตติฯ  
    ในวันที่ 19 สิงหาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  และเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม 
    เรียบร้อยแล้วจะต้องส่งรายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้ 
    ประธานสภาฯรับทราบทันทีเพ่ือที่จะได้ดําเนินการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ตําบลโคกมะขามต่อไป และหลังจากนี้เม่ือการประชุมสภาในครั้งนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ให้ 
    เลขานุการสภาฯทําหนังสือเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือเลือกประธานและ 
    เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ 
    เสนอคําแปรญัตติ 
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - ขออธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเสนอคําแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
(ปลัด อบต./เลขานุการสภา) ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
    พ.ศ. 2554  ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทําได้เฉพาะการ 
    ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และวรรคสอง  คําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า 
    เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนดฯ   
    และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 วรรคแปด  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  สมาชิก 
    สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้  
    แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้น 
    เงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู้  หรือเงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  และในการพิจารณาของ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  การเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทําด้วยประการ 
    ใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย 
    อ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทํามิได้ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
     
    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
    โอนลดงบประมาณ 
    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
    สํานักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โอนลด 36,000 บาท 
    2) แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โอนลด   
    20,000 บาท 
    โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

สํานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 4 หลัง หลังละ 5,500 บาท   
โอนเพิ่ม  22,000 บาท 
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    2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์  
    งานบ้านงานครัว รายการค่าจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน-เย็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน- 
    เย็น จํานวน 1 ตู้  โอนเพิ่ม 5,500 บาท 
    3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)   
    จํานวน 1 เครื่อง  โอนเพิ่ม 700 บาท 
    หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
    โอนลดงบประมาณ 

1) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า  โอนลด 200,000 บาท 
2) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายสี่แยกข้างบ้านนางมอญ ชัยประโคน เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข  
24) หมู่ที่ 2 บ้านโคกมะขาม) โอนลด  8,000 บาท  
3) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตําบลโคกมะขาม  โอนลด 15,000 บาท 
4) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายเวียน บัตรประโคน ไปถึงสุดเขตบ้านนายประเสริฐ  
อาญาเมือง  โอนลด  6,000 บาท 
5) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ (คุ้มตะหมาดโปง) หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม  
โอนลด 5,000 บาท 
6) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ 
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้ 
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โอนลด 50,000 บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องสํานักงานปลัด รายการ 
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องสํานักงานปลัดโอนเพิ่ม 200,000 บาท 
2) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน 
เอกชน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประโคนชัย 

 ค่าใช้จ่ายงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขาม ตําบลโคกมะขาม  
โอนเพิ่ม 42,000บาท 

    3) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน 
    เอกชน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประโคนชัย  
    ค่าใช้จ่ายงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตําบลโคกมะขาม  
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    โอนเพิ่ม 430,000 บาท 
4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ 
แข็ง จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท  โอนเพิ่ม  28,500  บาท  

    5) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการขุดลอกสระน้ํา 
    สาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม   

ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 4.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 990.00 ลูกบาศก์เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 15.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,348.00 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 3 ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลูกบาศก์เมตร 
โอนเพิ่ม  314,000  บาท 

ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 ตามรายการที่ท่าน 
    ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 26  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  และข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากมีความ 
(นายก อบต.)   จําเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือจัดการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

โคกมะขามทั้งด้านการบริหารงานและงานบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาโอนลดงบประมาณในหมวดค่าใช้สอยซึ่งเป็น 
อํานาจที่ผู้บริหารจะสามารถดําเนินการได้เลยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาฯจํานวนหนึ่ง  
แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะดําเนินการได้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาฯ เพ่ือขออนุมัติ 
โอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมเหตุผลและความจําเป็น 
ดังนี้ 
 

รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
หน่วยงาน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

 โอนลดงบประมาณ 
 1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โอนลด 36,000 บาท 
 เหตุผลและความจําเป็น  เป็นงบประมาณคงเหลือหลังจากดําเนินการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร และมีความ
จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องสํานักงานปลัด จึงต้องขออนุมัติโอนลด
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งบประมาณในครั้งนี้จํานวน  36,000 บาท  เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้อง
สํานักงานปลัด 
 2) แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์อ่ืน รายการถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โอนลด  20,000 บาท 
 เหตุผลและความจําเป็น เนื่องจากไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อถังดับเพลิงในปีประมาณ 2562 จึงขออนุมัติโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้จํานวน 20,000 บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประโคนชัย ค่าใช้จ่ายงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตําบลโคกมะขาม  
 โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
 1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 4 หลัง หลัง
ละ 5,500 บาท  โอนเพิ่ม  22,000 บาท 

เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม มีปริมาณเอกสารเป็นจํานวน
มากซึ่งเป็นเอกสารสําคัญ แต่มีตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอกับเอกสารที่มีอยู่ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิม
งบประมาณเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562   
 2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว รายการค่า 
จัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน-เย็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน-เย็น จํานวน 1 ตู้  โอนเพิ่ม 5,500 บาท 

เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากต้องใช้ในการให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อราชการที่งานสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกมะขาม จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562   
 3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  จํานวน 1 เครื่อง  โอนเพิ่ม 700 บาท 
 เหตุผลและความจําเป็น เนื่องจากต้องใช้ในงานลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในระบบสารสนเทศ จึงมีความ
จําเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)   
จํานวน 1 เครื่อง   

หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
 โอนลดงบประมาณ 

1) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า  โอนลด 200,000 บาท 

เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าในปีประมาณ 2562 จึงขออนุมัติโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้จํานวน 200,000 บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะประโยชน์
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม 

2) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกข้างบ้านนางมอญ ชัยประโคน เชื่อมทางหลวง
แผนดินหมายเลข 24) หมู่ที่ 2 บ้านโคกมะขาม) โอนลด  8,000 บาท  

เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากเป็นงบประมาณคงเหลือหลังจากดําเนินโครงการฯ จึงขออนุมัติโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้จํานวน 8,000 บาท  บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
ประโยชน์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม 

3) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตําบลโคกมะขาม  โอนลด 
15,000 บาท 
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เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากเป็นงบประมาณคงเหลือหลังจากดําเนินโครงการฯ จึงขออนุมัติโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้จํานวน 8,000 บาท  บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
ประโยชน์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม 

4) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายเวียน บัตรประโคน ไปถึงสุดเขตบ้าน
นายประเสริฐ อาญาเมือง  โอนลด  6,000 บาท 

เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากเป็นงบประมาณคงเหลือหลังจากดําเนินโครงการฯ จึงขออนุมัติโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้จํานวน 8,000 บาท  บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
ประโยชน์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม 

5) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ (คุ้มตะหมาดโปง) หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม  
โอนลด 5,000 บาท 

เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากเป็นงบประมาณคงเหลือหลังจากดําเนินโครงการฯ จึงขออนุมัติโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้จํานวน 8,000 บาท  บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
ประโยชน์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม 

6) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โอนลด 50,000 บาท 

เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ 2562 จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้จํานวน  50,000 บาท เพ่ือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม 

โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องสํานักงานปลัด รายการค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องสํานักงานปลัด 
โอนเพิ่ม 200,000 บาท 

เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากห้องทํางานสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเดิม มีขนาดคับแคบ
ไม่เพียงพอสําหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่องาน จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในการดําเนินโครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องสํานักงานปลัด 

2) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน รายการเพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประโคนชัย  ค่าใช้จ่ายงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขาม 
ตําบลโคกมะขาม โอนเพิ่ม 42,000บาท 

เหตุผลและความจําเป็น  เพ่ือให้การบริการประชาชนในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
รวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประโคนชัย ค่าใช้จ่ายงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขาม ตําบลโคกมะขาม 
 3) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน รายการเพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประโคนชัย  ค่าใช้จ่ายงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ 
ตําบลโคกมะขาม โอนเพิ่ม 430,000 บาท 
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เหตุผลและความจําเป็น เพ่ือให้การบริการประชาชนในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
รวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น  จงึขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประโคนชัย ค่าใช้จ่ายงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขาม ตําบลโคกมะขาม 

4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท  โอนเพิ่ม  
28,500  บาท  

เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากเครื่องตัดหญ้าเครื่องเดิมชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้  จึงมี
ความจําเป็นต้องจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท   
 5) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  รายการโครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม   

ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 4.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 990.00 ลูกบาศก์เมตร  

ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 15.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 3,348.00 ลกูบาศก์เมตร 

ช่วงที่ 3 ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,000.00 ลูกบาศก์เมตร 

โอนเพิ่ม  314,000  บาท 
เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากสระน้ําสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 มีความตื้นเขินมีคันดินกั้นใน

บางช่วงจึงทําให้เก็บกักน้ําได้ในปริมาณน้อย เพ่ือให้สามารถเก็บกักน้ําได้ในปริมาณมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับพ่ีน้องประชาชนในเรื่องน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการโครงการโครงการขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม   

 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะ 
    สอบถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญอภิปรายได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ขออภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขออนุมัติโอน 
    งบประมาณในครั้งนี้แยกเป็นรายการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
(ส.อบต.หมู่4) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกรายการ ขอเสียงรับรองตามท่ีท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที ่1  นายกิจ   ชยัประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายรําเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามรายการดังต่อไปนี้ 
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หน่วยงาน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
    โอนลดงบประมาณ 
    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
    สํานักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โอนลด 36,000 บาท 
    2) แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โอนลด   
    20,000 บาท 
    โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

สํานักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 4 หลัง หลังละ 5,500 บาท   
โอนเพิ่ม  22,000 บาท 

    2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์  
    งานบ้านงานครัว รายการค่าจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน-เย็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน- 
    เย็น จํานวน 1 ตู้  โอนเพิ่ม 5,500 บาท 
    3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)   
    จํานวน 1 เครื่อง  โอนเพิ่ม 700 บาท 
    หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
    โอนลดงบประมาณ 

1) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า  โอนลด 200,000 บาท 
2) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายสี่แยกข้างบ้านนางมอญ ชัยประโคน เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข  
24) หมู่ที่ 2 บ้านโคกมะขาม) โอนลด  8,000 บาท  
3) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตําบลโคกมะขาม  โอนลด 15,000 บาท 
4) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายเวียน บัตรประโคน ไปถึงสุดเขตบ้านนายประเสริฐ  
อาญาเมือง  โอนลด  6,000 บาท 
5) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ (คุ้มตะหมาดโปง) หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม  
โอนลด 5,000 บาท 
6) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ 
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้ 
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เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โอนลด 50,000 บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องสํานักงานปลัด รายการ 
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องสํานักงานปลัดโอนเพิ่ม 200,000 บาท 
2) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน 
เอกชน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประโคนชัย 

 ค่าใช้จ่ายงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขาม ตําบลโคกมะขาม  
โอนเพิ่ม 42,000บาท 

    3) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน 
    เอกชน รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประโคนชัย  
    ค่าใช้จ่ายงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตําบลโคกมะขาม  
    โอนเพิ่ม 430,000 บาท 

4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ 
แข็ง จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท  โอนเพิ่ม  28,500  บาท  

    5) แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการโครงการขุดลอกสระน้ํา 
    สาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกมะขาม   

ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 4.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 990.00 ลูกบาศก์เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 15.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,348.00 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 3 ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลูกบาศก์เมตร 
โอนเพิ่ม  314,000  บาท 

    ขอเชิญยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ     12     เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -ไม่มี- 
    งดออกเสียง  1  ท่าน  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562  ตาม 
    รายการที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - เสนอขอให้ขึ้นเงินค่าตอบแทนสมาชิกอบต. 
(ส.อบต.หมู่4) 
นายธนาธิป  ปานะโปย - เนื่องด้วยน้ําประปาโรงเรียนบ้านโคกมะขาม เหือดแห้งเลยขอเครื่องสูบน้ําจาก อบจ. แต่ 
(ส.อบต.หมู่2)   ยังขาดน้ํามันเพ่ือจะสูบน้ําอยากฝากท่านนายกฯ เพ่ือพิจารณา 
นายเขื่อน เดือนประโคน - ขอขอบคุณท่านนายกฯท่านสมาชิกทุกท่านที่เห็นความสําคัญเห็นความเดือดร้อนของ 
(ส.อบต.หมู่6)   บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ความเดือดร้อนเลยมากการพัฒนาก็ไม่ค่อยเข้าถึง  
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    ซึ่งผมก็ดีใจมากที่มองเห็นความสําคัญความเดือดร้อน 
นายบุญศรี ประสงค์สุข - ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ไปลงลูกรังให้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
(ส.อบต.หมู่4) 
นายเหลือ เดือนประโคน - ขอขอบคุณท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่เห็นความสําคัญของ 
(นายก อบต.)   การบริหารส่วนที่ท่านสมาชิกเสนอมาท่ีมีความเดือดร้อนเรื่องน้ําของโรงเรียนบ้าน 

โคกมะขามให้เสนอคําร้องมาเลยจะได้พิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ 
ต่อไป โดยรวมแล้วงบฯค่าน้ํามันน่าจะมีเหมือนข้อบัญญัติที่เราตั้งไว้แล้วเผื่อจะมีความจํา 
เป็นเรื่องนัน้เรื่องนี้พอปลายปีไม่มีความจําเป็นต้องใช้ก็สามารถโอนงบฯมาในเรื่องที่เรา 
จําเป็นในส่วนอื่นๆได้ เพราะเรื่องความเดือดร้อนเราก็ต้องดูแลและบริหารจัดการแก้ไข 
ปัญหาไปเรื่อยๆ ส่วนความเดือดร้อนเรื่องไหนที่จําเป็นก่อนจําเป็นหลังที่เป็นโครงการแต่ 
ละโครงการก็ต้องมาปรึกษากันว่าตัวไหนมีความจําเป็นก่อนจําเป็นหลัง เพราะฉะนั้นใน 
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในตําบลโคกมะขามเราต้องทํางาน 
ร่วมกันทั้งผู้บริหารทั้งสมาชิกอบต. ทั้งกํานันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ 
ด้วยดี ส่วนหมู่อื่นๆท่ีมีความเดือดร้อนก็ขอให้ท่านสมาชิกอบต.ได้ทําหนังสือมาจะได้ 
พิจารณาให้อีกที ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน 
การทํางานเจ้าหน้าที่ช่วยกันทําอย่างเต็มที่  

นายประจวบ ปราศจาก - ตามท่ีท่านสมาชิกฯ ได้เสนอขอให้พิจารณาข้ึนค่าตอบแทนท่านนายกฯยังไม่ได้ชี้แจง ถ้า 
(ส.อบต.หมู่7)   หากได้ค่าตอบแทนเพ่ิมก็ขอให้จ่ายย้อนหลังได้มากได้น้อยก็ขอให้ย้อน 
นายเหลือ เดือนประโคน - การข้ึนค่าตอบแทนเป็นเรื่องของขั้นตอนของกฎหมายถ้างบประมาณไม่ถึงจริงๆก็ไม่ 
(นายก อบต.)   สามารถปรับขึ้นได้ ต้องดูระเบียบและดูที่งบประมาณมากพอที่จะขึ้นค่าตอบแทนได้ 
    หรือไม่ เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูว่าสามารถขึ้นค่าตอบแทนได้หรือไม่ ซึ่ง 
    รายได้ต้องคงที่เป็นระยะเวลาสามปีจึงจะสามารถปรับขึ้นค่าตอบแทนได้ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่ม ี ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

โคกมะขามทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณ 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ทําให้การประชุมในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตาม 
ระเบียบวาระการประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

    ปิดการประชุม  เวลา  13.30   น. 

     
(ลงชื่อ)     นพรัตน์    เนียมหัตถี    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 

                                (นายนพรัตน์    เนียมหัตถี) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  
 
 
 
 

/คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม.... 
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- 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  


