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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่   24  เดือน  กันยายน  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 ทนงศักด์  เสาธง    
7 นายบุญศรี  ประสงค์สุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 บุญศรี  ประสงค์สุข  
8 นายร าเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ร าเพย   สิงหา  
9 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ทวีศักดิ์   เมียวประโคน  

10 นางสุกัญญา  ไชยปลัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สุกัญญา  ไชยปลัด  
11 นายเขื่อน   เดือนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เขื่อน   เดือนประโคน  
12 นายสนอง  เนาว์ประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สนอง   เนาว์ประโคน  
13 นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุทธิรักษ์   หล้าสุด  
14 นายประจวบ  ปราศจาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประจวบ   ปราศจาก  
15 นายนพรัตน์   เนียมหัตถี ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ นพรัตน์   เนียมหัตถี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเหลือ  เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ  เดือนประโคน  
2 นายสงค์     มั่งค่ัง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์     มั่งคั่ง  
3 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
4 นางสาววัลลี   เภาสลัก หัวหน้าส านักปลัด  วัลลี  เภาสลัก    
5 นางสาวเปมิกา  กองรัมย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เปมิกา  กองรัมย์  
     

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จ านวน 15 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  5 คน  
นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  
    ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติฯ เพ่ือให้สภาฯได้ 
    พิจารณา แต่เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามอยู่นอกสมัยประชุมสภา 
    สามัญประจ าปี 2562 เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่ก าหนดจึงได้ 
    ท าหนังสือขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในห้วง 
    ระหว่างวันที่  20 กันยายน  2562  ถึงวันที่  4  ตุลาคม  2562 มีก าหนด 15 วัน   
    ต่อท่านนายอ าเภอประโคนชัยตามระเบียบข้อกฎหมายที่ก าหนดและท่านนายอ าเภอ 
    ประโคนชัยได้อนุมัติเรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ. 2562  
    ตามห้วงระยะเวลาที่ขออนุมัติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม   จึงได้ส่ง 
    หนงัสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย 
    ก าหนดประชุมใน วันนี้คือวันอังคารที่  24  กันยายน  2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  
    เป็นต้นไป  และวันนี้สมาชิกสภามาประชุมครบองค์ประชุมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ 
    ความส าคัญและเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้    

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2562 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ท าหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
    2562 และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้ง 

ที่ 2  ประจ าปี 2562 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการ 
ประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญ 
อ่านและ ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
23 สิงหาคม  2562  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  23 สิงหาคม  2562    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ในระเบียบวาระเสนอเพ่ือทราบนี้ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ ถ้ามีขอเชิญเสนอ   
ที่ประชุม  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562  

หน่วยงาน  กองช่าง 
โอนลดงบประมาณ 
1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ 
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สิ่งก่อสร้าง  ประเภทคา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  
ตั้งไว้  314,000.- บาท  โอนลดงบประมาณครั้งนี้  205,000.- บาท 

  โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  (ถนนสาย 
สามแยกท่ีนานายประกิจ  ฉิมงาม ถึงที่นานายสมัคร รุ่งเรือง)  

                             ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 13 หน้า 69 
  โอนเพิ่มงบประมาณ  118,000.- บาท 

2) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม (ถนนสาย 
ต่อจากถนน คสล. หน้าบ้านนายพงษ์ทวี  ศรีบุญเรือง ถึงท่ีนานางกอง พุ่มพวง) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ล าดับที่ 12 

                              โอนเพิ่มงบประมาณ  87,000.-  บาท 
    รวมโอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้  205,000.-  บาท 
ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 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   
ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายเหลือ  เดือนประโคน - ตามท่ีสภาฯได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้าน 
(นายก อบต.)   หนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  จ านวนเงิน  314,000.- บาท  ตอนนี้ฝนตกท าให้ 
    ขุดไม่ได้ ช่วงที่ขุดได้จะใช้งบประมาณไม่ถึง 300,000 บาท และประกอบกับองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลได้รับเรื่องร้องทุกข์เรื่องถนนในการสัญจรไปมา  จึงได้พิจารณา 
    ปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน    แต่ 
    เนื่องจากไม่มีงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้จึงได้พิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณจาก 
    โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  
    เพ่ือด าเนินการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 จ านวน 2 สาย  ตาม 
    รายการดังต่อไปนี้ 

หน่วยงาน  กองช่าง 
โอนลดงบประมาณ 
1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  
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ตั้งไว้  314,000.- บาท  โอนลดงบประมาณครั้งนี้  205,000.- บาท 
  โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 

1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  (ถนนสาย 
สามแยกท่ีนานายประกิจ  ฉิมงาม ถึงที่นานายสมัคร รุ่งเรือง)  

                             ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 13 หน้า 69 
  โอนเพิ่มงบประมาณ  118,000.- บาท 

2) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม (ถนนสาย 
ต่อจากถนน คสล. หน้าบ้านนายพงษ์ทวี  ศรีบุญเรือง ถึงท่ีนานางกอง พุ่มพวง) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ล าดับที่ 12 

                              โอนเพิ่มงบประมาณ  87,000.-  บาท 
    รวมโอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้  205,000.-  บาท 
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   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายกิจ   ชยัประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายร าเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

หน่วยงาน  กองช่าง 
โอนลดงบประมาณ 
1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  
ตั้งไว้  314,000.- บาท  โอนลดงบประมาณครั้งนี้  205,000.- บาท 

  โอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่ 
1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  (ถนนสาย 
สามแยกท่ีนานายประกิจ  ฉิมงาม ถึงที่นานายสมัคร รุ่งเรือง)  
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                             ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 13 หน้า 69 
  โอนเพิ่มงบประมาณ  118,000.- บาท 

2) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนิน 
โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม (ถนนสาย 
ต่อจากถนน คสล. หน้าบ้านนายพงษ์ทวี  ศรีบุญเรือง ถึงท่ีนานางกอง พุ่มพวง) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ล าดับที่ 12 

                              โอนเพิ่มงบประมาณ  87,000.-  บาท 
    รวมโอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้  205,000.-  บาท 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ 13 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

    4.2 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินเบิกตัดปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
    หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

1) โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่  หมู่ 6 บ้านหนองไผ่  
ต าบลโคกมะขาม ขนาดปากกว้าง 10.00เมตรยาว 100.00เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00เมตร  
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 107,000 บาท 

                                          2) โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนดิน  หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต าบลโคกมะขาม (ถนน 
    สายสามแยกท่ีนานายประกิจ  ฉิมงาม  ถึงท่ีนานายสมัคร รุ่งเรือง)  ขนาดกว้าง 4.00  
    เมตร ยาว 2.100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00  
    ลูกบาศก์  พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  งบประมาณ   118,000 บาท 
                                          3)  โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องส านักงานปลัด อบต.โคกมะขาม 

งบประมาณ 200,000 บาท 
ประธานสภา อบต. - ญัตติขอความเห็นชอบกันเงินเบิกตัดปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม หมวด 5 การกันเงิน  ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
ระยะเวลาหนึ่งปี  

    ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจง 
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากข้ันตอน 
(นายก อบต.)   การจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย 
    งบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ และเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
    ให้กับพ่ีน้องประชาชน   เราไม่ต้องการให้ตกเป็นเงินสะสมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกันเงิน 
    ไว้เพ่ือจ่ายล่วงหน้าปีต่อไปได้ ไม่เว้นเฉพาะโครงการที่ประธานสภาได้น าเรียนมาแล้ว 3  
    โครงการ ส่วนจ่ายขาดอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการมี 3 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
    จัดซื้อจัด ณ ตอนนี้ จะขอกันเงินไว้เพ่ือให้การด าเนินการถูกตามระเบียบ ขั้นตอน ใช้เงิน 
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    อย่างถูกต้อง ก็เลยขออนุมัติสภากันเงินไว้ใช้ข้ามปี แต่ทางเจ้าหน้าที่เขาคงไม่อยากให้กัน  
    เพราะว่าคะแนนที่ทางหน่วยงานมาตรวจมันจะตกเกณฑ์ เพราะฉะนั้นใน 4 – 5 วันนี้  
    จะพยายามหาผู้รับจ้างมาท าสัญญาก่อนที่จะหมดปีงบประมาณสิ้นปีให้ได้ แต่ถ้าไม่ได้ก็ 
    ต้องขออนุมัติสภากันเงินไว้ ถ้ากันเงินเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้งบประมาณที่กันก็จะส่งผลดีต่อ 
    เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ก็จะสบายใจที่ได้กันเงินเอาไว้ เผื่อท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไว้ไม่ 
    ทัน เจ้าหน้าที่ก็จะได้ท าอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการกันเงินไว้ข้ามปีก็เป็นการกันเงินไว้ 
    ให้เจ้าหน้าที่ท าจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกระบวนการ เพราะฉะนั้นเลยได้ขอให้สภา 
    พิจารณา จ านวน  3 รายการ ดังนี้ 
    หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1) โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่  หมู่ 6 บ้านหนองไผ่ 
ต าบลโคกมะขาม   ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3.000.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  107,000 
บาท 
2) โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนดิน  หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต าบลโคกมะขาม(ถนนสาย
สามแยกท่ีนานายประกิจ  ฉิมงาม  ถึงท่ีนานายสมัคร รุ่งเรือง)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2.100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00ลูกบาศก์
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  งบประมาณ   118,000 บาท   
3)  โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องส านักงานปลัด อบต.โคกมะขาม 
งบประมาณ 200,000 บาท 
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ขอกันเงินเบิกตัดปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
เป็นเงินทั้งสิ้น  425,000.-  บาท 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกได้เสนอที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินเบิกตัดปี 
    กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 3  โครงการตามที่ท่านนายกฯได้เสนอ ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านหนองไผ่  หมู่ 6 บ้านหนองไผ่  
ต าบลโคกมะขาม   ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.00  
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3.000.00ลูกบาศก์เมตรงบประมาณ 107,000บาท 

                                          2) โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนดิน  หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต าบลโคกมะขาม (ถนน 
    สายสามแยกท่ีนานายประกิจ  ฉิมงาม  ถึงท่ีนานายสมัคร รุ่งเรือง)  ขนาดกว้าง 4.00  
    เมตร ยาว 2.100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00  
    ลูกบาศก์  พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  งบประมาณ   118,000 บาท 

3)  โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องส านักงานปลัด อบต.โคกมะขาม 
งบประมาณ 200,000 บาท 
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ขอกันเงินเบิกตัดปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
เป็นเงินทั้งสิ้น  425,000.-  บาท 
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    ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  13  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินเบิกตัดปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ 

                                         4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
    เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    (อพ.สธ) 
ประธานสภา อบต. -          เชิญหวัหน้าส านักปลัดชี้แจง 
นางสาววัลลี เภาสลัก      - เนื่องจากว่า อบต.โคกมะขามได้รับแจ้งจากอ าเภอและก็จังหวัดขอความกรุณาองค์การ 
(หัวหน้าส านัก)    บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์สมัคร เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
                        อันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯท่านได้ด าเนินการมาเป็น 
                                         ระยะเวลายาวนานแล้วซึ่งท่านก็ได้มีจัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเพ่ือเป็นสื่อ  

        ในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพันธุกรรม  
พืชพันธ์ไม้ซึ่งได้เล็งเห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงามอันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ 
พืชพันธ์ไม้ให้คงอยู่ต่อไปเหมือนกับว่าให้พื้นที่ในแต่ละต าบลอนุรักษ์และเก็บรักษาพันธุ์ 
พืชที่มีประโยชน์อยู่ในต าบลรักษาเอาไว้ วันนี้จึงขอเสนอสภาฯ เพื่อให้สภาพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบในการสมัครเข้าร่วมครั้งนี้ 

นายเหลือ  เดือนประโคน -        ตามทีเ่จ้าหน้าที่ได้เสนอมาเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
(นายก อบต.)                         ชนนี ที่ได้ด าเนินการมาแล้ว 2 ปี เป็นการสมัครที่ช่วยรณรงค์ให้สมาชิกของเราเองเริ่ม 
                                         เพราะว่าสมาชิกก็เป็นคนได้ท าเกษตรอยู่แล้วท ายังไงให้ไม่ต้องซื้อพันธ์มาปลูกแต่เป็นการ 
                                         ท าให้พันธ์ของเราดี มีคุณภาพ เป็นการอนุรักษ์พันธ์ข้าวหอมมะลิ และเมล็ดถั่ว งา ต่างๆ 
                                         โดยรวมแล้วประมาณว่า ให้ช่วยกันอนุรักษ์พันธ์พืชที่เป็นธรรมชาติที่เราเคยมี มาแต่ช้า 
                                         นาน เพราะฉะนั้นโครงการนี้มีแต่ประโยชน์ 
ประธานสภา อบต. -         ตามท่ีท่านนายกฯและหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงโครงการดังกล่าวต่อไปขอมติที่ประชุม 
    ท่านใดเห็นชอบให้เข้าร่วมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
    พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 13 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
                                          งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข   -         ตอนนี้ทางหมู่ที่ 4 บ้านหนองอาแมะมีความเดือดร้อนเรื่อง ถนนหนทาง ซึ่งทุกวันนี้น้ า 
(ส.อบต.หมู่ที่4)                       ท่วม จึงจะขอความอนุเคราะห์ขอท่อระบายน้ า จากหน้าบ้านนางฉานไปถึงบ้านนายวีระ   
    เครือเนียม ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องท่อรอให้ทางหลวงวางท่อให้เสร็จก่อน ถ้าวางเสร็จแล้ว กระผมจะออกไปดูว่าถนน 
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(นายก อบต.)   เส้นนั้นสามารถวางเชื่อมต่อกับทางหลวงได้ไหม ถ้าถนนคอนกรีตตรงนั้นต่ ามากคงต้อง 
                                          เทดินเพ่ิมและท าถนนคอนกรีตใหม่ ถ้าจะแก้ไขก็จะท าให้ดี แต่ถ้าการแก้ปัญหาเฉพาะ  
                                          หน้าก่อน คงต้องให้ทางหลวงที่ก าลังสร้างถนนอยู่ขุดดินให้น้ าไหลไปก่อน แล้วผมจะให้ 
                                          ช่างไปส ารวจพื้นที่ก่อนว่าจะแก้ปัญหาจะท าอย่างไร เพราะถนนเส้นนั้นจะท าใหม่อยู่ 
                                          แลว้ ซึ่งจะท าทั้งสาย ส่วนเบื้องต้นก็คงจะต้องให้ช่างไปส ารวจและขุดดินเป็นท้องร่อง 
                                          ก่อนและถ้าจะวางท่อต้องวางให้ได้ขนาดเท่ากับที่ทางหลวงวาง และอีกเส้นหนึ่งที่เรากัน 
                                          ไว้ของหมู่ที่ 1 โคกมะขาม ซึ่งก าลังด าเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบ 2562 ส่วนตรงไหน 
                                          ที่ยังไม่มีในแผนจะพยายามด าเนินการแก้ไขให้ทุกสายส่วนทางถนนเส้นไหนช ารุดจะน า 
                                          งบเงินซ่อมมาปรับปรุงซึ่งเงินซ่อมนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้ในปีงบประมาณนี้และงบซ่อมจะ 
                                          ใช้ในสว่นที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ส่วนตรงไหนที่มีความเดือดร้อนให้ท่าน 
                                          สมาชิกด าเนินการเสนอเอกสารร้องทุกข์มา ซึ่งกระผมจะดูว่าตรงไหนจ าเป็นก่อนจ าเป็น 
                                          หลังและจะด าเนินการแก้ไข 
นายประจวบ ปราศจาก - อยากขอเสนอให้นายกและสมาชิกท่านอ่ืนช่วยสอดส่องตรวจสอบความหนาของลูกรัง 
(ส.อบต.หมู่ที่7)                       ของถนนแต่ละสายควรเลือกใช้เม็ดลูกรังท่ีมากกว่า 60 %  

นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องถนนแต่ละสายที่เดือดร้อนในช่วงนี้คงจะด าเนินการล าบากเพราะอยู่ในช่วงหน้าฝน 
(นายก อบต.)                          คงต้องรอให้หมดช่วงหน้าฝนถึงจะด าเนินการแก้ไข ส่วนถนนเส้นไหนที่ไม่ดีทางกระผม 
                                          ได้พูดคุยกับทางผู้รับเหมาแล้วให้แก้ไขปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม เพราะการแก้ไขปรับปรุง 
                                          ซ่อมแซมถนนน่าจะท าพร้อมกับโครงการที่ขออนุมัติกันไว้ และอยากฝากท่านสมาชิก 
                                          สภาเวลาที่ผู้รับเหมามาปฏิบัติงานรบกวนไปดูไปตรวจสอบด้วยว่า ขนาดลูกรังมากน้อย 
                                          เพียงใด 
นายเขื่อน เดือนประโคน  -         ต่อไปเมื่อสภาของเราไม่มีเลขานุการสภา ประธานสภาจะเลือกเลขานุการสภาหรือไม่ 
(ส.อบต.หมู่ที่6) 
ประธานสภา อบต.        -          ต้องรอปรึกษาหารือกันอีกทีว่าจะตั้งเลขานุการสภาไหม รอท่านปลัดเกษียณก่อน 
นายเหลือ เดือนประโคน  - การประชุมสภาทุกครั้งต้องมีเลขานุการสภา ณ ตอนนี้ ยังมีเลขาสภาอยู่ ถ้าท่านปลัด 
(นายก อบต.)                          เกษียณก็จะต้องมีการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราวจนกว่าจะมีมติว่าใครเป็นเลขานุการ 
                                          สภา ถ้าการประชุมครั้งต่อไปไม่มีเลขานุการสภาเราค่อยปรึกษาหารือลงมติ 
ประธานสภา อบต.        –          ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อเสนอหรือมีข้อซักถามอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
    ทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี 
    เกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ 
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  12.10  น. 
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(ลงชื่อ)     นพรัตน์    เนียมหัตถี    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                (นายนพรัตน์    เนียมหัตถี) 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
 
 
 - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถกูต้องทุกประการ 
   
 

  (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) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  


