
 

 

1 
 

รายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 

29  ตุลาคม  2562 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์ ประธานสภา สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  
2 นายสมบัติ  ชาวนา รองประธานสภา -  
3 นายศักดิ์  สติพา สมาชิก อบต. ม.1 ศักดิ์  สติพา  
4 นายวงศ์  ปรังประโคน สมาชิก อบต. ม.2 วงศ์  ปรังประโคน  
5 นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์ สมาชิก อบต. ม.2 อิทธิพร  ปลีนารัมย์  
6 นายศิริวัฒน์  มุเขวา สมาชิก อบต. ม.3 ศิริวัฒน์  มุเขวา  
7 นายสัมฤทธิ์  บุตรสาลี สมาชิก อบต. ม.3 สัมฤทธิ์  บุตรสาลี  
8 นางปราณี  สายกระสุน สมาชิก อบต. ม.4 ปราณี  สายกระสุน  
9 นายสุพันธ์  การัมย์ สมาชิก อบต. ม.4 สุพันธ์  การัมย์  

10 นางนงค์  นวลปักศรี สมาชิก อบต. ม.5 นงค ์ นวลปักศรี  
11 นายณัฐพล  ค าพันชนะ สมาชิก อบต. ม.5 ณัฐพล  ค าพันชนะ  
12 นายบุญจันทร์  แม้นประโคน สมาชิก อบต. ม.6 บุญจันทร์  แม้นประโคน  
13 นายสายัน  พวงแก้ว สมาชิก อบต. ม.7 สายัน  พวงแก้ว  
14 นายหวย  วุธวงศ์ สมาชิก อบต. ม.8 หวย  วุธวงศ์  
15 นายเจ็ด  เชิญรัมย์ สมาชิก อบต. ม.9 เจ็ด  เชิญรัมย์  
16 นายลิน  แก้วกล้า สมาชิก อบต. ม.9 ลิน  แก้วกล้า  
17 นายเฉลิมวิทย์  ปรังประโคน สมาชิก อบต. ม.10 เฉลิมวิทย์  ปรังประโคน  
18 นายอิทธิพงษ์  เพ็งเพชร สมาชิก อบต. ม.10 อิทธิพงษ์  เพ็งเพชร  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบูรณ์  สิทธิสังข์ นายก อบต. สมบูรณ์  สิทธิสังข์  
2 นายจ ารัส  ดุจจานุทัศน์ รอง นายก อบต. จ ารัส  ดุจจานุทัศน์  
3 นายชัย  โกยรัมย์ รอง นายก อบต. ชัย  โกยรัมย์  
4 นางวิภารัตน์  ปานเกิด เลขานุการนายก อบต. วิภารัตน์  ปานเกิด  
5 นายปุรินทร์  บุรีภักดี ปลัด อบต. ปุรินทร์  บุรีภักดี  
6 นายรังสรรค์  อูบแก้ว ผอ.กองช่าง รังสรรค์  อูบแก้ว  
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เปิดประชุมเวลา    10.00  น. 
 สมาชิกครบองค์ประชุม  นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา ในฐานะประธานในที่ประชุม   
ได้กล่าวเปิดประชุม  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ได้ให้  นายปุรินทร์  บุรีภักดี  อ่านรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ครั้งที่ ๑ วันที่ 22  ตุลาคม 2562  ให้แก่สมาชิกฟัง 

    สมาชิกท่านใด จะขอแก้ไข  หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อความใด ให้เสนอมา 

สมาชิก    ไม่มี 

ประธานสภา   ขอมติในที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑ วันที่ 22 
ตุลาคม 2562 
ไม่รับรอง    -   เสียง 

    รับรอง  16  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 
2563 

ประธานสภา  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงระเบียบเก่ียวกับวิธีการใช้จ่ายเงินสะสม 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชน และสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
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   (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า

สามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และในกรณีท่ีมาสาธารณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะ
ยาว  

 และได้เสนอความคิดเห็นให้ตัดโครงการที่ 6  

     6.โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่
ที่       4  บ้านหนองตะขบ  สายบ้านนางศรี  มีแก้ว  ถึงบ้านนางกัลยา 
งบประมาณ       500,000  บาท 
     ด้าเนินการ  รางระบายน้ า  กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  219  เมตร  ลึก  
     0.50  เมตร  ขยายไหล่ทาง  คสล.  กว้าง 0.50  -  1.00  เมตร  ยาว  302  
     เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  175.50  
     ตารางเมตร โครงการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานก่อสร้างของ  
     อบต.โคกตูมก าหนด งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราว)  
     จ านวน  ๑ ป้าย งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ 
     ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่  
     1/2562) ข้อที่ 6   
     เนื่องจากชื่อโครงการเป็นการวางท่อระบายน้ า แต่การด าเนินงาน เป็นการท า
     รางระบายน้ า เกรงว่าจะเป็นการที่จะท าให้ประชาชนสับสน และไม่ตรงกับ
     ความต้องการของประชาชน ซึ่งจะต้องท าความเข้าใจกับประชาชนว่าต้องการ
     จะให้ด าเนินการอย่างไร จึงจะตรงกับความต้องการต่อไป 

ประธานสภา     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม     ไม่มี 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะ 
ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ตัดโครงการข้อ 6 ตามที่เสนอหรือไม่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  16  เสียง 

ประธานสภา ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงเรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการรับเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 89 
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นายก เนื่องจากในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมของเราได้มียอดเงินสะสม
จ านวน  16,377,923.29 บาท โดยสามารถท่ีจะน าไปใช้ได้หลังจากท่ี
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการจ านวน 7,989,123.29 เมื่อผู้บริหารพิจารณาตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ แล้วเห็นสมควรที่จะจ่ายขาดเงินสะสม ตาม
ระเบียบ จ านวน  4,443,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดโครงการต่างๆตามการขอใช้จ่ายเงินสะสม  งบประมาณปี  ๒๕63  จ้านวน  10  โครงการ  ดังนี  

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2  บ้านโคกตูม  เส้นสายทางสระน ้า
สาธารณะบริเวณประปาหมูที่  2 - ศาลปูตา งบประมาณ  453,000  บาท 

ด้าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 3.50  เมตรยาว  245  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  857.50  ตารางเมตร  งานวางท่อระบายน้ า  ø 0.80 x 1.00 
เมตร  จ านวน  16  ท่อน  1  จุด 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2562) ข้อที่ 4   

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  10  บ้านโคกตูม  สายทางวัดโคกตูม 
งบประมาณ  355,000  บาท 

ด้าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 6  เมตรยาว  109  เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  654  ตารางเมตร  งานเสริมดินถม หนาเฉลี่ย  0.35  เมตร  พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับ 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2562) ข้อที่ 24   

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  6  บ้านจบกเกร็ง  สายบ้านนางพิระยา  
คณารัมย์  ถึงบ้านนางแนะ  วุธวงค์  งบประมาณ  499,000  บาท 

ด้าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 5  เมตรยาว  206  เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,030  ตารางเมตร 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2562) ข้อที่ 14   

 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7  บ้านหนองม่วงพัฒนา  (ช่วงที่  4)  สาย
บ้านหนองม่วงพัฒนา – ถึงบ้านราษฎร์นิยม  งบประมาณ  500,000  บาท 
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ด้าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 5  เมตรยาว  180  เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  900  ตารางเมตร 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2562) ข้อที่ 18   

 5.โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ที่  8  บ้านหนอง
ตะขบ  สายบ้านนายเลื่อน  ถึงบ้านนางส้าราญ งบประมาณ  500,000  บาท 

ด้าเนินการ  วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  ปริมาณงานวางท่อขนาด  ศก.  0.40  เมตร  จ านวน  208  ท่อน   
บ่อพัก  จ านวน  20  บ่อ  พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 โครงการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานก่อสร้างของ  อบต.โคกตูมก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2562) ข้อที่ 9   

              6.โครงการปรับปรุงสระน ้าหนองตาหมึก 2 หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม งบประมาณ  498,000  
บาท 

ด้าเนินการ  งานถมดิน  กว้าง  5  เมตร  ยาว  370  เมตร  สูงเฉลี่ย  2.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า  5,430  ลบ.ม. 
 โครงการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานก่อสร้างของ  อบต.โคกตูมก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2562) ข้อที่ 2   

 7. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่  10  บ้านโคกตูม  เส้นสระตาโสม  นานาย
เอิกเกริก  ดียิ่ง งบประมาณ  160,000  บาท 

ด้าเนินการ     งานเสริมดินถม  กว้าง 4.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร  ยาว  450  เมตร  พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย  งานผิวจราจรหินคลุก  กว้าง 3.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  ยาว  450  เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2562) ข้อที่ 23   

 8.โครงการขุดลอกคลองห้วยปอ  ช่วงที่  3  สถานที่  ช่วงนานายทอน  พริ งเพราะ  หมู่ที่  1  
บ้านโคกตูม  งบประมาณ  494,000  บาท 
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ด้าเนินการ  ขุดลอกคลองห้วยปอ  ช่วงที่  3  ปริมาณงาน  กว้าง  20  เมตร  ยาว  400  เมตร  ลึกเฉลี่ย  4  
เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  10,400  ลบ.ม. โครงการขุดลอกคลอง ก่อสร้างตามแบบและ
รายละเอียดงานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูมก าหนด 
 
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็ก
ถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2) 
ข้อที่ 2   
 9.โครงการขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่าง  บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 499,000 
บาทด้าเนินการ  ขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่าง  ปริมาณงาน  กว้าง  12  เมตร  ยาว  500  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  3.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  9,900  ลบ.ม.โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบ
และรายละเอียดงานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูมก าหนด งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้าย
ชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565  ข้อที่ 1   

 10.โครงการขุดลอกคลองป๊ัมร้าง  ช่วงที่  3  สถานที่  ช่วงนานายทวีทรัพย์  เสประโคน  หมู่ที่  
9  บ้านโคกรัง  งบประมาณ  485,000  บาท  
ด้าเนินการ  ขุดลอกคลองปั๊มร้าง  ช่วงที่  2  ปริมาณงาน  กว้าง  12  เมตร  ยาว  500  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.50  
เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  8,500  ลบ.ม. โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและ
รายละเอียดงานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูมก าหนด งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  
จ านวน  ๑ ป้าย งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2) ข้อที่ 6   

  สรุปจ้านวน  10  โครงการ  รวมเป็นเงินทั งสิ น 4,443,000 บาท  
 

นายก อบต.   ได้อธิบายรายละเอียดจนเป็นที่พอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา จะมีท่านใดจะสอบถามรายละเอียด อีกหรือไม่ 

สมาชิก ไม่มี 

ประธานสภา เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  16 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ 
    แปรญัตติในวาระที่ 2   

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี 2  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 
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ที่ประชุม   ไม่มี 

 
 
ประธานสภา ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 89  
จ านวน  4,443,000  บาท ตามรายละเอียดโครงการจ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ  2563 ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะ 
ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่า
ด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 89 จ านวน  4,443,000  บาท ตาม
รายละเอียดโครงการจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2563 หรือไม่  

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  16  เสียง 

ผลการลงมติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  ข้อ 89 จ านวน  4,443,000  บาท ตามรายละเอียดโครงการ
จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2563 

ระเบียบวาระที่  6        เรื่องอื่น ๆ 

นายสุพันธ์  การัมย์   1. เรื่องไฟส่องสว่างขอให้ท่านนายกช่วยดูแลด้วยครับ 
 2. โครงการที่ตัดทิ้งไปของหมู่ที่ 4 ขอให้นายกช่วยดูแลด้วยครับ 

นายอิทธิพงษ์  เพ็งเพชร 1. ในรายงานการประชุมของ วันท่ี 22 ตลุาคม 2562 ช่ือผมตกหล่นของให้เพิ่มด้วยครับ 

นายอิทธิพร  ปลีนารัมย ์ 1. ขอให้ซ่อมถนนที่ช ารุดตรงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ด้วยครับ  

นายบุญจันทร์  แม้นประโคน 1. มีประชาชนท้ิงขยะบริเวณโคกส าโรงขอให้ท่านนายกดูด้วย 

นายเฉลมิวิทย์  ปรังประโคน 1. การขยายไหล่ทางหมู่ที่ 10 ทั้งสองโครงการอยากให้ท าในปี 2563 พร้อมกันเลยครับ  

นายก  1. เรื่องไฟส่องสว่าง เดี๋ยวมีเจ้าหนา้ที่เข้ามาใหม่ดูแลให้ครับ  
  2. โครงการของหมู่ที่ 4 ผมจะรบีด าเนินการใหม่โดยเร็วครับ 
  3. ถนนท่ีจะช ารุดตรงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ผมจะส่งช่างไปดคูรับ  

ปิดประชุมเวลา  12.30 น.   
     (ลงช่ือ)     ปุรินทร์  บุรีภักด ี  เลขานุการสภา อบต. 

               (นายปุรินทร์  บุรีภักดี)     
1. นงค์ นวลปักศรี    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นางนงค์ นวลปักศรี  ) 
2. เจ็ด  เชิญรมัย ์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                  (นายเจ็ด  เชิญรัมย์) 
3. บุญจันทร์  แม้นประโคน   เลขานุการและกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายบุญจันทร์  แม้นประโคน  )        
      ตรวจถูกต้องแล้ว 
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        สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
      ส้าเนาถูกต้อง 
        สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
 


