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รายงานการประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 

19  มิถุนายน  2561 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์ ประธานสภา สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  
2 นายสมบัติ  ชาวนา รองประธานสภา สมบัติ  ชาวนา  
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 -  
6 นายศิริวัฒน์  มุเขวา สมาชิก อบต. ม.3 -  
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 นงค์  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  เชิญรัมย ์  
16 นายลิน  แก้วกล้า สมาชิก อบต. ม.9 -  
17 นายเฉลิมวิทย์  ปรังประโคน สมาชิก อบต. ม.10 เฉลิมวิทย์  ปรังประโคน  
18 นายอิทธิพงษ์  เพ็งเพชร สมาชิก อบต. ม.10 อิทธิพงษ์  เพ็งเพชร  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ได้ให้  นายปุรินทร์  บุรีภักดี  อ่านรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่ ๑ วันที่ 8 มิถุนายน 2561  ให้แก่สมาชิกฟัง 

    สมาชิกท่านใด จะขอแก้ไข  หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อความใด ให้เสนอมา 

สมาชิก    ไม่มี 

ประธานสภา   ขอมติในที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑ วันที่ 8 
มิถุนายน 2561 
ไม่รับรอง    -   เสียง 

    รับรอง  14  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินสะสม ปี  พ.ศ.  2561 

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 
  (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
 



 

 

3 
 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้ค านึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว  

ประธานสภา ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงเรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการรับเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 89 

นายก เนื่องจากในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมของเราได้มียอดเงินสะสม
จ านวน  17,329,564.95 บาท โดยสามารถท่ีจะน าไปใช้ได้หลังจากท่ี
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการจ านวน 8,093,128.45 เมื่อผู้บริหารพิจารณาตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ แล้วเห็นสมควรที่จะจ่ายขาดเงินสะสม ตาม
ระเบียบ จ านวน  6,489,000  บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดโครงการต่างๆตามการขอใช้จ่ายเงินสะสม  งบประมาณปี  ๒๕61  จ านวน  13  โครงการ  ดังนี้ 

              ๑.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายบ้านนางปุ๋ย  เทียม  นวลสาย –  
บ้านนางยุกร์  พลบุรี  หมู่ที่  2  บ้านโคกตูม งบประมาณ  498,000  บาท 

สภาพเดิม   เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม่มีระบบระบายน้ า                                       

ด าเนินการ  วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  ø  0.40  เมตร  จ านวน  258  ท่อน  พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  27  บ่อ 
 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงาน
ก่อสร้างของ  อบต.โคกตูมก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 1 

 2.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  สายแยกข้างโรงเรียนบ้านโคกรัง – ชุมชนบ้านโคก
พรวง  หมู่ที่  3  บ้านโคกรัง งบประมาณ  284,000  บาท 

สภาพเดิม   เป็นถนนดิน                                       

ด าเนินการ  ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  ผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,450  เมตร  หินคลุกหนา
เฉลี่ย  0.10   เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๕8๐  ลูกบาศก์เมตร     
 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  ปรับปรุงตามแบบและรายละเอียดงานปรับปรุงของ  
อบต.โคกตูมก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 2 
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  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายค ารณ – บ้านนายบุญมา  สุภา  หมู่
ที่  5 บ้านราษฎร์นิยม งบประมาณ  402,000  บาท 

สภาพเดิม      เป็นถนนหินคลุก                                                                                                       
ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 4  เมตรยาว  194  เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  776  ตารางเมตร 
  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.แบบถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  (แบบมีรอยต่อ
ตามยาว) แบบเลขที่ ทถ-2-203  และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 3 

                  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเที่ยง  – บ้านนายประเสริฐ  หมู่ที่  
5 บ้านราษฎร์นิยม  งบประมาณ  97,000  บาท 

สภาพเดิม      เป็นถนนหินคลุก                                                                                                       
ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 3  เมตรยาว  67  เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  201  ตารางเมตร 
  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.แบบถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  (แบบไม่มีรอยต่อ
ตามยาว) แบบเลขที่ ทถ-2-204  และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 4 

 5.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  สายบ้านนายจรูญ  ประกายแก้ว – โรงเรียนบ้าน
หนองตะขบ  หมู่ที่  6  บ้านจบกเกร็ง งบประมาณ  496,000  บาท 

สภาพเดิม   เป็นถนนดิน                                       

ด าเนินการ  ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  ผิวจราจร  กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,120  เมตร  หินคลุกหนา
เฉลี่ย  0.10   เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๕6๐  ลูกบาศก์เมตร   
 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  ปรับปรุงตามแบบและรายละเอียดงานปรับปรุงของ  
อบต.โคกตูมก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 5 

                  6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วงพัฒนา – บ้านราษฎร์นิยม  
หมู่ที่  7 งบประมาณ  2,614,000  บาท 

สภาพเดิม      เป็นถนนหินคลุก                                                                                                       
ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  5,000  ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน แบบถนน
เลขที่ ท.1-01(1-3) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  



 

 

5 
 
 
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็ก
ถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) 
ข้อที่ 6 

                  7. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโกมินทร์  – บ้านนางละม่อน  
หมู่ที่  8 บ้านหนองตะขบ งบประมาณ  271,000  บาท 

สภาพเดิม      เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                                       
ด าเนินการ     ขยายไหล่ทางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 1  เมตร  ยาว  426  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  426  ตารางเมตร 
  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.แบบถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  (แบบมีรอยต่อ
ตามยาว) แบบเลขที่ ทถ-2-203  และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 7 

 8.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  สายบ้านใจ  จิรัมย์ – ห้วยจบกเกร็ง  หมู่ที่  9  
บ้านโคกรัง งบประมาณ  274,000  บาท 

สภาพเดิม   เป็นถนนดิน                                       

ด าเนินการ  ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  ผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,400  เมตร  หินคลุกหนา
เฉลี่ย  0.10   เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๕6๐  ลูกบาศก์เมตร     
 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  ปรับปรุงตามแบบและรายละเอียดงานปรับปรุงของ  
อบต.โคกตูมก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 8 

              9.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายบ้านนาสุข  พริ่งเพราะ –  บ้าน
นายไทย  ขันทอง  หมู่ที่  10  บ้านโคกตูม งบประมาณ  350,000  บาท 

สภาพเดิม   เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไม่มีระบบระบายน้ า                                       

ด าเนินการ  วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  ø  0.40  เมตร  จ านวน  184  ท่อน  พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  20  บ่อ 
 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงาน
ก่อสร้างของ  อบต.โคกตูมก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 9 
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 10.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่  8  บ้านหนองตะขบ 
งบประมาณ  431,000  บาท 

สภาพเดิม   -                                       

ด าเนินการ  ก่อสร้างหอถังสูงขนาด  10  ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 ลบ.ม.) จ านวน 4 ลูก   
 วางท่อเมน PVC  2  นิ้ว  จ านวน  80  ท่อน 
 โครงการก่อสร้างหอถังสูงขนาด  10  ลบ.ม. ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานก่อสร้างของ  
อบต.โคกตูมก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 10 

              11.โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน หมู่ที่  4  บ้านหนองตะขบ งบประมาณ  496,000  
บาท 

สภาพเดิม   ระบบประปาผิวดินช ารุด                                       

ด าเนินการ  -งานซ่อมแซมโรงกรองน้ าประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน  ขนาด 10  ลบ.ม. ต่อชั่วโมง-4- 
 -งานติดตั้งเครื่องสูบน้ าระบบประปาและงานติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ 
 -งานวางท่อเมนส่งน้ าประปา 
 โครงการซ่อมแซมระบบประปา ตามแบบและรายละเอียดงานซ่อมแซมระบบประปาของ  อบต.โคก
ตูมก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 11 

 12.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  สายแยกคลองห้วยปอ – บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  
1  บ้านโคกตูม งบประมาณ  147,000  บาท 

สภาพเดิม   เป็นถนนดิน                                       

ด าเนินการ  ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  ผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  750  เมตร  หินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.10   เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  30๐  ลกูบาศก์เมตร     
 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  ปรับปรุงตามแบบและรายละเอียดงานปรับปรุงของ  
อบต.โคกตูมก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 12 

 13.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  สายบ้านนายจวบ  โพธิ์แก้ว – ที่นานายเย็น  หมู่
ที่  1  บ้านโคกตูม งบประมาณ  129,000  บาท 

สภาพเดิม   เป็นถนนดิน                                       
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ด าเนินการ  ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  ผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  660  เมตร  หินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.10   เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  264  ลกูบาศก์เมตร  โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก  ปรับปรุงตามแบบและรายละเอียดงานปรับปรุงของ  อบต.โคกตูมก าหนด งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ข้อที่ 13 

สรุปจ านวน  13  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,489,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน)   

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  14 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ 
    แปรญัตติในวาระที่ 2   

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี 2  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 89  
จ านวน  6,489,000  บาท ตามรายละเอียดโครงการจ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ  2561 ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะ 
ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่า
ด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 89 จ านวน  6,489,000  บาท ตาม
รายละเอียดโครงการจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2561 หรือไม่  
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ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  14  เสียง 

ผลการลงมติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการรับเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ข้อ 89 จ านวน  6,489,000  บาท ตามรายละเอียดโครงการ
จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2561 

5.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ    
รายจ่าย ของ หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 10,000.-บาท  มายัง 
หน่วยงานส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ
ลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อปั๊มดูดน้ า
ลึก  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  10,000.-บาท ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้
ราคาตามท้องตลาด ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

     -  มีขนาดมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 
     -  แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท ์
     -  ท่อดูดน้ า 1-1/4 นิ้ว 
     -  ท่อส่งน้ า 1 นิ้ว 
     -  อัตราการไหล/แรงดัน ใช้งาน 16-30 ลิตรต่อนาที-ระยะส่งน้ าสูงสุด 36 
     เมตร   ขึ้นกับระยะดูด 
     รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 

ประธานสภา   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายก    ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
เนื่องจาก  เราไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 ของ หน่วยงานส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือ
เป็นค่าจัดซื้อปั๊มดูดน้ าลึก  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  10,000.-บาท ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาตามท้องตลาด ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

     -  มีขนาดมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 
     -  แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท ์
     -  ท่อดูดน้ า 1-1/4 นิ้ว 
     -  ท่อส่งน้ า 1 นิ้ว 
     -  อัตราการไหล/แรงดัน ใช้งาน 16-30 ลิตรต่อนาที-ระยะส่งน้ าสูงสุด 36 
     เมตร   ขึ้นกับระยะดูด 
     รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงิน จ านวน 10,000.-บาท จาก หน่วยงาน กอง
สวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
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สงเคราะห ์ งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท 
เงินเดือนพนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูมพิจารณาอนุมัติด้วย 

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
    แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
    ใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  14  เสียง 

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้ว 
    ต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติในวาระท่ี 2 
    จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินจาก กองสวัสดิการสังคม แผนงาน
    สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร  
    หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 
    10,000.-บาท  มายัง หน่วยงานส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือ
    เป็นค่าจัดซื้อปั๊มดูดน้ าลึก  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  10,000.-บาท ไม่มีใน
    มาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาตามท้องตลาด ซ่ึงมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

     -  มีขนาดมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 
     -  แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท ์
     -  ท่อดูดน้ า 1-1/4 นิ้ว 
     -  ท่อส่งน้ า 1 นิ้ว 
     -  อัตราการไหล/แรงดัน ใช้งาน 16-30 ลิตรต่อนาที-ระยะส่งน้ าสูงสุด 36 
     เมตร   ขึ้นกับระยะดูด 
     รวมเป็นเงิน 10,000 บาท หรือไม่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  14  เสียง 

 ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
 อนุมัติการโอนเงินงบประมาณตามท่ีได้เสนอมา 

5.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ    
รายจ่าย ของ หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน  
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(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 10,000.-บาท  มายัง 
หน่วยงานกองการศึกษา ฯ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือ
เป็นค่าจัดซื้อปั๊มดูดน้ าลึก  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  10,000.-บาท ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาตามท้องตลาด ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

     -  มีขนาดมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 
     -  แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท ์
     -  ท่อดูดน้ า 1-1/4 นิ้ว 
     -  ท่อส่งน้ า 1 นิ้ว 
     -  อัตราการไหล/แรงดัน ใช้งาน 16-30 ลิตรต่อนาที-ระยะส่งน้ าสูงสุด 36 
     เมตร   ขึ้นกับระยะดูด รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 

ประธานสภา   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายก    ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
เนื่องจาก  เราไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 ของ หน่วยงานกองการศึกษา ฯ แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อปั๊มดูดน้ าลึก  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  
10,000.-บาท ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาตามท้องตลาด ซึ่งมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

     -  มีขนาดมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 
     -  แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท ์
     -  ท่อดูดน้ า 1-1/4 นิ้ว 
     -  ท่อส่งน้ า 1 นิ้ว 
     -  อัตราการไหล/แรงดัน ใช้งาน 16-30 ลิตรต่อนาที-ระยะส่งน้ าสูงสุด 36 
     เมตร   ขึ้นกับระยะดูด 
     รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงิน จ านวน 10,000.-บาท จาก หน่วยงาน กอง
สวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์ งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท 
เงินเดือนพนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูมพิจารณาอนุมัติด้วย 

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
    แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
    ใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  14  เสียง 

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้ว 
    ต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติในวาระท่ี 2 
    จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาต่อไปนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินจาก กองสวัสดิการ
สังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบ
บุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
จ านวน 10,000.-บาท  มายัง หน่วยงานกองการศึกษา ฯ แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อปั๊มดูดน้ าลึก  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  
10,000.-บาท ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาตามท้องตลาด ซึ่งมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

     -  มีขนาดมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 
     -  แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท ์
     -  ท่อดูดน้ า 1-1/4 นิ้ว 
     -  ท่อส่งน้ า 1 นิ้ว 
     -  อัตราการไหล/แรงดัน ใช้งาน 16-30 ลิตรต่อนาที-ระยะส่งน้ าสูงสุด 36 
     เมตร   ขึ้นกับระยะดูด 
     รวมเป็นเงิน 10,000 บาท หรือไม่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  14  เสียง 

 ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
 อนุมัติการโอนเงินงบประมาณตามท่ีได้เสนอมา 

5.4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ    
รายจ่าย ของ หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 19,000.-บาท  มายัง 
หน่วยงานกองการศึกษา ฯ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  
19,000.-บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน 19,000 บาท 

ประธานสภา   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายก    ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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เนื่องจาก  เราไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 ของ หน่วยงานกองการศึกษา ฯ แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต  
จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  19,000.-บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

     รวมเป็นเงิน 19,000 บาท 

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงิน จ านวน 19,000.-บาท จาก หน่วยงาน กอง
สวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์ งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท 
เงินเดือนพนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูมพิจารณาอนุมัติด้วย 

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
    แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
    ใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  14  เสียง 

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้ว 
    ต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติในวาระท่ี 2 
    จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาต่อไปนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินจาก หน่วยงาน กอง
สวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์ งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 19,000.-บาท  มายัง หน่วยงานกองการศึกษา ฯ 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน   
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น 
ขนาด 13 คิวบิกฟุต  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  19,000.-บาท ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  

     รวมเป็นเงิน 19,000 บาท หรือไม่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  14  เสียง 
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 ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
 อนุมัติการโอนเงินงบประมาณตามท่ีได้เสนอมา 

ระเบียบวาระท่ี  6        เรื่องอ่ืน ๆ 

นายศักดิ์  สติพา 1. ขอให้นายกช่วยดูแลเรื่องไฟแสงสว่างด้วย 

นายอิทธิพงษ์ เพ็งเพชร 1. ขอให้นายกช่วยติดไฟแสงสว่างรอบๆ ที่ท าการ อบต. ด้วยครับ 
  2. ขอให้นายกช่วยท าป้าย อบต. ให้สวยงามด้วยครับ 

 

   
(ลงชื่อ)     ปุรินทร์  บุรีภักดี   เลขานุการสภา อบต. 

      (นายปุรินทร์  บุรีภักด)ี  
 
 
    

1. สมบัติ ชาวนา     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสมบัติ ชาวนา) 
 

2. เจ็ด  เชิญรัมย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเจ็ด  เชิญรัมย์) 
 

3. สายัน  พวงแก้ว    เลขานุการและกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสายัน  พวงแก้ว)       
      ตรวจถูกต้องแล้ว 
        สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
 
      ส าเนาถูกต้อง 
         
           ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 


