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รายงานการประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 

30  กันยายน  2562 
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 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 -  
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  เชิญรัมย์  
16 นายลิน  แก้วกล้า สมาชิก อบต. ม.9 นายลิน  แก้วกล้า  
17 นายเฉลิมวิทย์  ปรังประโคน สมาชิก อบต. ม.10 -  
18 นายอิทธิพงษ์  เพ็งเพชร สมาชิก อบต. ม.10 อิทธิพงษ์  เพ็งเพชร  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบรูณ์  สิทธิสังข์ นายก อบต. สมบรูณ์  สิทธิสังข์  
2 นายจ ารัส  ดุจจานุทัศน์ รอง นายก อบต. จ ารัส  ดุจจานุทัศน์  
3 นายชัย  โกยรัมย์ รอง นายก อบต. ชัย  โกยรัมย์  
4 นางวิภารัตน์  ปานเกิด เลขานุการนายก 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 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2562  ให้แก่สมาชิกฟัง 

    สมาชิกท่านใด จะขอแก้ไข  หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อความใด ให้เสนอมา 

สมาชิก    ไม่มี 

ประธานสภา   ขอมติในที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 วันที่ 26 
สิงหาคม 2562 
ไม่รับรอง    -   เสียง 

    รับรอง  15  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    5.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ 
    รายจ่าย ของ หน่วยงานส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
    ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง จ านวน 21,000.-บาท  มายัง 
    หน่วยงานส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบ
    ลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ 
    เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  จ านวน  
    1  เครื่องๆ ละ  21,000.-บาท   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
    งบประมาณ เดือน ธันวาคม 2561 

ประธานสภา   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายก    ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เนื่องจาก  เราไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ของ หน่วยงานส านักงานปลัด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
    ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  21,000.-บาท   
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2561 
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จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงิน จ านวน 21,000.-บาท จาก หน่วยงาน
ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ
ยานพาหนะ และขนส่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต 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  15  เสียง 

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้ว 
    ต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติในวาระท่ี 2 
    จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินจาก หน่วยงานส านักงานปลัด 
    แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
    ภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง 
    จ านวน 21,000.-บาท  มายัง หน่วยงานส านักงานปลัด แผนงานบริหารงาน
    ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
    ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
    ขนาด 18,000 บีทียู  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  21,000.-บาท บัญชีราคา
    มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2561 หรือไม่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  15  เสียง 
    ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
    อนุมัติการโอนเงินงบประมาณตามท่ีได้เสนอมา 

   5.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการกันเงิน ตาม ข้อ 59 แห่ง
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
    2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

ประธานสภา   ได้ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลชี้แจงเกี่ยวกับการกันเงิน ตาม ข้อ 59 
    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
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    เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
    2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

นายก    ชี้แจงเกี่ยวกับการกันเงิน ตาม ข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
    ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
    ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
    จนถึงปัจจุบัน  
 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    เนื่องจากเรามีความจ าเป็นทีจ่ะขอความเห็นชอบการกันเงิน ตาม ข้อ 59 
    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
    เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
    2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
  ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

บัญชีโครงการที่ขอความเห็นชอบการกันเงิน ตาม ข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

 รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (หมวดรายจ่ายค้างจ่าย
ปีงบประมาณ  2561)  มีดังต่อไปนี้ 

    1.  หน่วยงานกองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นโครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองตะขบ  หมู่ที่  8  ต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจ านวน
เงิน  673,000.-  บาท  (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  (หมวดรายจ่ายค้างจ่าย
ปีงบประมาณ  2561)  มีดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานกองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองตะขบ  หมู่ที่  4  ต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจ านวน
เงิน  777,777.77  บาท  (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)  โดยได้ท าสัญญา
จ้างกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด  พลับพลาชัยก่อสร้าง  และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ    

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  2562)  มีดังต่อไปนี้ 

ค่าครุภัณฑ ์
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562  หน้า  91  หนว่ยงาน  ส านกัปลัด 

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1.  ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม  ปิดผิวเมลามีนเกรด  A  เป็นจ านวนเงิน  50,000.-  บาท  (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) 
  2.  ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู              
จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  21,000.-บาท   (โอนเงินงบประมาณ) 
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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้า  132  หนว่ยงาน              
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1.  โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์     
หมู่ที่ 2  ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจ านวนเงิน  10,000.-  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  หน้า  133  หนว่ยงาน             
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

2.  โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กต าบลโคกตูม  หมู่ที่ 
4  ต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจ านวนเงิน  10,000.-  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562  หน้า  164  หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  6  บ้านจบกเกร็ง ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจ านวนเงิน  457,000.-  บาท  (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562  หน้า  164  หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า  บริเวณหน้าที่ท าการอบต.โคกตูม  หมู่ที่  10            
บ้านโคกตูม  ต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจ านวนเงิน  279,000.-  บาท  (สองแสน
เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562  หน้า  165  หน่วยงาน  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณหน้าที่ท าการอบต.โคกตูม  หมู่ที่  10          
บ้านโคกตูม  ต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจ านวนเงิน  163,000.-  บาท  (หนึ่งแสน
หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้า 133  หน่วยงาน  กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1.  โครงการปรับปรุงปูพื้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์  หมู่ที่  2  ต าบล 
โคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจ านวนเงิน  10,700.-  บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

นายก    ไดช้ี้แจงเกี่ยวกับการกันเงิน ตาม ข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
    ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
    ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
    จนถึงปัจจุบัน และได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกจนเป็นที่พอใจ 
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ประธานสภา เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ในขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภา ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใด
ไม่รับหลักการในวาระที่ ๑  ขอให้ยกมอืขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี  ๑  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  ๑5 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ ในวาระท่ี ๒  

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี  ๑ แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี ๒  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา    ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการกันเงินดังรายละเอียด
    ข้างต้น ตาม ข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน     
    การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน  
 ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะให้ความ
    เห็นชอบอนุมัติการกันเงินดังรายละเอียดข้างต้น ตาม ข้อ 59 แห่งระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
    รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หรือไม ่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  ๑5  เสียง 
    ผลการลงมติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมให้ความเห็นชอบ
    อนุมัติการกันเงินดังรายละเอียดข้างต้น ตาม ข้อ 59 แห่งระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
    รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
    ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  6        เรื่องอ่ืน ๆ 

นายศิริวัฒน์  มุเขวา 1. มีคันคลองของ หมู่ที่ 3 เกิดการยุบตัวเสียหาย ขอให้ท่านนายกช่วยดูแลด้วย
ครับ 

นายก  1. คันคลองของหมู่ที่ 3 ที่ได้รับความเสียหาย จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้
ครับ 
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ประธานสภา ขอเชิญสมาชิก ตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 

พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 

นายศิริวัฒน์  มุเขวา  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมที่ 
    เคารพทุกท่าน ผมขอเสนอ   นางนงค์ นวลปักศรี  เป็น  
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 โดยมีผู้รับรอง 2 คน  
    ได้แก่ 1.  นายสายัน  พวงแก้ว   
     2.  นายสัมฤทธิ์  บุตรสาลี 
    และไม่มีผู้ใดเสนออีก นางนงค์ นวลปักศรี  จึงได้เป็น   
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 

นายวงศ์  ปรังประโคน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมที่ 
    เคารพทุกท่าน ผมขอเสนอ   นายเจ็ด  เชิญรัมย์ เป็น   
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 โดยมีผู้รับรอง 2 คน   

ได้แก่ 1.  นายศักดิ์  สติพา 
     2.  นายณัฐพล  ค าพันชนะ 
    และไม่มีผู้ใดเสนออีก นายเจ็ด  เชิญรัมย์ จึงได้เป็นคณะกรรมการ 
    ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2  

นายสายัน  พวงแก้ว    เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมที่ 
    เคารพทุกท่าน ผมขอเสนอ  นายบุญจันทร์  แม้นประโคน  เป็น 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 โดยมีผู้รับรอง 2 คน 
     ได้แก่ 1.  นายหวย วุธวงศ ์    
      2.  นายศิริวัฒน์  มุเขวา 
    และไม่มีผู้ใดเสนออีก นายบุญจันทร์  แม้นประโคน  จึงได้เป็นคณะกรรมการ
    ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3  

สรุปสมาชิกสภาเลือก 
1. นางนงค์ นวลปักศรี   
2. นายเจ็ด  เชิญรัมย ์
3. นายบุญจันทร์  แม้นประโคน   
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     

   
(ลงชื่อ)     ปุรินทร์  บุรีภักดี   เลขานุการสภา อบต. 

      (นายปุรินทร์  บุรีภักด)ี  
    

1. นงค์ นวลปักศรี    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางนงค ์นวลปักศรี  ) 
 

2. เจ็ด  เชิญรัมย์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเจ็ด  เชิญรัมย์) 

3. บุญจันทร์  แม้นประโคน   เลขานุการและกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญจันทร์  แม้นประโคน  )       
      ตรวจถูกต้องแล้ว 
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        สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
      ส าเนาถูกต้อง 
        สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 


