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รายงานการประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 

24  มีนาคม  2563 
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 นายวงศ์  ปรังประโคน  
5 นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์ สมาชิก อบต. ม.2 -  
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 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 -  
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 นายสมบรูณ์  สิทธิสังข์ นายก อบต. สมบรูณ์  สิทธิสังข์  
2 นายจ ารัส  ดุจจานุทัศน์ รองนายก อบต. จ ารัส  ดุจจานุทัศน์  
3 นายชัย  โกยรัมย์ รองนายก อบต. ชัย  โกยรัมย์  
4 นางวิภารัตน์  ปานเกิด เลขานุการ อบต. วิภารัตน์  ปานเกิด  
5 นายปุรินทร์  บุรีภักดี ปลัด อบต. ปุรินทร์  บุรีภักดี  
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สมาชิกครบองค์ประชุม  นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา ในฐานะประธานในที่ประชุม   
ได้กล่าวเปิดประชุม  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ได้ให้  นายปุรินทร์  บุรีภักดี  อ่านรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ ๑ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  ให้แก่สมาชิกฟัง 

    สมาชิกท่านใด จะขอแก้ไข  หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อความใด ให้เสนอมา 

สมาชิก    ไม่มี 

ประธานสภา   ขอมติในที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑ วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563 
ไม่รับรอง    -   เสียง 

    รับรอง  15  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  5.1  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินสะสม 
   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  
และเนื่องจากในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมของเราได้มียอดเงิน
สะสมจ านวน  15,522,652.44 บาท แต่ต้องส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระ
ผูกพันแล้ว 977,000 บาท  ส ารองงบบุคลากร 6 เดือน จ านวน 
5,717,220 บาท ส ารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน 
ค่าตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก ประมาณ 6 เดือน 2,485,,620 บาท ส ารองกรณี
สาธารณภัย 634,281.24 บาท เหลือเงินที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้ 
5,708,531.20 บาท 

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

นายก เมื่อผู้บริหารพิจารณาตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ แล้วเห็นสมควรที่
จะจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายสมกิต ประหมู่ประถัม  หมู่ที่  1  บ้านโคกตูม 
งบประมาณ  60,000  บาท 
ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  32  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร โดนมีพ้ืนที่ด าเนินการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  128  ตารางเมตร   
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่1/2562)ข้อที่ 1  หน้า  59   

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายพวง  พริ้งเพราะ  หมู่ที่  1  บ้านโคกตูม  
งบประมาณ  43,000  บาท 
ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  ยาว  30  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  90  ตารางเมตร 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
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 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่1/2562)ข้อที่ 2  หน้าที่59   

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายเฉลิม  เพ็งเพชร – นายประดิษฐ์  พริ้งเพราะ  
หมู่ที่  1  บ้านโคกตูม  งบประมาณ  28,700  บาท 
ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  ยาว  20  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  60  ตารางเมตร 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่1/2562)ข้อที่3  หน้าที่60 

 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  4  บ้านหนองตะขบ  สายบ้านหนองตะขบ  
นายวสัน  เกลารัมย์  (เส้นที่ 1) งบประมาณ  236,000  บาท 
ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  110  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร โดยมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  440  ตารางเมตร 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่2/2563)ข้อที่1 หน้าที่  37 

 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  4  บ้านหนองตะขบ  สายบ้านหนองตะขบ  
นายเทพ  จ่ายประโคน  (เส้นที่ 2) งบประมาณ  125,000  บาท 
ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  60  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร โดยมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  240  ตารางเมตร 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2563)ข้อที่ 2หนา้ที่ 37 

 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  4  บ้านหนองตะขบ  สายบ้านหนองตะขบ  
นายเทพ  จ่ายประโคน  (เส้นที่ 3) งบประมาณ  125,000  บาท 
ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  60  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร โดยมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  240  ตารางเมตร 
 ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่2/2563)ข้อที่2 หน้าที่  38 
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 7.โครงการขุดลอกคลองห้วยปอ  ช่วงที่  1  สถานที่  ช่วงนานายทองสุข  ชัยศรีรัมย์  หมู่ที่  1  บ้าน
โคกตูม  งบประมาณ  247,000  บาท 
ด าเนินการ  ขุดลอกคลองห้วยปอ  ช่วงที่  1  ปริมาณงาน  กว้าง  20  เมตร  ยาว  335  เมตร  ลึกเฉลี่ย  4  
เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  5,900  ลบ.ม.       
 โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูม
ก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-256๕(เพ่ิมเติมครั้งที่1/2562) ข้อที่1 หน้าที่  72 

 8.โครงการลอกคลองจบกเกร็งตอนกลาง  ที่นานายพร า ค าแก้วถึงท่ีนานายนวล นวลปักศรี หมู่ที่  8    
บ้านหนองตะขบ  งบประมาณ  251,000  บาท 
ด าเนินการ  ขุดลอกคลองจบกเกร็งตอนกลาง  ปริมาณงาน  กว้าง  12  -  16  เมตร  ยาว  385  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  2.50  -  400  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  5,300  ลบ.ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ า  ทาง
ข้างคลอง  จ านวน  1  จุด     
 โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูม
ก าหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-256๕(เพ่ิมเติมครั้งที่1/2562) ข้อที่ 5 หน้าที่  73 

 9. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ า  หมู่ที่  1  บ้านโคกตูม  งบประมาณ  32,000  บาท 
ด าเนินการ   - งานติดตั้งระบบสูบน้ าบาดาล  จ านวน  1  ระบบ   
                ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  เช่น  งานท่อ  ,  สายไฟ 
 ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่2/2563)ข้อที่ 1  หน้า  39 

 10. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่  2  บ้านโคกตูม  งบประมาณ  97,000  
บาท 
ด าเนินการ   - งานติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน  1  ระบบ   
               ชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด  330  W  Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  เช่น  งานท่อ  ,  สายไฟ 
                - งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่างถังเก็บน้ า 
               ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จ านวน  4   ถัง  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมต่อ
ระหว่างถังเก็บน้ า  เช่น  ข้อต่อท่อ พีวีซี. , วาล์วเปิด-ปิดน้ าก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูม
ก าหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่2/2563)ข้อที่ 2  หน้า  40 
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 11. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่  3  บ้านโคกรัง  งบประมาณ  97,000  
บาท 
ด าเนินการ   - งานติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน  1  ระบบ   
               ชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด  330  W  Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  เช่น  งานท่อ  ,  สายไฟ 
                - งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่างถังเก็บน้ า 
               ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จ านวน  4   ถัง  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมต่อ
ระหว่างถังเก็บน้ า  เช่น  ข้อต่อท่อ พีวีซี. , วาล์วเปิด-ปิดน้ า 
 ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่2/2563)ข้อที่ 3  หน้า  41 

 12. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะขบ งบประมาณ  
97,000  บาท 
ด าเนินการ   - งานติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน  1  ระบบ   
               ชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด  330  W  Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  เช่น  งานท่อ  ,  สายไฟ 
                - งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่างถังเก็บน้ า 
               ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จ านวน  4   ถัง  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมต่อ
ระหว่างถังเก็บน้ า  เช่น  ข้อต่อท่อ พีวีซี. , วาล์วเปิด-ปิดน้ า 
 ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่2/2563)ข้อที่ 4  หน้า  42 

 13. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่  5  บ้านราษฎร์นิยม  งบประมาณ  
499,000  บาท 
ด าเนินการ  - งานติดตั้งหอถังสูงแชมเปญ  ขนาดความจุ  ๒๐  ลบ.ม.  สูง  ๒๐  เมตร   
               - งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กหอถังสูง 
              - งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก  ขนาด  ø  ๑.๑๕  เมตร  สูง  ๑.๒๐  เมตร   
                - งานติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน  1  ระบบ   
               ชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด  330  W  Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  เช่น  งานท่อ  ,  สายไฟ 
 ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่2/2563)ข้อที่ 5  หน้า  43 
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 14. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่  7  บ้านหนองม่วงพัฒนา  งบประมาณ  
97,000  บาท 
ด าเนินการ   - งานติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน  1  ระบบ   
               ชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด  330  W  Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  เช่น  งานท่อ  ,  สายไฟ 
                - งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่างถังเก็บน้ า 
               ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จ านวน  4   ถัง  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมต่อ
ระหว่างถังเก็บน้ า  เช่น  ข้อต่อท่อ พีวีซี. , วาล์วเปิด-ปิดน้ า 
 ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  

 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่2/2563)อที่  6  หน้า  44 

 15. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่  8  บ้านหนองตะขบ  งบประมาณ  
97,000  บาท 
ด าเนินการ   - งานติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน  1  ระบบ   
               ชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด  330  W  Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  เช่น  งานท่อ  ,  สายไฟ 
                - งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่างถังเก็บน้ า 
               ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จ านวน  4   ถัง  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมต่อ
ระหว่างถังเก็บน้ า  เช่น  ข้อต่อท่อ พีวีซี. , วาล์วเปิด-ปิดน้ า 
 ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมเติมครั้งที่2/2563)ข้อที่ 7 หน้า  45 

 16. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่  9  บ้านโคกรังพัฒนา  งบประมาณ  
97,000  บาท 
ด าเนินการ   - งานติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน  1  ระบบ   
               ชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด  330  W  Poly  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  เช่น  งานท่อ  ,  สายไฟ 
                - งานติดตั้งถังเก็บน้ าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมระหว่างถังเก็บน้ า 
               ถังเก็บน้ าแบบพลาสติก  ขนาดความจุ  2,000  ลิตร  จ านวน  4   ถัง  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมต่อ
ระหว่างถังเก็บน้ า  เช่น  ข้อต่อท่อ พีวีซี. , วาล์วเปิด-ปิดน้ า 
 ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2563) ข้อที่  8  หน้า  46 
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 17. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ า  หมู่ที่  10  บ้านโคกตูม  งบประมาณ  32,000  บาท 
ด าเนินการ   - งานติดตั้งระบบสูบน้ าบาดาล  จ านวน  1  ระบบ   
                ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ า  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
                ชุดปั๊มน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  เช่น  งานท่อ  ,  สายไฟ 
 ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2563) ข้อที่9 หน้า  47 

สรุปจ านวน  17  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,260,700 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) 

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  15 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  2,260,700 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  2,260,700 บาท ตาม
รายละเอียดโครงการจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2563 หรือไม่  
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ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  15  เสียง 

ผลการลงมติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  ข้อ 89 จ านวน  2,260,700 บาท ตามรายละเอียดโครงการ
จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2563 

    5.2  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
    สะสม ปีงบประมาณ 2563 

ประธานสภา  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงระเบียบเก่ียวกับวิธีการใช้จ่ายเงินทุน     
ส ารองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

 ข้อ 41 ให้ยกเลิกความในข้อ 87 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือ
เป็นทุนส ารองเงินสะสม   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณี
ดังต่อไปนี้ 

  (1) กรณ๊ท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 
ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขอ
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

  (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้
จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

  ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 

 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

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

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

   (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  
และเนื่องจากในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมของเราได้มียอด
เงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน  12,859,858.75 บาท ยอดเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 
7,366,108.75 บาท จึงสามารถจ่ายได้ 7,366,108.75 บาท 

ประธานสภา  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงเรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 

นายก เมื่อผู้บริหารพิจารณาตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ แล้วเห็นสมควรที่
จะจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ตามระเบียบ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

                  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  7  บ้านหนองม่วงพัฒนา  สายบ้านหนองม่วง
พัฒนา – บ้านราษฎร์นิยม  งบประมาณ  2,528,000  บาท 
สภาพเดิม      เป็นถนนหินคลุก                                                                                                       
ด าเนินการ     ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  5,000  ตารางเมตร 
               ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง และรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมก าหนด  
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565(เพ่ิมเติมครั้งที่2/2563) ข้อที่ 4  หน้าที่  38 

สรุปจ านวน  1  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,528,000  บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน)  
นายก อบต.   ได้อธิบายรายละเอียดจนเป็นที่พอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา จะมีท่านใดจะสอบถามรายละเอียด อีกหรือไม่ 

สมาชิก ไม่มี 
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ประธานสภา เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  15 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ 
    แปรญัตติในวาระที่ 2   

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี 2  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
จ านวน  2,528,000  บาท  ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะ 
ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  2,528,000  
บาท หรือไม่  

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  15  เสียง 

ผลการลงมติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมให้ความเห็นชอบอนุมัติให้
  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  2,528,000  บาท 

   5.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ    
รายจ่าย ของ หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 11,800.-บาท มายัง 
หน่วยงาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังน้ า แบบ
พลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน  2  ถังๆ ละ  5,900.-บาท  

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
  1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
   2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   3. ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 

รวมเป็นเงิน 11,800 บาท 
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ประธานสภา   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายก   ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เนื่องจาก  เราไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ของ หน่วยงานส านักงานปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร จ านวน  2  ถังๆ ละ  5,900.-บาท  

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
  1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
   2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   3. ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 

รวมเป็นเงิน 11,800 บาท 

    จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงิน จ านวน 11,800 บาท จาก หน่วยงาน
    กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
    สงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท 
    เงินเดือนพนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
    งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอให้
    สภาองค์การบริหารส่วนต 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 หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ
บุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
จ านวน 11,800.-บาท มายัง หน่วยงาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
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เป็นค่าจัดซื้อถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน  2  ถังๆ 
ละ  5,900.-บาท  

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
  1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
   2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   3. ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 

รวมเป็นเงิน 11,800 บาท 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  15  เสียง 
    ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
    อนุมัติการโอนเงินงบประมาณตามท่ีได้เสนอมา 

   5.4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
   2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประธานสภา ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมชี้แจง 

นายก ได้ชี้แจงการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งท่ี 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยได้แนบเอกสารที่เก่ียวข้องไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว และได้อธิบายจนเป็นที่พอใจแก่สมาชิก  มีผู้ใดไม่เข้าใจ และจะ
สอบถามอีกหรือไม่ 

สมาชิก ไม่มี 

  5.5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบการการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
   2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประธานสภา ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมชี้แจง 

นายก ได้ชี้แจงการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งท่ี 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยได้แนบเอกสารที่เก่ียวข้องไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว และได้อธิบายจนเป็นที่พอใจแก่สมาชิก  มีผู้ใดไม่เข้าใจ และจะ
สอบถามอีกหรือไม่ 

สมาชิก ไม่มี    

นายก เรียนท่านประธานสภา กระผมขอเสนอญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554) ข้อ 38 วรรค 5 (3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากการขุดลอก 
เนื่องจากเป็นโครงการที่แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องขอความ
เห็นชอบ จ านวน 6 ญัตติ 

ประธานสภา มีสมาชิกรับรองหรือไม่ 

นายวงศ์  ปรังประโคน กระผมขอรับรองครับ 
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นางปราณี  สายกระสุน ดิฉันขอรับรองคะ 

ประธานสภา อนุญาตตามที่เสนอครับ 

     5.6 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากการขุด
     ลอก ตามโครงการขุดลอกคลองห้วยปอ  ช่วงที่  3  สถานที่  ช่วงนานาย
     ทอน  พริ้งเพราะ  หมู่ที่  1  บ้านโคกตูม  งบประมาณ  494,000  บาท
     ด าเนินการ  ขุดลอกคลองห้วยปอ  ช่วงที่  3  ปริมาณงาน  กว้าง  20  เมตร  
     ยาว  400  เมตร  ลึกเฉลี่ย  4  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
     10,400  ลบ.ม. โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียด
     งานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูมก าหนด 
     งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
     งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพ่ิมเติมและ 
     เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ข้อที่ 2  
     ก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอก  ดังนี้  บริเวณท่ี 
     สาธารณประโยชน์ หมู่ที่  1  บ้านโคกตูม โดยเป็นการขุดลอกคลองเดิมเป็นที่
     สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน 

ประธานสภา ให้นายกชี้แจง  

นายยก ชี้แจงเกี่ยวกับจุดที่ทิ้งมวลดิน และอธิบายรายละเอียดจนเป็นที่พอใจแก่สมาชิก 

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  15 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ 
    แปรญัตติในวาระที่ 2   

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี 2  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 
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ประธานสภา     ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จาก
     โครงการขุดลอกข้างต้น  ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะ 
ให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 
หรือไม่  

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  15  เสียง 

ผลการลงมติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมให้ความเห็นชอบก าหนด
  จุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 

     5.7โครงการขุดลอกคลองปั๊มร้าง  ช่วงที่  3  สถานที่  ช่วงนานายทวี 
     ทรัพย์  เสประโคน  หมู่ที่  9  บ้านโคกรัง  งบประมาณ  485,000  บาท 
     ด าเนินการ  ขุดลอกคลองปั๊มร้าง  ช่วงที่  2  ปริมาณงาน  กว้าง  12  เมตร  
     ยาว  500  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
     8,500  ลบ.ม.โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงาน
     ขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูมก าหนดงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
     (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ปา้ย งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) 
     จ านวน  ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
     (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ข้อที่ 6  ก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้
     จากโครงการขุดลอก  ดังนี้  บริเวณท่ีทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  8  บ้าน
     หนองตะขบ โดยเป็นการขุดลอกคลองเดิม  เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่พลเมือง
     ใช้ร่วมกัน 

ประธานสภา     ให้นายกชี้แจง  

นายยก ชี้แจงเกี่ยวกับจุดที่ทิ้งมวลดิน และอธิบายรายละเอียดจนเป็นที่พอใจแก่สมาชิก 

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  15 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ 
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    แปรญัตติในวาระที่ 2   

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี 2  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา     ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จาก
     โครงการขุดลอกข้างต้น  ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะ 
ให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 
หรือไม่  

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  15  เสียง 

ผลการลงมติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมให้ความเห็นชอบก าหนด
  จุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 

     5.8 โครงการขุดลอกคลองห้วยปอ  ช่วงที่  1  สถานที่  ช่วงนานายทองสุข  
     ชัยศรีรัมย์  หมู่ที่  1  บ้านโคกตูม  งบประมาณ  247,000  บาท 
     ด าเนินการ  ขุดลอกคลองห้วยปอ  ช่วงที่  1  ปริมาณงาน  กว้าง  20  เมตร  
     ยาว  335  เมตร  ลึกเฉลี่ย  4  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
     5,900  ลบ.ม.โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงาน
     ขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูมก าหนด งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
     (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ปา้ย งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) 
     จ านวน  ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-256๕ 
     (เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2562) ข้อที่ 1  หน้าที่  72 ก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้
     จากโครงการขุดลอก  ดังนี้  บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  2  บ้านโคกตูม  
     และบริเวณท่ีทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  1  บ้านโคกตูม โดยเป็นการขุด
     ลอกคลองเดิม  เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน 

ประธานสภา     ให้นายกชี้แจง  

นายยก ชี้แจงเกี่ยวกับจุดที่ทิ้งมวลดิน และอธิบายรายละเอียดจนเป็นที่พอใจแก่สมาชิก 

ประธานสภา จะมีท่านใดจะสอบถามรายละเอียด อีกหรือไม่ 

สมาชิก ไม่มี 

ประธานสภา เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  15 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ 
    แปรญัตติในวาระที่ 2   

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี 2  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา     ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จาก
     โครงการขุดลอกข้างต้น  ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะ 
ให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 
หรือไม่  

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  15  เสียง 

ผลการลงมติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมให้ความเห็นชอบก าหนด
  จุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 

     5.9 โครงการลอกคลองจบกเกร็งตอนกลาง  ที่นานายพร า ค าแก้วถึงที่นานาย
     นวล นวลปักศรี หมู่ที่  8    บ้านหนองตะขบ  งบประมาณ  251,000  บาท 
     ด าเนินการ  ขุดลอกคลองจบกเกร็งตอนกลาง  ปริมาณงาน  กว้าง  12  -  
     16  เมตร  ยาว  385  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.50  -  400  เมตร  หรือมี
     ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  5,300  ลบ.ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ า  ทางข้าง
     คลอง  จ านวน  1  จุด โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและ 
     รายละเอียดงานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูมก าหนด งานติดตั้งป้าย 
     ประชาสัมพันธ์โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย  
     งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย 
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-256๕ (เพ่ิมเติม ครั้งที่  
     1/2562) ข้อที่ 5  หน้าที่  73 

   ก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอก  ดังนี้  บริเวณท่ี 
    สาธารณประโยชน์ หมู่ที่  8  บ้านหนองตะขบ  และทางสาธารณประโยชน์ 
    หมู่ที่  8  บ้านหนองตะขบ โดยเป็นการขุดลอกคลองเดิม  เป็นที่ 
    สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน 

ประธานสภา     ให้นายกชี้แจง  

นายยก ชี้แจงเกี่ยวกับจุดที่ทิ้งมวลดิน และอธิบายรายละเอียดจนเป็นที่พอใจแก่สมาชิก 

ประธานสภา จะมีท่านใดจะสอบถามรายละเอียด อีกหรือไม่ 
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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  15 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ 
    แปรญัตติในวาระที่ 2   

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี 2  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา     ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จาก
     โครงการขุดลอกข้างต้น  ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะ 
ให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 
หรือไม่  

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  15  เสียง 

ผลการลงมติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมให้ความเห็นชอบก าหนด
  จุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 

     5.10 โครงการขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่าง  บ้านโคกรัง  หมู่ที่  3  
     งบประมาณ  499,000  บาท 
     ด าเนินการ  ขุดลอกคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่างปริมาณงานกว้าง  12  เมตร  
     ยาว  500  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
     9,900  ลบ.ม. โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงาน
     ขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูมก าหนด งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
     (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ปา้ย งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) 
     จ านวน  ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565ข้อที่1   

   ก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอก  ดังนี้  บริเวณท่ีทาง 
    สาธารณประโยชน์ หมู่ที่  3  บ้านโคกรัง โดยเป็นการขุดลอกคลองเดิม  เป็นที่
    สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน 
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ประธานสภา     ให้นายกชี้แจง  

นายยก ชี้แจงเกี่ยวกับจุดที่ทิ้งมวลดิน และอธิบายรายละเอียดจนเป็นที่พอใจแก่สมาชิก 

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  15 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ 
    แปรญัตติในวาระที่ 2   

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระที่ 2  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา     ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จาก
     โครงการขุดลอกข้างต้น  ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะ 
ให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 
หรือไม่  

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  15  เสียง 

ผลการลงมติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมให้ความเห็นชอบก าหนด
  จุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 

     5.11 โครงการขุดลอกคลองชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่  9   
     งบประมาณ  9,674,000  บาท 
     ด าเนินการ  ขุดลอกคลองชลประทาน    มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า   
     176,000  ลบ.ม.โครงการขุดลอกคลอง  ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียด
     งานขุดลอกคลองของ  อบต.โคกตูมก าหนด งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
     โครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จ านวน  ๑ ป้าย งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผ่น
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     เหล็กถาวร) จ านวน  ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
     2564  ข้อที่ 1  หน้าที่  205   

   ก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอก  ดังนี้  บริเวณท่ีทาง 
    สาธารณประโยชน์ หมู่ที่  9  บ้านโคกรัง  และทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  4  
    บ้านหนองตะขบ โดยเป็นการขุดลอกคลองเดิม  เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่
    พลเมืองใช้ร่วมกัน 

ประธานสภา     ให้นายกชี้แจง  

นายยก ชี้แจงเกี่ยวกับจุดที่ทิ้งมวลดิน และอธิบายรายละเอียดจนเป็นที่พอใจแก่สมาชิก 

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  15 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ 
    แปรญัตติในวาระที่ 2   

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี 2  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา     ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จาก
     โครงการขุดลอกข้างต้น  ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะ 
ให้ความเห็นชอบก าหนดจุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 
หรือไม่  

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
     เห็นชอบ  15  เสียง 

ผลการลงมติ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมให้ความเห็นชอบก าหนด
  จุดที่ทิ้งมวลดินที่ได้จากโครงการขุดลอกข้างต้น 
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ระเบียบวาระท่ี  6        เรื่องอ่ืน ๆ 

ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา  12.10 น.  
 
(ลงชื่อ)     ปุรินทร์  บุรีภักดี   เลขานุการสภา อบต. 

      (นายปุรินทร์  บุรีภักด)ี  
    

1. นงค์ นวลปักศรี  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางนงค์ นวลปักศรี) 
 

2. เจ็ด เชิญรัมย์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเจ็ด เชิญรมัย์) 
 
  3.      บุญจันทร์  แม้นประโคน เลขานุการและกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญจันทร์  แม้นประโคน)       
      ตรวจถูกต้องแล้ว 
        สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
      ส ำเนำถูกต้อง 
        สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
 

 

 

 

 

 


