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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่   20  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

…………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายภูริเดช  จ่ายประโคน ประธานสภา อบต. ภูริเดช   จ่ายประโคน  
๒ นายธนาธิป  ปานะโปย รองประธานสภา อบต. ธนาธิป  ปานะโปย  
3 นายแกน   ยึนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 แกน   ยึนประโคน  
4 นายสุภาพ   ชุมนุมดวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1  สุภาพ   ชุมนุมดวง  
5 นายกิจ   ชัยประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 - -ลา- 
6 นายทนงศักดิ์   เสาธง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 - -ลา- 
7 นายบุญศรี  ประสงค์สุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 - -ลา- 
8 นายร าเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ร าเพย   สิงหา  
9 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ทวีศักดิ์   เมียวประโคน  

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเหลือ  เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ  เดือนประโคน  
2 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
3 นางสาวปัฐมญชุ์    มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก) ปัฐมญชุ์    มีเสนา  
4 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  พจนา   ทองรักสี  
     

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จ านวน 12 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  4 คน  

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบ
ครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1   
    ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ ลา  3  คน  คือ 

1. นายกิจ   ชัยประโคน  สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 
2. นายทนงศักดิ์   เสาธง   สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 
3. นายบุญศรี    ประสงค์สุข  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่  1 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2561 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ท าหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี 2562  
    และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1   
    ประจ าปี 2561 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการประชุม 
    กันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญอ่านและ 
    ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไข 
    เพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน  2561 ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  10  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  
    ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2561    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอเพ่ือทราบ 
นายเหลือ  เดือนประโคน - วันนี้มีเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบสองเรื่อง 
(นายก อบต.)   เรื่องท่ี 1 เรื่องอ าเภอยิ้ม  ทางอ าเภอประโคนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรมออกหน่วย 
    ให้บริการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  08.30  น. 
    เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ  หมู่ที่ 4  ต าบลโคกมะขาม  วันนี้ทางฝ่าย 
    ปกครองได้เตรียมจัดสถานที่ที่โรงเรียนแต่พวกเราพรุ่งนี้ขอให้ไปร่วมต้อนรับคณะที่จะมา 
    ร่วมงานออกหน่วยอ าเภอยิ้ม  ในงานก็จะมีกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ส าหรับใครที่มีความ 
    ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตก็ขอเชิญไปร่วมบริจาคได้  และมีการมอบถุงยังชีพให้กับ 
    ผู้ด้อยโอกาสในต าบลโคกมะขาม  มีการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย  และมีการมอบทุนการศึกษา 
    ให้กับนักเรียน  ทางอ าเภอก็มีงบบริจาคส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราจะร่วมบริจาคด้วยก็จะเป็น 
    เรื่องท่ีดี  ส าหรับทุนการศึกษาที่จะมีการมอบ ทุนละ  500  บาท  แล้วท่านจะร่วม 
    บริจาคหรือถ้าไม่ร่วมบริจาคก็ไปร่วมกิจกรรมร่วมต้อนรับคณะที่มาออกหน่วยบริการที่ 

โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ และขอให้ท่านสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน 
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ร่วมบริจาคโลหิตด้วย  ทางหมู่บ้านเขาก็บริจาคเงินหมู่บ้านละพันถึงสองพันบาทเพ่ือ 
ท าอาหารเลี้ยงต้อนรับ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลของเราก็ร่วมบริจาคเงิน 2,000  
บาท และอ าเภอให้เรารับผิดชอบเรื่องน้ าดื่มกับกาแฟรวมๆแล้วก็เป็นงบประมาณหลาย 
พันบาท  พวกเราก็ต้องไปร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้  ตอนแรกจะท าหนังสือแจ้งแต่คิดว่า 
คงจะไม่ทันเวลา วันนี้เลยขออนุญาตแจ้งในที่ประชุมได้ทราบและขอเชิญทุกท่านได้ไป 
ร่วมงานออกหน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ   

    เรื่องท่ี 2 ตอนนี้ทางส่วนราชการเขาให้รณรงค์เรื่องการเผาไร่อ้อย  เผาที่นา  เพราะ 
    ตอนนี้เกิดปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก ทางอ าเภอได้มีหนังสือมาให้ 
    ช่วยกันรณรงค์ไม่ให้มีการเผาไร่อ้อย เผาที่นา  ทางผู้น าท้องที่เขาก็ช่วยรณรงค์  ขอให้ 
    พวกเราได้ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้ด้วย    
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯได้มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่องออกหน่วยบริการอ าเภอยิ้ม 
    เคลื่อนที่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ ขอเชิญพวกเรา 
    ทุกคนได้ไปร่วมกิจกรรม ร่วมต้อนรับ  และขอให้ช่วยกันรณรงค์เรื่องการเผาไร่อ้อย เผา 
    ที่นา  เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ  
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2562 และก าหนดสมัย 
    ประชุมสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป 
ประธานสภา อบต. - เรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 และก าหนดสมัย 
    ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ. 2563 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุม 
สามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ 
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม 
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  และเม่ือสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภา 
ท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.  2552  มาตรา  53  ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม 
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้อง 
ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนด วรรคสี่  ความว่า  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

    ล าดับต่อไปขอเชิญสภาฯ ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2562 
ก าหนดให้มีกี่สมัย  ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2562  โดย 
เริ่มก าหนดสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2562  และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม 
สามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือประจ าปี 2563 ขอเชิญที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอ 
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นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด   - กระผมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หมู่ที่ 7  ขอเสนอก าหนดสมัย 
(ส.อบต.หมู่ 7)   ประชุมสามัญ  ประจ าปี 2562  ก าหนดให้มี  4  สมัย  โดยเริ่มก าหนดวันเริ่มประชุม 
    ของสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที ่2 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2562 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่3 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2562 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่4 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 ธันวาคม 2562 มีก าหนด 15 วัน  
และสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 มี 
ก าหนด 15 วัน 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562   
    และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี 2563  ขอเสียงรับรอง 
    ตามท่ีเสนอด้วย 
ทีป่ระชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นายแกน   ยึนประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายประจวบ   ปราศจาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบตามที่ท่าน 
    สมาชิกได้เสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2562 มี  4  สมัย  โดยเริ่มก าหนด 
    วันเริ่มประชุมของสมัยสามัญ สมัยที่ 2  

สมัยสามัญ  สมัยที ่2 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2562 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่3 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2562 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่4 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 ธันวาคม 2562 มีก าหนด 15 วัน  
และสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2563 มี 
ก าหนด  15  วัน 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  10  เสียง  
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

    ไมเ่ห็นชอบ    -ไม่มี-  

    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  
(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) 

ประธานสภา อบต. - เรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
(เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)  ขอเชิญท่านนายกฯได้เสนอต่อที่ประชุม 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
(นายก อบต.)   ครั้งที่ 2)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
    โคกมะขามได้ท าแผนพัฒนาสี่ปี เนื่องจากน ามาใช้ได้ประมาณหนึ่งปี ทางผู้บริหารเห็นถึง 
    ความจ าเป็นในเรื่องที่จะพัฒนาองค์กรแต่แผนที่เราท าปัจจุบันยังไม่ครบถ้วนจึงจ าเป็น 
    ต้องมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงเพ่ือแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วนและให้ครอบคลุม  

การเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนเป็นอ านาจของผู้บริหารที่จะเสนอเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงได้  
ในการเพิ่มเติมแผนในครั้งนี้เป็นผลมาจากที่ท่านสมาชิกได้ท าหนังสือมาเพ่ือให้องค์การ 
บริหารส่วนต าบลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่เนื่องจากโครงการ 
ที่เสนอมาไมม่ีในแผนพัฒนาฯ และผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นจึงได้ 
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พิจารณาน าเรื่องที่ได้รับมาเสนอเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนในครั้งนี้ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
      ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
    เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปี ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ 

เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ  
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เ พ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 
 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้
เป็นไปตาม  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ประกอบ
กับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  
มาตรา ๑๖ (๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   
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ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม
ได้  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ดว้ย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564) 
 2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
 2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 
 2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้าง
ด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึง ต้องมีการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับ
บริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลโคกมะขาม และต าบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ครั้งที่ 2 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ดว้ย  
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เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ตามรายละเอียดที่กล่าวมา
ข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) พร้อมทั้งแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม เพ่ือแจ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
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แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม           
หมู่ที่ 1 ต าบลโคกมะขาม    
สายบ้านโคกมะขาม หมู่ที ่1 
เช่ือมบ้านหนองอาแมะหมู่ที ่4  

เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน  
และการสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

สายบ้านโคกมะขาม หมู่ที ่1 เช่ือมบ้านหนองอาแมะ
หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม    
หมู่ที่ 1 ต าบลโคกมะขาม  
(สายจากสามแยกที่ดิน          
บ้านนางเจียด  ยึนประโคน ถึง
ที่ดินนายแสวง  นาประโคน) 

เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน  
และการสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

(สายจากสามแยกที่ดินบา้นนางเจียด  ยนึประโคน 
ถึงที่ดินนายแสวง  นาประโคน) ขนาดผวิจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 129 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที ่

- 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม   
หมู่ที่ 1 ต าบลโคกมะขาม  
(สายข้างที่ดินนางส ารวย        
จามิกรณ์ ถึงหน้าบ้าน       
นายจ านงค์  บุญสิทธ ิ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายขา้งที่ดินนางส ารวย  จามิกรณ์ ถึง
หน้าบ้านนายจ านงค์  บุญสิทธิ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3 เมตร ยาว 26 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที ่

- 60,000 60,000 60,000 ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกเกลา      
หมู่ที่ 5 ต าบลโคกมะขาม   
(สายสามแยกหน้าบา้นนาย
เยือน  สืบเทพ ถึงหน้าบา้น 
นางวิชุตา  พรหมเอาะ  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน  ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้ 
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายสามแยกหน้าบา้นนายเยือน       
สืบเทพ ถึงหน้าบา้นนางวิชุตา  พรหมเอาะ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 150 เมตรพร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
6 ต าบลโคกมะขาม (สายบ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 6 เช่ือมทาง
หลวงชนบท บร. 3043  

เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน  
และการสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล. (สายบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เช่ือมทาง
หลวงชนบท บร. 3043 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 2,840 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที ่

- 8,500,000 
 

8,500,000 
 

8,500,000 
 

ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 
7 ต าบลโคกมะขาม (สายตอ่
จากถนนคอนกรีตเดิมข้างที่ดิน
นางทองเล็ก  ยอดสิงห ์ถึงสาม
แยกที่ดินนางรัตน์  จันทร์ภกัดี  
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมข้างที่ดิน
นางทองเล็ก  ยอดสิงห์ ถึงสามแยกที่ดินนางรัตน์  
จันทร์ภักดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 214 
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  

- 320,000 320,000 320,000 ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 
7 ต าบลโคกมะขาม (สายตอ่
จากคอนกรีตเดิมข้างที่ดิน   
นายสุนัย  รุ่งเรือง ถึงข้างที่ดิน    
นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน  ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม       
ได้สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. (สายต่อจากคอนกรีตเดิมข้างที่ดิน     
นายสุนัย  รุ่งเรือง ถึงข้างที่ดินนายสุทธริักษ์        
หล้าสุด) ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 142 
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

- 
 

280,000 
 

280,000 
 

280,000 
 

ถนน คสล.     
ที่ก่อสร้าง 

การสัญจรไป
มาได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน
ดินและลงลูกรัง บ้านไทยถาวร 
หมู่ที่ 7 ต าบลโคกมะขาม  
(สายบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 
เช่ือมถนนลาดยาง บร.2098)   

เพื่อเป็นเส้นทางในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

สายบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 เช่ือมถนนลาดยาง บร.
2098 ถมดินขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,300 
เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตรหรือปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 11,500 ลูกบาศก์เมตร พรอ้มเกรดปรับเกลี่ย
ให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ าขนาด ø0.60 จ านวน 
5 จุดๆละ 7 ท่อน และลงลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- 
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 
บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 
ต าบลโคกมะขาม (สายสามแยก
ที่ดินนายเสง่ียม  โพยประโคน  
ถึงสามแยกที่ดินนายโต  โสดา) 
 

เพื่อเป็นเส้นทางในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

 (สายสามแยกที่ดินนายเสง่ียม  โพยประโคน  ถึง
สามแยกที่ดิน  นายโต  โสดา) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.50 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 549.50 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- 
 

95,000 
 

95,000 
 

95,000 
 

ลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 
บ้านไทยถาวร หมู่ที ่7 ต าบล
โคกมะขาม (สายสามแยกที่นา
นายครรชิต  ไวยรัตน ์เช่ือม
คลองห้วยพริก) 
 

เพื่อเป็นเส้นทางในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง (สายสามแยกที่นานายครรชิต  ไวยรัตน์ 
เช่ือมคลองห้วยพริก) ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 
เมตร ยาว 1,230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 430.50 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

- 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

ลูกรัง การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการปรับเกรดปรับแต่ง
ถนนดิน บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 
ต าบลโคกมะขาม (สายจากบา้น
นายสุนัย  รุ่งเรือง ไปทางทิศ 
ตะวันออกเช่ือมบ้านโคกเกลา 
หมู่ที่ 5)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับเกรดถนน (สายจากบ้านนายสุนัย  รุ่งเรือง ไป
ทางทิศตะออกเช่ือมบ้านโคกเกลา หมู่ที ่5) ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร  พื้นที่
เกรดไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 

- 10,000 10,000 10,000 ถนนที่ปรับ
เกรด 

การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนดิน       
บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 
ต าบลโคกมะขาม (สายจากที่นา
นางล้วน  สายสด              
ถึงที่นา  นางเฉือน แกว้ศรี)  

เพื่อเป็นเส้นทางในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนดิน (สายจากที่นานางล้วน  สายสด  ถึงที่นา
นางเฉือน  แก้วศรี) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
615 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร   

- 300,000 300,000 300,000 ถนนดิน การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนดิน   
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6        
ต าบลโคกมะขาม (สายจากที่นา
นายพยุงศักดิ์  ปยุะติ          
ไปทางทิศตะวันตก)  
 

เพื่อเป็นเส้นทางในการขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเข้าหมู่บ้านได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนดิน (สายจากที่นา  นายพยุงศักดิ์  ปุยะติ      
ไปทางทิศตะวันตก) ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
1,260 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร   
 

- 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

ถนนดิน การสัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การก่อสร้างและซ่อมแซมทางระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน
(รูปตัว U) บ้านหนองไผ่        
หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  
(สายข้างก าแพงโรงเรียนบ้าน
หนองไผ่ ถึงสามแยกข้างบ้าน
นายเทียน  ขาวรัมย์) 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบตัว U) ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 224 ม.พร้อม
ฝาปิด คสล. (สายขา้งก าแพงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
ถึงสามแยกขา้งบ้านนายเทียน ขาวรัมย์)   

- 
 

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

รางระบาย
น้ าที่

ก่อสร้าง 

ราษฎร           
มีที่ระบายน้ า
ตลอดปีไม่
ก่อให้เกิดน้ าทว่ม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน
(รูปตัว U) บ้านหนองไผ่      
หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  
(สายหน้าบ้านนายพร        
ทองรัมย์ ถึงที่ดินนายประกิจ  
ฉิมงาม)  
 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ระบายน้ าเพื่อให้น้ า
ไหลเวียนสะดวกขึ้น 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบตัว U) ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.(ภายใน) ลึก 0.40 ม. ยาว 205 ม.พร้อม
ฝาปิด คสล. (สายหน้าบา้นนายพร  ทองรัมย์ ถึง
ที่ดินนายประกจิ  ฉิมงาม)   

- 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ทางระบาย
น้ าที่

ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาการ
เกิดน้ าท่วมได้ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสือ่สาร 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการขยายไฟแรงต่ า     
บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1     
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

รายละเอียดปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร 
จ านวน 1 ต้น ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร 
จ านวน 4 ต้นพร้อมพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 50 ต.มม. ระยะ 120 เมตร จ านวน 2 เส้น 
 

- 
 

46,000 
 

46,000 
 

46,000 
 

เขตไฟฟ้า ราษฎรจะได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2  โครงการขยายเขตแรงต่ า     
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6      
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

รายละเอียดปกัเสา คอร. คอนกรีตขนาด 8 เมตร 
จ านวน 48 ต้น พร้อมพาดสายชนิดอลมูิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง1,580 เมตร 
จ านวน 2 เส้น 

- 
 

430,000 
 

430,000 
 

430,000 
 

เขตไฟฟ้า ราษฎรจะได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตแรงต่ า + ไฟ
ถนน  บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 6      
ต าบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

รายละเอียดปกัเสา คอร. คอนกรีตขนาด 8 เมตร 
จ านวน 2 ต้น พร้อมพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 75 เมตร 
จ านวน 2 เส้น และพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 
ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง  75 เมตร พร้อมติดตั้ง
ชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2×20w        
จ านวน  1 ชุด 

- 35,000 35,000 35,000 เขตไฟฟ้า ราษฎรจะได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 



16 
 

แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ             
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกีย่วและกีฬา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสือ่สาร 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการขยายไฟแรงต่ า  บ้าน
ไทยถาวร หมู่ที่ 7 ต าบลโคก
มะขาม สายศูนย์ ก.ศ.น. ต าบล
โคกมะขาม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า บ้านไทยถาวร (สายศูนย์ ก.ศ.น. 
ต าบลโคกมะขาม (รายละเอียด ปักเสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8 เมตร จ านวน 2 ต้น พร้อมพาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระยะ 80 
เมตร จ านวน 2 เส้น) 

- 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 
 

เขตไฟฟ้าแรงต่ า  ราษฎรจะได้มี
ไฟฟ้าใช้     

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการขยายไฟแรงต่ า  บ้าน
ไทยถาวร หมู่ที่ 7 ต าบลโคก
มะขาม  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 (รายละเอียด 
ปักเสา คอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จ านวน 2 
ต้น พร้อมพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
50 ต.มม. ระยะทาง 80 เมตร จ านวน 2 เส้น) 

- 
 

23,500 
 

23,500 
 

23,500 
 

เขตไฟฟ้าแรงต่ า ราษฎรจะได้มี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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                                                                                                                   แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองหน้าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การจัดการบริหารการศึกษา 
    แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย 
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา       
(อาหารกลางวัน) 

โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล      
โคกมะขาม สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองไผ่ 

- 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย 
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน)      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองไผ่ 

- 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

มีงบประมาณใน
การพัฒนาด้าน
การเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองไผ่ 

- 120,000 120,000 120,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

มีงบประมาณใน
การพัฒนาด้าน
การเรียนการ
สอนต่างๆ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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                                           แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การจัดการอาคารส านักงาน 
    แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลโคก
มะขาม 

- เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองไผ่ 

- 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อแยกระดับ
อายุของเด็ก 
เพื่อให้ได้รับการ
พัฒนาตามช่วง
อายุที่ถกูต้อง
เหมาะสม 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการก่อสร้างป้ายชือ่        
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           
ต าบลโคกมะขาม 

- เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองไผ่ 

- 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ  

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก             
อบต.โคกมะขาม 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 

-เพื่อปรับปรุงห้องน้ าของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อให้ห้องน้ า
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.โคกมะขาม
เป็นไปอย่างถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 
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     แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562      
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การจัดการอาคารส านักงาน 
    แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการก่อสร้างรั้ว   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลโคกมะขาม 

- เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไผ่ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองไผ่ 

- 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เพื่อความ
สวยงามและ
ปลอดภัยของ
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา
ศาสนาและ

วัฒนธรรมและ
กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562    

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
    แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

   งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที ่
ขอรับเงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการประเพณี
ท่องเที่ยวปราสาท
เมืองต่ าตามอารย
ธรรมขอม 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เพื่ออุดหนุนในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

- 15,000 15,000 15,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

การด าเนินงานตาม
โครงการเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอประโคนชัย 

2 โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษาอ าเภอ
ประโคนชัย 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

เพื่ออุดหนุนในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

- 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

การด าเนินงานตาม
โครงการเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอประโคนชัย 

3 โครงการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล
ประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว    
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

เพื่ออุดหนุนตามโครงการ เพื่ออุดหนุนตามโครงการ - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

การด าเนินงานตาม
โครงการเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอประโคนชัย 

รวม 3 โครงการ - - - 50,000 50,000 50,000 - - - - 
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แบบ ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ์ 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
   งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 
1 แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพื่อใช้ถ่ายเอกสารและ
จัดท าเอกสาร          
ในส านักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า) 

- 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

2 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาจอภาพ แบบ
LED ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

จอภาพLED ขนาดไม่น้อยกวา่    
21.5 นิ้ว 

- 4,000 4,000 4,000 กองช่าง 

3 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อจัดหาเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ - 150,000 150,000 150,000 กองช่าง 

4 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เพื่อใช้ส าหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต - 6,500 6,500 6,500 ส านักปลัด 

5 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เพือ่ใช้ส าหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น - 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 
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แบบ ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ์ 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต 
   งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 
6 แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เพื่อใช้ในการตัดตกแต่ง
สนามหญ้า 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - 28,500 28,500 28,500 กองคลัง 

7 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในส านกังาน 

โต๊ะ-เก้าอี ้ - 35,000 35,000 35,000 ส านักปลัด 

8 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพื่อใช้เก็บเอกสาร
ภายในส านกังาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน - 27,500 27,500 27,500 ส านักปลัด 

9 แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพื่อใช้เก็บเอกสาร
ภายในส านกังาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูกระจก
บานเล่ือน 

- 44,000 44,000 44,000 ส านักปลัด 

รวม - 405,500 405,500 405,500  
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นายนพรัตน์ เนียมหัตถ ี - ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องการเสนอแผนพัฒนาฯ ท่านสมาชิกแต่ละคนก็จ าไม่ได้ว่าตัวเอง 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  เคยเสนอไปแล้วหรือไม่  การเสนอแผนท่านต้องมีความรู้มีข้อมูลอย่าลืมว่าท่านเป็น 
    ตัวแทนของประชาชนถือเป็นหน้าที่ ท่านต้องทราบว่าโครงการที่จะเสนอมีในแผนแล้ว
    หรือไม่  การปรับปรุงแผนมีการปรับปรุงทุกปี กฎหมายไม่ได้บอกว่าห้ามเสนอโครงการ 
    เข้าแผนมากๆ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขอบเขต  มันมีตัวแย้งในตัวของมันเองในการ 
    ปฏิบัติราชการ เวลาเสนอแผนไปท างานได้ตามแผนที่เสนอไปหรือไม่  ไม่ใช่เสนอๆไป ที่ 
    ประชุมไม่รู้เรื่องก็อนุมัติเห็นชอบไปตามที่เสนอมา  กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามเสนอโครงการ 
    เข้าแผนมากๆ แต่มันก็มีผลกระทบเวลาเขามาตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
    ราชการ เวลาเสนอโครงการเข้าแผนจ านวนมากๆ แต่ปริมาณท่ีท าได้จริงมีน้อยคะแนน 
    ตัวชี้วัดก็จะได้คะแนนต่ า คะแนนตัวชี้วัดต่ าหมายถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของ  
    อบต. ต่ า  ฉะนั้นแล้วการเสนอโครงการเข้าแผนฯ ผู้เสนอต้องมีข้อมูลต้องดูว่าโครงการ 
    ไหนมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนก็ต้องเสนอโครงการนั้นก่อน  
    ไม่ใช่เสนอมาทับถมกันเยอะๆ แล้วไม่ได้ปฏิบัติ มันก็ไม่ค่อยถูกหลักการ  ก็ขอชี้แจงให้ 
    ท่านสมาชิกได้เข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินการเรื่องการเสนอโครงการเข้า 
    แผนในครั้งต่อๆไป 
นายประจวบ ปราศจาก - ตามท่ีท่านปลัด ได้อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการเสนอแผนท าให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น แต่ 
(ส.อบต.หมู่ 7)   โครงการต่างๆ ที่เสนอเข้าแผนตั้งแต่ครั้งแรกก็ไม่ได้ด าเนินการสักทีแล้วก็ลืมพอลืมก็ 
    เสนอเข้าแผนทับถมกันไปอีกเรื่อยๆ ก็ไม่ได้ท าอีกจนลืมต้องต้องเสนอแบบนี้ เรารายได้ 
    น้อยงานเลยออกไปน้อย 
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - ตามท่ีท่านสมาชิกได้กล่าวมาก็ไม่ผิด  ฉะนั้นแล้วเวลาเสนอแผนเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ก็ขอให้ช่วยกันพิจารณาว่าโครงการไหนมีความจ าเป็นเร่งด่วนโครงการไหนควร 
    ด าเนินการก่อนหลัง ถ้าเราท าแบบนี้มันจะไม่มีการตกหล่นแบบนี้  เราต้องชี้แจงเหตุผล 
    ในเรื่องของความจ าเป็นความเดือดร้อนที่จะต้องด าเนินโครงการในท่ีประชุมเลย เพราะ 
    เวลาเราเสนอไปแล้วน าเข้าแผนแล้วมันจะต้องมีศักยภาพมีโอกาสที่จะได้ด าเนินโครงการ 
    นั้นๆสูง ขอให้ทุกท่านยึดตามหลักเกณฑ์ที่ผมได้อธิบายชี้แจงในเรื่องการเสนอโครงการ 
    เพ่ือจัดท าแผนหรือเพ่ือเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เพราะท่ีเราท าๆกันมาไม่ท า 
    ตามหลักเกณฑ์แต่ละท่านก็เสนอมามันก็ทับถมกันไปเรื่อยๆ มันก็เกิดปัญหาว่าโครงการ 
    ไม่ได้ด าเนินการสักทีก็จะเป็นปัญหาเช่นนี้ไปตลอดๆ 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผลพร้อมทั้งรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    สี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) ขององค์การบริหาร
    ส่วนต าบลโคกมะขามพร้อมทั้งท่านปลัดได้อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมในหลักเกณฑ์ในการ 

การเสนอแผน  ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - รับทราบ และไม่มีผู้อภิปราย 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
    (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ขอเชิญ 
    ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม/ 
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม    
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นางสุกัญญา ไชยปลัด - ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 หน้าทางเข้าศาลากลางหมู่บ้านเสียใช้การไม่ได้ขอให้ส่งช่างไป 
(ส.อบต.หมู่ 5)   ซ่อมให้ด้วย  และสอบถามประปา หมู่ 5 ที่กรมทรัพฯ มาเจาะให้ ไม่ทราบว่าจะใช้ได้ 
    ตอนไหน 
ประธานสภา อบต. - เจ้าหน้าที่ อบต. จะออกไปซ่อมไฟฟ้าตามหมู่บ้านทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ขอให้ 
    สมาชิกทุกท่านได้ส ารวจไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านของท่านเองว่ามีจุดไหนบ้างที่ช ารุด  
    และก็ประสานกับเจ้าหน้าที่เขาจะได้ซ่อมได้ถูกทุกจุดที่เราแจ้ง การท างานต้องมีการ 
    ประสานกัน  
นายแกน  ยึนประโคน - สอบถามเรื่องบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขาม  ติดโรงงานถนนลูกรังองค์การบริหารส่วน 
(ส.อบต.หมู่ 1)   ต าบลยังไม่ได้ด าเนินการให้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาเกือบหนึ่งปีแล้ว  คือมีแต่ท่อแต่ยังไม่ 
    ท าบ่อพักให้ 
นายธนาธิป  ปานะโปย - สอบถามเรื่องโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2 จากหน้าบ้าน 
(รองประธานสภาฯ)  นายมอน  ชัยประโคน  ถึงหน้าบ้านนายธนาธิป  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้รับปากว่าหลังปี 
    ใหม่จะด าเนินการให้  ตอนนี้ข้างบ้านเขาปล่อยน้ ามาน้ าก็ท่วมถนน  และขอติดตามเรื่อง 
    ที่ท่านรองฯสุเทพ ได้เคยบอกไว้เรื่องถนนลาดยางข้างโรงเรียนบ้านโคกมะขาม บอกว่า 
    หลังปีใหม่จะได้ตอนนี้เลยอยากทราบว่าเป็นโครงการจริงหรือโครงการปลอม 
ประธานสภา อบต. - เรื่องถนนลาดยางสายข้างโรงเรียนบ้านโคกมะขาม ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินเขาพูดมาเราก็พูด 
    กันต่อๆกัน ไม่ใช่โครงการของ อบต. ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะจริงหรือไม่อย่างไร 
นายวงศ์ ธนโชติโภคินกุล - แจ้งเพ่ือทราบ  หลังอู่ซ่อมรถเขาใช้น้ าแล้วน้ าไหลมาท่วมถนนท าให้น้ าท่วมขัง  ผมได้จ้าง 
(เลขาฯนายก อบต.)  รถไถให้มาท าร่องให้น้ าไหลคือแจ้งเพ่ือทราบเพราะก่อนท าไม่ได้แจ้งท่านนายกฯก่อน 
นายเหลือ  เดือนประโคน - ขอชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม 
(นายก อบต.)   -เรื่องประปาที่กรมทรัพฯ ภาค 5 ได้มาเจาะให้ในพ้ืนที่ต าบลโคกมะขามซึ่งเป็น 
    งบประมาณของทางกรมทรัพองในส่วนของการติดตั้งเครื่องซัมเมอร์สก็เป็นงบประมาณ 
    ของทางกรมทรัพฯแต่ทางกรมทรัพฯ ไม่สามารถด าเนินการติดตั้งเองได้ต้องท าตาม 
    ระเบียบคือด าเนินการประกาศสอบราคาหาผู้รับจ้างเพราะมีจ านวนหลายจุดที่จะต้อง 
    ติดตั้งไม่ใช่เฉพาะที่ต าบลโคกมะขามของเรามีที่อ่ืนอีก ทราบมาว่าตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
    ถ้าได้ผู้รับจ้างแล้วก็คงไม่นานมากคงจะได้ด าเนินการมาติดตั้งให้เขาก็บอกว่าไม่น่าจะเกิน 
    ช่วงเดือนเมษายนนี้น่าจะติดตั้งเสร็จและได้ใช้น้ ากัน คือผมได้ติดต่อสอบถามเขาอยู่ 
    เรื่อยๆก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ 
    -เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม  
    เป็นโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติฯ  ก็น่าจะได้ด าเนินการให้ในช่วงท้ายๆของสิ้น 
    ปีงบประมาณนี้ตอนนี้ก าลังด าเนินการในส่วนของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่  
    หมู่ 6 จ านวน 2 สาย น่าจะได้ท าสัญญาวันนี้และก็ต่อด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
    ไทยถาวร หมู่ที่ 7 ระยะทาง 300 เมตร และบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ระยะทาง 200  
    เมตร ตอนนี้รอเอกสารพร้อมกันจะได้ด าเนินการ 
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    -เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เป็นเรื่องที่เสียช ารุดได้ตลอดๆ ก็เป็นธรรมดา  แต่ถ้าเสียบ่อยใน 
    จุดๆเดิม เราก็ต้องดูว่าอุปกรณ์ท่ีเราซื้อมามันได้มาตรฐานหรือไม่ แต่เราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ 
    คอยซ่อมดูและเป็นประจ าอยู่แล้ว  ขอให้ท่านสมาชิกฯได้ส ารวจในชุมชนของท่านว่ามีจุด 
    ไหนบ้างที่เสียช ารุด เวลาเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมก็ให้แจ้งจะได้ซ่อมได้ถูกจุด 
    -เรื่องโครงการในแผนเพิ่มเติมที่สภาฯ ได้เห็นชอบแล้ว ก็ต้องรอดูงบประมาณอีกรอบ 
    และต้องพจิารณาว่าโครงการไหนที่มีความจ าเป็นก่อนหลัง 
นายร าเพย  สิงหา - กระผมในนามตัวแทนของ อสม. ต้องขอขอบคุณ ท่านนายกฯ ท่านปลัด และฝ่าย 
(ส.อบต.หมู่ 4)   บริหารทุกท่าน ที่ช่วยผลักดันให้มีโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ อบต.  
    ได้ส าเร็จ 
นายนพรัตน์ เนียมหัตถี - เรื่องปัญหาของ อบต. เช่น เรื่องไฟฟ้า เรื่องความช ารุดของถนนต่างๆ อยากให้มองว่า 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  มันเป็นปัญหาแบบธรรมชาติเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยเป็นปกติอยู่แล้วเป็นปัญหาที่ให้ 
    เราแก้ไขอยู่ตลอดเหมือนอย่างที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงขอให้ท่านสมาชิกได้ส ารวจ 
    ตรวจสอบว่ามีอะไรช ารุดบ้าง อย่างเช่นเรื่องไฟฟ้า ถ้าเกิดมีการเสียช ารุดให้ท่านสมาชิก 
    ท าหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะเรามีเจ้าหน้าที่ด าเนินการซ่อมอยู่ 
    แล้ว  และอยากให้ท่านบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของช่างเอาไว้จะได้คอยประสานงานกัน   
    ส่วนในเรื่องของโครงการที่ท่านเสนอน าเข้าแผนพัฒนานั้น ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่า 
    จะสามารถท าโครงการให้ได้ตอนไหนอย่างไร ครั้งต่อไปในการที่จะเสนอโครงการก็ขอให้ 
    คุยกันปรึกษาหารือกันในเรื่องของความจ าเป็น ปรึกษากันในที่ประชุมเลยในเรื่องของ 
    การจัดล าดับความจ าเป็นของโครงการว่าโครงการไหนมีความจ าเป็นเร่งด่วนควรที่จะท า 
    ก่อนหลัง 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงอธิบายเรื่องการเสนอโครงการเข้าแผนอธิบายได้ถูกต้อง แต่เวลา 
    ปฏิบัติจริงที่ผ่านมามันก็มีผิดพลาดเพราะบางทีเสนอโครงการมาบอกว่าไม่มีในแผนก็ท า 
    ไม่ได้ แล้วตอนก่อนประชุมแผนทางฝ่ายบริหารน่าจะเรียกสมาชิกประชุมปรึกษาหารือ 
    กันก่อนจะได้ปรึกษากันว่าแต่ละหมู่บ้านมีความเดือดร้อนตรงไหนบ้างคือปรึกษาหารือ 
    ตกลงกันก่อนเวลาประชุมจะได้เรียบร้อย แต่ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารไม่ท าอย่างนั้น 
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - ตามท่ีท่านประธานเสนอก็ถูกต้อง พอผมเสนอแนวทางการปฏิบัติเรื่องแผน เราก็จะ 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  มองเห็นปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรถึงเป็นแบบนี้ ต่อไปก็ปฏิบัติเหมือนท่ีท่านประธานได้ 
    เสนอและปฏิบัติตามแนวทางที่ผมได้อธิบายจะได้ขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
ประธานสภา อบต. - เรื่องโครงการในข้อบัญญัติก็เช่นกัน  ก่อนที่จะด าเนินการโครงการใดๆในข้อบัญญัติ  
    อยากให้ทางผู้บริหารเรียกประชุมปรึกษาหารือว่าควรจะด าเนินการโครงการใดก่อนหลัง  
    แต่ผู้บริหารตัดสินใจท าเลย  
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - ขออธิบายเพ่ือความเข้าใจตามที่ท่านประธานได้พูดถึงเรื่องโครงการในข้อบัญญัติ หลัก 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  แนวทางการท าข้อบัญญัติผู้มีหน้าที่เสนอข้อบัญญัติเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารแล้วเสนอ 
    เข้าสภาฯเพ่ือขออนุมัติให้ความเห็นชอบ  ฉะนั้นแล้วเวลาเขาเสนอข้อบัญญัติให้สภาฯได้ 
    พิจารณา ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อบัญญัติว่ามีโครงการอะไรบ้างให้ 
    ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นอ านาจของสภาฯ สามารถพิจารณาได้ว่าโครงการไหนให้ผ่านหรือ 
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    ไม่ให้ผ่านให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งก็ขึ้นอยู่กับสภาฯ เป็นการแก้ปัญหาที่ท่านประธานได้ท้วงติง   
    แต่เมื่อสภาฯเห็นชอบข้อบัญญัติแล้วและได้ตราข้อบัญญัติอ านาจในการใช้เป็นของ 
    ผู้บริหาร ไม่ต้องมาสอบถามสภาฯอีก ผู้บริหารจะพิจารณาด าเนินโครงการใดก่อนหลังก็ 
    สามารถท าได้เลยเพราะเป็นอ านาจของผู้บริหารจะจัดซื้อจัดจ้างช้าหรือเร็วกฎหมาย 
    ไม่ได้ก าหนด แต่การที่จะตั้งเป็นข้อบัญญัติได้หรือไม่ได้นั้นก็เป็นอ านาจของสภาฯ โปรด 
    ใช้อ านาจของท่านให้เป็นด้วยจะได้ไม่มีปัญหา 
ประธานสภา อบต.  - ที่ได้ท้วงติงไปก็เพ่ือต้องการให้ท่านสมาชิกได้ทราบ เราต้องศึกษาต้องอ่านเอกสารที่ทาง 
    ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาฯพิจารณาให้ละเอียดและต้องเรียนรู้ให้เขา้ใจให้ชัดเจน เพ่ือ 
    ไม่ให้เกิดปัญหา 
นายประจวบ  ปราศจาก - สภาฯ ของเราไม่เคยมีปัญหาสักครั้ง ผู้บริหารเสนออะไรมาสภาฯก็ให้ผ่านตลอด เพราะ 
(ส.อบต.หมู่ 7)   อยากให้งานมันเดิน ต าบลเล็กๆจะได้เจริญไวๆ ผ่านสภาฯแล้ว สภาฯอนุมัติแล้ว  แต ่
    ท าไมบางโครงการถึงไดด้ าเนินการช้าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุใด 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อเสนอหรือมีข้อซักถามอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
    ทุกท่านทีไ่ด้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี 
    เกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  13.30  น. 

(ลงชื่อ)     นพรัตน์    เนียมหัตถ ี    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                (นายนพรัตน์    เนียมหัตถี) 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
 - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 

  (ลงชื่อ)   บุญศรี    ประสงค์สุข   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญศรี    ประสงค์สุข) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

  (ลงชื่อ)    ทนงค์ศักดิ์    เสาธง   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายทนงค์ศักดิ์    เสาธง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

  (ลงชื่อ)     สุทธิรักษ์    หล้าสุด   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  

      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม
                            (นายภูริเดช  จ่ายประโคน) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  


