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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันที่   24  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

…………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 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 กิจ   ชัยประโคน  
6 นายทนงศักดิ์   เสาธง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ทนงศักดิ์   เสาธง  
7 นายรำเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 รำเพย   สิงหา  
8 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ทวีศักดิ์   เมียวประโคน  
9 นางสุกัญญา  ไชยปลัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สุกัญญา  ไชยปลัด  

10 นายเขื่อน   เดือนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เขื่อน   เดือนประโคน  
11 นายสนอง  เนาว์ประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สนอง   เนาว์ประโคน  
12 นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุทธิรักษ์   หล้าสุด  
13 นายประจวบ  ปราศจาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประจวบ   ปราศจาก  
14 นายประวิทย์  ชอบธรรม ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ประวิทย์  ชอบธรรม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายกอบโชค   เนาว์ประโคน รองนายก อบต.โคกมะขาม กอบโชค   เนาว์ประโคน  
2 นายสงค์    มั่งคั่ง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์    มั่งค่ัง  
3 นายอดุลย์     ปุยะติ เลขานายก อบต.โคกมะขาม อดุลย์   ปุยะติ  
4 นางสาววัลลี    เภาสลัก หัวหน้าสำนักปลัด วัลลี    เภาสลัก  
5 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  พจนา   ทองรักสี  
6 นางสาวปัฐมญชุ์    มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก) ปัฐมญชุ์    มีเสนา  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จำนวน 14 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  6 คน  
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามตรวจสอบ
ครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1   
    ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564  วันนี้ท่านสมาชิกฯ มาประชุมครบทุกคน  ขอขอบคุณ 
    ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่  1 
ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  14 ธันวาคม  2563 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ทำหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี 2564  
    และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1   
    ประจำปี 2563 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการประชุม 
    กันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญอ่านและ 
    ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไข 
    เพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14  
ธันวาคม  2563 ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  12  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  
    ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  2563    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญผู้บริหารฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม 
นายกอบโชค เนาว์ประโคน  - เรื่องเสนอเพ่ือทราบผมขออนุญาตนำเรียน  ผมนายกอบโชค  เนาว์ประโคน  รองนายก 
(รองนายก อบต.)   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม คนที่ 1 วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายก 
    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ท่านเหลือ  เดือนประโคน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง 
    ของการประชุมสภาฯ วันนี้เนื่องจากว่าท่านนายกฯติดภารกิจสำคัญ ซึ่งได้มอบหมาย 
    งานให้กระผมดำเนินการในฐานะผู้บริหาร ขออนุญาตนำเรียนในวาระท่ี 3 เรื่องเสนอ 
    เพ่ือทราบ ท่านนายกฯได้ฝากเสนอให้ที่ประชุมได้ทราบดังนี้ 
    เรื่องท่ี 1  เรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันรัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ  
    ต้องเร่งแก้ไขเรื่องปัญหาดังกล่าวและท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสภาก็ดีฝ่ายบริหารก็ดีได้ 
    ร่วมกันรักษาแนวปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด ซึ่งเป็นมาตรการ 
    เพราะฉะนั้นมาตรการแต่ละมาตรการก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรค 
    ติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว 
    เรื่องท่ี 2 เรื่องไทม์ไลน์เบื้องต้นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในไอทีในอินเตอร์เน็ตได้ 
    มีการแชร์กันว่า  กกต.ได้แจ้งไทม์ไลน์เบื้องต้นถ้าไม่มีสิ่งใดคลอดเคลื่อนก็จะเป็นไปตาม 
    ไทม์ไลน์เบื้องต้นก็คือวันที่ 3 พฤษภาคม สมาชิกสภารวมทั้งผู้บริหารก็จะต้องหยุด 
    ปฏิบัติหน้าที่และจะไปเลือกตั้งอยู่ประมาณเดือนมิถุนายน อันนี้ไทม์ไลน์เบื้องต้นถ้าไม่มี 
    เหตุการณ์ผิดปกติก็จะเป็นไปตามท่ีได้แจ้งไปแล้ว 
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    เรื่องท่ี 3 เรื่องขอขอบคุณในที่ประชุมแห่งนี้  เป็นเรื่องส่วนตัวของกระผมเอง ซึ่งพ่อตา 
    ผมได้เสียชีวิต ผมได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วน 
    ตำบล ท่านสมาชิก และหลายๆ ท่าน ได้ไปร่วมไว้อาลัยงานศพของคุณพ่อรส  ศรีแก้ว   
    พ่อตากระผม  ก็ถือโอกาสนี้ในที่ประชุมสภาได้ขอบคุณอย่างสูงยิ่งที่ทุกท่านได้ร่วมไว้ 
    อาลัยเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ผมได้รับ ก็ขออนุญาตนำเรียนในที่ประชุมสภา เรื่องเสนอ 
    เพ่ือทราบเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1  พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564  และกำหนดสมัย 
    ประชุมสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป 
ประธานสภา อบต. - เรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัย 
    ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ. 2565 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุม 
สามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละ 
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย 
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม 
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  และเม่ือสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภา 
ท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  
สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.  2552  มาตรา  53  กำหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม 
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้อง 
ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
กำหนด วรรคสี่  ความว่า  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

    ลำดับต่อไปขอเชิญสภาฯ ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 
กำหนดให้มีกี่สมัย  กำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2564  โดย 
เริ่มกำหนดสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  2564  และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม 
สามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือประจำปี 2565 ขอเชิญที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอ 

นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด   - กระผมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  หมู่ที่ 7  ขอเสนอกำหนดสมัย 
(ส.อบต.หมู่ 7)   ประชุมสามัญ  ประจำปี 2564  กำหนดให้มี  4  สมัย  โดยเริ่มกำหนดวันเริ่มประชุม 
    ของสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที ่2 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่3 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่4 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 ธันวาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน  
และสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 มี 
กำหนด 15 วัน 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564   
    และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี 2565  ขอเสียงรับรอง 
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    ตามท่ีเสนอด้วย 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นายสุภาพ   ชุมนุมดวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นางสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบตามที่ท่าน 
    สมาชิกได้เสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  2564  มี  4  สมัย  โดยเริ่มกำหนด 
    วันเริ่มประชุมของสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที ่2 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่3 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่4 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 ธันวาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน  
และสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2565 มี 
กำหนด  15  วัน 
ขอเชิญยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  12  เสียง  
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

    ไมเ่ห็นชอบ    -ไม่มี-  

    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  
    (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2564 
ประธานสภา อบต. - เรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 –  
    2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564  ขอเชิญผู้บริหารฯได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายกอบโชค เนาว์ประโคน  - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกท่ีเคารพรัก  4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(รองนายก อบต.)   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 –  2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 

ซึ่งเป็นความจำเป็นที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ฝากเอาไว้ว่าเรื่องที่นำเสนอ 
เข้าแผนเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องเหล่านี้จำเป็นจะต้องสร้างจะต้อง 
ทำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามเป็นสิ่งที่จะต้องมีและก็สำคัญ ผู้บริหารมี 
นโยบายที่ต้องการพัฒนาตำบลโคกมะขามและเนื่องจากไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมี 
ความจำเป็นต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมมากข้ึน  จึงขอเสนอ 
ต่อที่ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้  โดย 
รายละเอียดโครงการที่ขอเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการบริหารกลุ่ม องค์กรและหน่วยงาน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่1 ตำบลโคกมะขาม  - - - 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

2 โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่2 ตำบลโคกมะขาม  - - - 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

3 โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่3 ตำบลโคกมะขาม  - - - 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการบริหารกลุ่ม องค์กรและหน่วยงาน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่4  ตำบลโคกมะขาม  - - - 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

5 โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่5 ตำบลโคกมะขาม  - - - 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

6 โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่6 ตำบลโคกมะขาม  - - - 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการบริหารกลุ่ม องค์กรและหน่วยงาน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการอุดหนุนประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมะขาม 
 

เพื่ออุดหนุนประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ตำบลโคกมะขาม 
 

ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่7  ตำบลโคกมะขาม  - - - 25,000 25,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน
เป็นไปต

ตามมมาตร
ฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ประปาหมู่บา้นให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงรถกู้ชีพของ 
อบต.โคกมะขาม 
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงรถกู้ชีพของ 
อบต.โคกมะขาม 
 

เพื่อปรับปรุงรถกู้ชีพ อบต.โคกมะขาม ทะเบียน บพ 
2072 บุรีรัมย์  

- - - 100,000 100,000 สามารถใช้
งานได้ตาม
มาตรฐาน
การแพทย์

ฉุกเฉิน 

ปรับปรุงรถยนต์ให้
เป็นไปตาม

มาตรฐานการแพทย์
ฉุกเฉิน 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดการอาคารสำนักงาน 
แผนงานเคหะและชมุชน 

                  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ของ อบต. 
โคกมะขาม 

เพื่อก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ของ 
อบต. โคกมะขาม 

เพื่อไว้จัดกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.โคกมะขาม - - - 5,000,000 5,000,000 สามารถ
รองรับคนได้
ในปริมาณที่
เหมาะสม 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมในร่มของ 
อบต.โคกมะขาม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - เรื่องการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
    ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทีเ่พ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย 
    เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
    ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น 
    อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  
    46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย 
    เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
    ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
    พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  
    ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 
    ตามมาตรา 46แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537  
    ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ 
    ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ 
    เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
    สำหรับการเพิ่มเติมแผนในครั้งนี้ เพื่อบรรจุไว้ในแผนไม่ได้ดำเนินการช่วงนี้ เพียงแต่ 
    เสนอท่านสมาชิกให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบบรรจุไว้ในแผนเท่านั้น  ส่วนเรามีเงิน 
    เมื่อไรเราก็อาจจะดำเนินการหรือไม่ก็เราอาจจะขอเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นก็เป็น 
    วิธีการของเราแต่ลำดับเบื้องต้นนั้นอยากให้มันมีไว้ในแผนก่อน เพ่ือความสะดวกในการ 
    ขอหรือดำเนินการจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ 
    ความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านผู้บริหารและท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มเติมแผนในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  ทีป่ระชุมมี 
    ท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
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ที่ประชุม  - ไม่มีผู้อภิปราย 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  
    (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ขอเชิญ 
    ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  
    (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม    
 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
    หน่วยงาน สำนักปลัด 

โอนเพิ่มงบประมาณ 
1. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด 

    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
โอนเพิ่ม 22,000.-บาท 

    2. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์  
    ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก  
    (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
    กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี โอนเพิ่ม 5,700 บาท 
    3. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์  
    ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  
    (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
    กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี โอนเพิ่ม 2,800 บาท 

4. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ครัว  
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี โอนเพิ่ม 5,400 บาท 

    หน่วยงาน  กองคลัง 
    โอนเพิ่มงบประมาณ 

1. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวด 
    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท  จำนวน 2 เครื่อง  
    รวมเป็นเงิน  44,000.- บาท (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ 
    จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  

โอนเพิ่ม 44,000.-บาท 
ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายการที่ท่าน 
    ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 26  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  และข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
ต่อไปขอเชิญผู้บริหารฯ ได้ชี้แจง 

นายกอบโชค เนาว์ประโคน  - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากมีความ 
(รองนายก อบต.)   จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือจัดการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

โคกมะขามทั้งด้านการบริหารงานและงานบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาโอนลดงบประมาณในหมวดค่าใช้สอยซึ่งเป็น 
อำนาจที่ผู้บริหารจะสามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาฯจำนวนหนึ่ง  
แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อขออนุมัติ 
โอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมเหตุผลและความจำเป็น 
ดังนี้ 

รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน สำนักปลัด 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) โอนเพิ่ม 22,000.-บาท 

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานในห้องทำงานสำนักปลัด 
อบต.โคกมะขามเนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งานทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือดำเนินการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ตั้งไว้   

 2. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด
หรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี โอนเพิ่ม 5,700 บาท 

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากต้องใช้ในห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จึงมีความ
จำเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่เพราะไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564   

3. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือ
ท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี โอนเพิ่ม 2,800 บาท 

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากต้องใช้ในห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จึงมีความ
จำเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่เพราะไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564   
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4. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ครัว (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่น
ข้างเคียงเนื่องจากไม่มีกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี โอนเพิ่ม 5,400 บาท 

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากต้องจัดซื้อตู้ครัวเพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือใช้
สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนผู้มาติดต่องาน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณเป็นรายการใหม่
เพราะไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   

 
 หน่วยงาน  กองคลัง 
 โอนเพิ่มงบประมาณ 

1. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท  
จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน  44,000.- บาท (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) โอนเพิ่ม 44,000.-บาท 

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพ่ือใช้สำหรับงานภาษีงาน
จัดเก็บรายได้งานแผนที่ภาษี และงานบริหารงานคลัง  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564  จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ตั้งไว้   
 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีผู้บริหารฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง และที่ประชุมมี3
    ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามขอเชิญได้ 
นายประวิทย์ ชอบธรรม - สำหรับรายการที่ขอเสนอเพ่ิมงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก รายละเอียดของเครื่องและราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
    เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออภิปราย ต่อไปขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติ 
    รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี ้
    แยกเป็นรายโครงการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
นายแกน   ยึนประโคน - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
(ส.อบต.หมู่ 1) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ทีป่ระชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นางสุกัญญา   ไชยปลัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

ผู้รับรองคนที่ 2  นายสนอง   เนาว์ประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามที่ท่านผู้บริหารฯ ได้เสนอขออนุมัติ ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
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    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามท่ีนายกฯ ได้เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นางสุกัญญา ไชยปลัด  - กราบเรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่5)   ดิฉันนางสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม หมู่ที่ 5   
    ขอนำเรียนว่าท่านผู้ใหญ่ปารณีย์  ศรีแก้ว  และผู้นำหมู่บ้านได้ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
    เรื่องจะขอเสนอเอาน้ำประปาที่เคยโอนย้ายมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
    ดำเนินการนั้น บัดนี้ทางบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5 ได้มีมติในท่ีประชุมว่าจะขอโอนย้าย 
    ประปา หมู่ 5 กลับคืน และจะตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จึงขอความอนุเคราะห์ในที่ 
    ประชุมสภาแห่งนี้ ได้มีมติโอนย้ายประปา หมู่ 5 กลับคืนด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภา อบต. - ผมก็จะปรึกษากับท่านสมาชิกเพราะท่านนายกฯก็ไม่อยู่ จะขอเปิดประชุมวิสามัญ  
    เพราะเราต้องนัดประชุมกันอีกครั้งว่าเพราะตอนที่รับโอนประปา หมู่ 5 ก็ต้องนำเข้าที่ 
    ประชุมสภาเพ่ือขอมติในที่ประชุม เมื่อหมู่บ้านต้องการเอากลับคืนไปก็ต้องประชุมสภาฯ 
    เพ่ือพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง  ขอให้ท่านสมาชิกท่ีได้เสนอให้จัดเตรียมเอกสารรายงาน 
    การประชุมที่มีมติให้เอาประปาหมู่บ้านกลับคืนและรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม เราต้องทำ 
    ให้ถูกต้องรัดกุมเพ่ือไม่ให้ผิดระเบียบกฎหมาย 
นายอดุลย์  ปุยะติ - ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอดุลย์  ปยะติ  
(เลขาฯนายกฯ)   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ขออนุญาตชี้แจงการนำเข้า 
    น้ำประปาของหมู่ที่ 5 ลักษณะการนำเข้าในที่ประชุมสภาของเรื่องดังกล่าวที่ท่าน 
    ประธานสภาได้ชี้แจงไปแล้วนั้นเป็นการนำเข้าเพ่ือที่จะให้ที่ประชุมพิจารณายกมืออนุมัติ 
    หรือไม่อนุมัติให้หมู่ 5 ดำเนินการต่อไป เพียงแต่ว่าการนำเสนอที่ถูกต้อง สมาชิกหมู่ 5  
    ผู้นำเสนอจะต้องมาพูดคุยกับฝ่ายบริหารหรือท่านประธานสภาให้เรียบร้อยแล้วนำเรื่อง 
    ดังกล่าวบรรจุในระเบียบวาระให้ถูกต้องเพ่ือที่จะให้ท่านประธานสภาได้นำเข้าและให้ที่ 
    ประชุมได้มีการพิจารณาให้สมบูรณ์แบบไม่ใช่ท่านสมาชิกไม่ได้นำเข้าให้ท่านประธาน แต่ 
    มาเสนอเองอันนี้ไม่ถูกต้องในเรื่องของการพิจารณาในสภาฯที่ถูกต้อง อยากให้ท่าน 
    ดำเนินการให้ถูกต้องโดยวิธีการถ้าหากว่าวันนี้ท่านพร้อมแล้ว เรื่องเอกสารมติที่ประชุม 
    ประชาคมหมู่บ้าน รายชื่อคณะกรรมการมีมติเสร็จเรียบร้อยต้องการให้ท่านประธาน 
    นำเข้าก็สามารถให้ท่านประธานนำเข้าในที่ประชุมแห่งนี้ได้ในระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา 
    เรื่องเพ่ิมเติมเข้าไป ถ้าหากเอกสารของท่านสมบูรณ์แล้วก็สามารถพิจารณาได้เลย ถ้า 
    หากเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณา เพียงแต่การนำเข้าที่ประชุมจะต้องทำให้ 
    ถูกต้องรัดกุม  ขอบคุณมากครับท่านประธาน 
นายกอบโชค เนาว์ประโคน   - ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ประเด็นเรื่องของน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 
(รองนายก อบต.)   5 บ้านโคกเกลา ซึ่งเป็นน้ำประปาที่อยู่ในข่ายในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    โคกมะขาม  เบื้องต้น เมื่อหลายปีที่ผ่านมาประเด็นปัญหามีอยู่จริงเนื่องจากว่าน้ำใต้ดิน 
    นั้นไม่พอและไหลแบบกะปริดกะปรอยและได้มีการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้านแต่ด้วย 
    แรงของหมู่บ้านเองก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วนเพื่อที่จะให้น้ำได้ไหล 
    อย่างบริบูรณ์ได้ ก็มีการประชุมปรึกษาหารือของผู้นำในระดับหมู่บ้านและด้วยการ 
    ประสานงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความเห็นว่าน้ำประปาหมู่5นี้ได้มอบให้องค์การ 
    บริหารส่วนตำบลโคกมะขามดูแล  ซึ่งนับแต่นั้นเป็นต้นมาเริ่มได้รับการดูแลแก้ไขไม่ว่า 
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    จะเป็นเรื่องของการจัดการบริหารที่เกี่ยวข้องกับประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันนี้การให้บริการ 
    ประปาหมู่บ้านก็ดีข้ึนตามลำดับโดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  
    คราวนี้ก็เป็นความต้องการของหมู่บ้านที่จะต้องขอประปาหมู่บ้านนี้คืนสู่หมู่บ้านโดย 
    คณะผู้นำไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ก็มีความ 
    ประสงค์อย่างนั้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามโดยความจริงแล้วก็ไม่มีเจตนา 
    ที่จะไปขัดเจตนาของชาวบ้านแต่อย่างใด แต่ก็มีประเด็นอยู่ที่ว่าเรื่องการนำเข้าที่ประชุม 
    สภา ก่อนหน้านี้ท่านเลขาฯนายกฯ ก็ได้นำเรียนชี้แจงขั้นตอนและท่านประธานสภาก็ได้ 
    ชี้แจงแล้วว่า ขั้นตอนการนำเสนอต่อที่ประชุมสภาจะต้องเป็นระเบียบวาระและเอกสาร 
    ที่เตรียมมาก็จะต้องเสนอต่อฝ่ายบริหาร ก็จะได้ปรึกษาหารือกับท่านประธานสภา ได้ 
    นำเสนอเป็นระเบียบวาระต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าสภาฯแห่งนี้ไม่มีท่านใดท่ีจะติดขัดในเรื่อง 
    ของการขอคืนประปาหมู่5จากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่อย่างใด เพราะเราประสงค์ 
    อย่างยิ่งในเรื่องของการบริหาร เรื่องของการบริการประชาชน เรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ ที่ 
    ใดมีน้ำท่ีนั่นสมบูรณ์ ไม่มีไฟก็อยู่ได้แต่ไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้ ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภา อบต. - ขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ได้ชี้แจง ต้องเข้าใจฝ่ายบริหารก็อยากโอนให้แต่บางทีมันมี 
    ปัญหาเรื่องการดูแลไม่ทั่วถึง ต้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ แต่ถ้าอย่างไรก็ 
    ต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่ง 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - เรื่องของหมู่ 5 ที่จะขอน้ำประปากลับไปคืน ในวันที่เรามีการประชุมอีกครั้งต่อไปถ้าตาม 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ไทม์ไลน์ที่ท่านรองนายกฯได้แจ้งต่อท่ีประชุมแล้วอาจจะไม่ทัน ทางผมฝ่ายเลขาฯสภาฯ  
    ก็อาจจะให้มีการประชุมวิสามัญขึ้น ขอให้เตรียมเอกสารคือรายงานการประชุม 
    คณะกรรมการหมู่บ้านที่เป็นมติของหมู่บ้านที่จะเอาน้ำประปาไปบริหาร  และอาจจะมี 
    เรื่องอ่ืนๆ เข้ามาด้วย ผมพิจารณาดูถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์จริงๆ เราก็คงจะได้ประชุมกัน 
    เป็นครั้งสุดท้ายทั้งเรื่องงานทั้งหลายและมีการพูดคุยกันก่อนที่จะได้หยุดปฏิบัติหน้าที่  
    แต่ละหมู่บ้านไปสู้กัน เพราะในโอกาสต่อไปก็เหลือจำนวนสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน ก็ 
    เป็นเรื่องของวิถีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
นายกอบโชค เนาว์ประโคน   - ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ขออนุญาต ท่านปลัดพูดแล้วการ 
(รองนายก อบต.)   เลือกตั้งคราวต่อไปเหลือหมู่บ้านละ 1 คน ท่านก็คุยกันเอกงถ้าคุยกันได้เป็นเรื่องที่ดีที่ 
    สุดแต่ละพ้ืนที่เราไม่สามารถก้าวล่วงเพ่ือที่จะตัดสินให้ได้ เจตนาของการบริหารราชการ  
    คือ เรื่องของการกลมเกลียวเรื่องของการปรองดอง เพราะฉะนั้นหลายๆ พื้นที่มีปัญหา 
    เรื่องของการเลือกตั้งในหมู่บ้าน ประเด็นหลักก็คือเรื่องหมู่บ้านละ 2 คน ก็กลับมาเหลือ 
    หมู่บ้านละ 1 คน ก็กลายเป็นปัญหา แต่อย่างไรก็แล้วแต่การบริหารจัดการการเลือกตั้ง 
    สภาท้องถิ่นคราวต่อไปก็จะดำเนินการไปโดยราบรื่นตามระเบียบกฎหมายด้วยดี ผมเชื่อ 
    ว่าอย่างนั้น  ตำบลโคกมะขามของเรา 7 หมู่ เป็นตำบลที่ขนาดกะทัดรัด การดูแลการ 
    บริหารก็ค่อนข้างจะคล่อง เพราะฉะนั้นจะเลือกตั้งก็ดีหรือไม่เลือกตั้งก็ดี เท่าที่เคยผ่าน 
    มาจากการเป็นผู้นำ เป็นอบต. ผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หนึ่งอย่างที่ในชุมชนโคกมะขามมี 
    ก็คือความช่วยเหลือเรื่องความเอ้ือเฟ้ือ เรื่องความมีน้ำใจ ผมเชื่อว่าในชุมชนตำบลโคก 
    มะขามไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษา ฝ่ายท้องที่ก็จะมีเรื่องของการทำบุญเลี้ยงพระ เลี้ยง 
    เพลพระช่วงเข้าพรรษา และก็ร่วมกับท้องถิ่นเราซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและก็หลายพ้ืนที่ 
    ไม่สามารถดำเนินการได้เหมือนอย่างตำบลโคกมะขามของเรา เพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่า 
    เรื่องอย่างนี้ตำบลโคกมะขามของเราจะมีตลอดไป ประเด็นที่ 2 ตำบลโคตกมะขามของ 
    เราเป็นตำบลที่มีถนนใหญ่สาย 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ตัดผ่าน ซึ่งโดยยุทธศาสตร์การ 
    บริหารจัดการหมู่บ้านถ้ามีทางใหญ่ตัดผ่าน เขาจะเรียกว่าหมู่บ้านเผ่า ตำบลเราก็เป็น 
    ตำบลเผ่า บางตำบลก็มีถนนผ่านแต่ไม่ใช่เส้นใหญ่เหมือนของเรา เรื่องการดูแลเรื่องอะไร 
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    ก็แล้วแต่บางทีความเหลื่อมล้ำก็อาจจะมีบ้าง ความไม่เท่ากันก็อาจจะมีบ้าง แต่ด้วย 
    เจตนาของผู้บริหารก็ดี เจตนาของสมาชิกก็ดี เราพยายามที่จะขับเคลื่อนให้ไปด้วยกันจะ 
    ไปแบบช้าๆหรือจะไปแบบยังไงก็แล้วแต่ก็ขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ 
    อยากจะนำเรียนในที่ประชุมสภาฯก็คือ การรักษาไว้ในมาตรฐานของการมีน้ำใจ  
    มาตรฐานของความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในชุมชนตำบลโคกมะขาม อยากให้แยก 
    ระหว่างเรื่องการเลือกตั้งกับเรื่องการมีน้ำใจในชุมชนของเรา ซี่งบรรพบุรุษของเราก็ได้ 
    รักษาไว้และพวกเราก็สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณมากครับ 
นายรำเพย   สิงหา - กราบเรียนท่านประธานและท่านผู้บริหาร  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารอย่างยิ่งที่ 
(ส.อบต.หมู่4)   ท่านได้พัฒนาถนนในหมู่บ้านหนองอาแมะ และอีกเรื่องอยากจะสอบถามเพราะเราจะ 
    หมดวาระกันแล้วไม่ทราบว่าจะมีการดูแลสมาชิกหรือพาไปที่อ่ืนๆ อีกสักครั้งก่อนที่เรา 
    จะจากกัน พอมีบ้างไหมครับ 
นายกอบโชค เนาว์ประโคน   - เนื่องจากว่าท่านนายกฯไม่อยู่ ประเด็นหลักๆ โดยธรรมเนียมหลายๆพ้ืนที่ควรจะมี แต่ก็ 
(รองนายก อบต.)   รับปากว่าจะนำเรียนต่อท่านนายกฯ ให้ 
นายเขื่อน เดือนประโคน - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน  ผมนายเขื่อน  เดือนประโคน  
(ส.อบต.หมู่6)   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ตั้งแต่เข้าประชุมมาไม่เห็นมีการตั้งงบประมาณจัดซื้อโคมไฟ 
    ตามเสาในหมู่บ้านเลย บางทีซื้อมาพอไปติดตั้งให้จะขอให้ติดตั้งเพ่ิมก็บอกโคมไฟไม่พอ  
    และอีกเรื่องทางบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 เรื่องการขึ้นทะเบียนวัดได้เดินทางไปที่สำนักงาน 
    พระพุทธศาสนาว่าอยากจะขอสร้างวัด ที่ดินตรงนั้นมันเป็นที่ว่างเปล่าพอบอกเจ้าหน้าที่ 
    บอกว่าที่ดินว่างเปล่าในประเทศไทยไม่มี เป็นพื้นที่ในเขต นสล. แต่ยังไม่ได้ออกมารังวัด  
    ผมขอแจ้งที่ประชุมให้รับทราบและเข้าใจ 
ประธานสภา อบต. - เรื่องการขึ้นทะเบียนวัดในการประชุมครั้งที่แล้วที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบไปแล้ว ต่อไป 
    ทางหมู่บ้านก็ให้ดำเนินการต่อไป เรื่องโคมไฟขอให้ทุกหมู่บ้านได้ตรวจเช็คว่ามีกี่จุดที่ 
    ชำรุดและก็มาแจ้งฝ่ายบริหาร ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
นายกอบโชค  เนาว์ประโคน   - ผมเข้าใจว่าเรื่องโคมไฟนั้นมันเป็นวัตถุท่ีใช้แล้วเสื่อมสภาพ วันนี้สว่างพรุ่งนี้ดับ ก็เป็น 
(รองนายก อบต.)   เรื่องท่ีจะต้องดำเนินการซ่อมแซมถ้าจุดตรงไหนที่มันดับขอให้ท่านมาพบกับผู้บริหาร 
    และมาคุยเองเลย ถ้าเจอผมที่ห้องผู้บริหารผมจะดำเนินการให้ เรื่องนี้ไม่ได้ยากเลย  
    หลอดไฟที่เราเตรียมไว้ก็มีเพียงแต่ว่า เรื่องท่ีท่านได้นำเสนออันเก่าประเด็นเก่าผมไม่ 
    ทราบ ท่านมาแจ้งผมได้เลยผมจะให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการให้นี่เป็นประเด็น 
    เร่งด่วน  ประเด็นที่สองที่ท่านสมาชิกเชื่อน เดือนประโคน (ขออนุญาตเอ่ยนาม) ท่านได้ 
    ท้วงติงที่ประชุมว่าประชุมกันหลายครั้งหลายคราวไม่มีการเสนอเพ่ือให้จัดซื้อโคมไฟ ผม 
    เข้าใจว่าท่านสมาชิกเป็นห่วงเป็นใยต้องขอขอบคุณ ฝ่ายบริหารจะรับพิจารณา ก็จะนำ 
    เรียนท่านนายกฯต่อไป  เรื่องของการข้ึนทะเบียนวัดบ้านหนองไผ่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นาน 
    แล้ว และก็สภาฯ เองเมื่อสมัยที่ผมเป็นสมาชิกสภาก็เคยมีมติของที่ประชุมสภาให้ เมื่อ 
    ประชุมสภาคราวที่แล้วก็มีมติให้ดำเนินการ เมื่อสภามีมติเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็ 
    อยู่ที่ผู้นำหมู่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเรา ว่าจะประสานงานกับสำนักพระพุทธศาสนา 
    อย่างไร ขึน้ตอนวิธีการตามท่ีได้ไปปรึกษากับสำนักพระพุทธศาสนา คือหนึ่งจะต้องมี 
    แบบแปลนที่เป็นสำนักสงฆ์อยู่แล้ว ประเด็นหลักอยู่ที่เรื่องของที่ดิน ถ้าที่ดินตรงนั้นเป็น 
    ที่ดินว่างเปล่าไม่มีเอกสารอันนี้ค่อนข้างจะลำบากหน่อย เพราะหลวงจะข้ึนเป็นที 
    สาธารณะ ถ้าที่ดินเป็นที่ว่างเปล่าหลวงจะข้ึนเป็นที่สาธารณะ ประเด็นต่อไปก็คือที่ตรงนี้ 
    มันอยู่ในห้วงของที่ นส.3 ที่โฉนด หรือท่ี สปก. เมื่อสอบถามข้อมูลเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ 
    ลงไปดูรายละเอียดที่หมู่บ้านหนองไผ่ ปรากฏว่า ที่ตรงนี้อยู่ในข่ายของที่ดินสำนักงาน 
    ปฏิรูปที่ดินก็คือสปก. ผมก็เลยมีพรรคพวกท่ีรู้จักกันในระดับจังหวัดก็ได้พูดคุยกัน กรณี 
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    อย่างนี้เราจะมีช่องทางออกอย่างไร ซึ่งฝ่ายนิติกรฝ่ายกฎหมายของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน 
    จังหวัดบุรีรัมย์ได้ชี้แจงว่า ต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโดยการรังวัดออก  
    สปก. แล้วให้ผู้นั้นยกที่ดินดังกล่าวให้เป็นที่ของวัดซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจาก 
    สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์หรือ สปก. ซึ่งเรื่องเหล่านี้ สปก. เขาไม่ติดขัดอยู่แล้ว  
    เพราะว่าความจริงเขาลงมาดูพ้ืนที่มันเป็นสำนักสงฆ์เป็นวัดที่ไปไกลแล้วที่บ้านหนองไผ่   
    เพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาอยู่ที่การประสานงานบางเรื่องและก็เรื่องของแผนที่ เรื่องอะไร 
    ต่างๆ ผมได้ลงมือทำ แต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่ได้ดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง อาจจะหา 
    ยากหน่อยเรื่องแผนที่ เรื่องอะไรต่าง ๆ เรื่องนี้ถ้ามีเวลาที่จะได้ไปร่วมด้วยช่วยกันก็จะได้ 
    ไปร่วมปรึกษาและได้ดำเนินการช่วยกันเพ่ือที่จะได้ให้สำนักสงฆ์บ้านหนองไผ่ได้เป็นวัดที่ 
    มีการผูกพัทธสีมาท่ีถูกต้อง และเป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนและถูกต้องต่อไป  และมีอีกเรื่อง 
    พรุ่งนี้เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นวันเทศน์มหาชาติที่วัดบ้านหนองไผ่ ขอเชิญชวนท่าน 
    ประธานสภาก็ดี ท่านสมาชิก ท่านเจ้าหน้าที่ก็ดี ทุกท่านได้ร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติโดย 
    พร้อมเพรียงกันที่วัดบ้านหนองไผ่ 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - ขอชี้แจงเพ่ิมเติมสำหรับท่านสมาชิกที่ได้สอบถามเรื่องเก่ียวกับการจัดซื้อโคมไฟที่ท่าน 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  สมาชิกได้สอบถามว่าทำไมไม่เห็นมีเสนองบจัดซื้อโคมไฟสักรอบ วิธีการจัดทำก็คือ ถ้ามี 
    ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วถ้ามันขาดก็จะเป็นโอนงบประมาณเป็น 
    อำนาจหน้าที่ของนายกฯ ไม่เกี่ยวกับสภาฯ ท่านถึงไม่เห็น อย่างที่ท่านเห็นอยู่เมื่อสักครู่ 
    ที่ประชุมผ่านมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ท่านสังเกตหรือไม่ว่ามันเป็นรายการใหม่ นั่น 
    หมายความว่าในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมันไม่ได้ตั้งไว้  และมันเป็น 
    ครุภัณฑ์ท่านถึงเห็นว่าเขาเข้าในสภาฯ เป็นอำนาจของสภาฯ ที่จะต้องให้ความเห็นชอบ  
    แต่ถ้ามีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเขาก็โอนเอา ท่านจึงไม่เห็น แต่เมื่อ 
    วานผมจำได้ว่าผมได้เซ็นต์เช็คเหมือนกับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  ส่วนท่านสมาชิกที่ได้ 
    สอบถามผมอยากให้ท่านนอกจากจะเสนอให้สภาแล้วก็อยากให้ท่านเขียนคำร้องว่า 
    หมู่บ้านของท่านมีจุดที่ไฟเสียกี่จุด จุดตรงไหนบ้าง แล้วเอาไปยื่นที่กองช่างให้เขาลงรับไว้ 
    เป็นหลักฐานและเขาจะได้เสนอต่อนายกฯ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพ่ือที่เขา 
    จะได้ดำเนินการต่อไป ถ้าเสนอต่อสภาฯ บางครั้งออกจากห้องประชุมไปไม่นานก็ลืม  
    และถนนหนทางตรงไหนมันขาดมันเสียอยากให้ปรับปรุงอะไรก็ไปยื่นคำร้องที่กองช่าง  
    กองช่างจะได้ลงรับไว้และจะได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาก็จะดูแลจัดสรร 
    ออกมาว่าควรทำอะไร ก็ขอฝากท่านสมาชิกด้วย คราวหน้าครั้งต่อไปก็อยากให้ท่าน 
    สมาชิกได้ทำเหมือนอย่างที่ผมได้ชี้แจง คือยื่นคำร้องถ้าเป็นเรื่องของกองไหนก็ยื่นกอง 
    นั้น ของกองช่างก็ยื่นกองช่าง กองคลังก็ยื่นกองคลัง ของสำนักปลัดก็ยื่นสำนักปลัด ให้ 
    เขาลงรับไว้แล้วเขาจะเสนอต่อผู้บังคับบัญชาขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเพ่ือเป็น 
    แนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกคงเข้าใจตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ 
    ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มที่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก  ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลโคกมะขามทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้    
    และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
    เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม   ขอปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   
    ประจำปี พ.ศ. 2564  เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
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    ปิดการประชุม  เวลา  13.10  น. 
 

(ลงชื่อ)     ประวิทย์   ชอบธรรม   ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                               (นายประวิทย์     ชอบธรรม) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   
 
 
 - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 
 
  (ลงชื่อ)     สุภาพ   ชุมนุมดวง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสุภาพ    ชุมนุมดวง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 

  (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) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  
 
 
 
 
 
 
 


