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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันที่   24  เดือน  พฤษภาคม  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. - -ลา- 
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 - -ลา- 
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 - -ลา- 
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 นายเหลือ  เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ  เดือนประโคน  
2 นายกอบโชค   เนาว์ประโคน รองนายก อบต.โคกมะขาม กอบโชค   เนาว์ประโคน  
3 นายสงค์    มั่งคั่ง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์    มั่งค่ัง  
4 นายอดุลย์     ปุยะติ เลขานายก อบต.โคกมะขาม อดุลย์   ปุยะติ  
5 นางสาววัลลี    เภาสลัก หัวหน้าสำนักปลัด วัลลี    เภาสลัก  
6 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  พจนา   ทองรักสี  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จำนวน 11 คน  ลา  3 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม  
จำนวน  6 คน  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
มะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามเข้าห้องประชุม
และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   
    ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564  วันนี้มีผู้มาประชุม  11  คน  ลา  3  คน  คือ 

1. สมาชิกธนาธิป   ปานะโปย    
2. สมาชิกทนงศักดิ์   เสาธง 
3. สมาชิกสุทธิรักษ์   หล้าสุด 

    วันนี้ถือว่าท่านสมาชิกสภาเข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1 
ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  9  เมษายน  2564 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ทำหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2564  
    และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1   
    ประจำปี 2564 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการประชุม 
    กันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญอ่านและ 
    ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไข 
    เพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  
9 เมษายน 2564 ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  9  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  
    ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9  เมษายน  2564    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญผู้บริหารฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม 
นายกอบโชค เนาว์ประโคน  - เรื่องเสนอเพ่ือทราบผมขออนุญาตนำเรียน วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การ 
(รองนายก อบต.)   บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ท่านเหลือ  เดือนประโคน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง 
    ของการประชุมสภาฯ วันนี้เนื่องจากว่าท่านนายกฯติดภารกิจสำคัญ ซึ่งได้มอบหมาย 
    งานให้กระผมดำเนินการในฐานะผู้บริหาร ขออนุญาตนำเรียนในวาระท่ี 3 เรื่องเสนอ 
    เพ่ือทราบ ดังนี้ 
    เรื่องท่ี 1  เรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะขามร่วมกับอสม.จัดทำโครงการ 
    ออกเคาะประตูเพ่ือรณรงค์ให้พ่ีน้องชาวตำบลโคกมะขามให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีน 
    เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อโควิด    
    เรื่องท่ี 2 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโควิดตำบลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
    ตำบลโคกมะขาม 
    เรื่องท่ี 3 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจุดคัดกรองโควิดแต่ละหมู่บ้าน    

ก็ขออนุญาตนำเรียนในที่ประชุมสภา เรื่องเสนอเพ่ือทราบเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

    หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    โอนลดงบประมาณ 
    1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ตั้งไว้   
10,100 บาท  โอนลด 10,000 บาท 

    รวมโอนลดงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000.-  บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1. โอนเพิม่เป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะ 
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563  โอนเพิ่ม  10,000.-  บาท 
รวมโอนเพ่ิมงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000.-  บาท 

ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายการที่ท่าน 
    ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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 ในครั้งนี้เป็นการ 
(รองนายก อบต.)   โอนลดงบประมาณจากเครื่องพิมพ์ที่ได้ตั้งไว้แล้วเพ่ือเอางบประมาณไปโอนเพ่ิมตั้งจ่าย 
    เป็นรายการใหม่เพ่ือซื้อเครื่องพิมพ์ตามแบบที่ได้เสนอเพ่ือให้สามารถตอบสนองการ 
    ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาฯ เพ่ือขออนุมัติ 

โอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์พร้อมเหตุผลและความจำเป็นดังนี้ 
 

รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โอนลดงบประมาณ 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ตั้งไว้ 10,100 บาท  โอนลด 10,000 บาท 
เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากเป็นเครื่องพิมพ์ที่ไม่เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันจึงขออนุมัติโอนลด

งบประมาณเพ่ือนำไปโอนเพ่ิมเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน   
 รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน  10,000  บาท  
 
 
 

โอนเพิ่มงบประมาณ 
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1. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 เป็นไปตามราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563  โอนเพิ่ม  10,000.-  บาท 

เหตุผลและความจำเป็น  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน  10,000 บาท 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีผู้บริหารฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม 
    ขอเชิญได้ 
ที่ประชุม  - ไมม่ีผู้เสนอ 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออภิปราย ต่อไปขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติ 
    รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี ้
    แยกเป็นรายโครงการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
(ส.อบต.หมู่ 5) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายแกน  ยึนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

ผู้รับรองคนที่ 2  นายเขื่อน   เดือนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามท่ีท่านผู้บริหารฯ ได้เสนอขออนุมัติ ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามท่ีนายกฯ ได้เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นายกอบโชค  เนาว์ประโคน  - แจ้งเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอนนี้พบสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์อินเดียและ 
(รองนายก อบต.)   สายพันธุ์แอฟริกา  ขอให้ทุกท่านระมัดระวังและช่วยกันป้องกันเพ่ือไม่ให้มีการติดเชื้อ 
    และเนื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะขามได้ประชุม 
    ร่วมกันกับผู้บริหารท้องถิ่น ตำบลโคกมะขามมีจำนวนผู้ป่วยติดเตียง 16 ราย  และเรามี 
    เจ้าหน้าที่บริบาลจำนวน 2 คน ปัญหาคือตอนนี้มีผู้ป่วยติดเตียงอาการหนัก 2 ราย ราย 
    แรกอยู่ที่โคกมะขามป่วยเป็นมะเร็งไม่มีผู้ดูแล  ส่วนอีกรายอยู่ที่โคกตะเคียน ทราบว่ามี 
    อาการภาวะสมองเลอะเลือนและไม่มีผู้ดูแล  
นายอดุลย์   ปุยะติ - เรื่องการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อโควิด อยากให้พวกเราช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคน 
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(เลขาฯนายกอบต.)  ได้ไปฉีดวัคซีนกัน 
นายสงค์   มั่งค่ัง  - ตามท่ีท่านผู้บริหารได้เสนอมานั้นก็เป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก เรื่องข่าว 
(รองนายก อบต.)   บิดเบือนที่เกี่ยวกับวัคซีนโควิดขอให้ผู้ที่มีความรู้และเกี่ยวข้องให้ช่วยแก้ข่าวร้ายกระจาย 
    ข่าวดี เพราะว่าข่าวไม่จริงอย่าได้หลงเชื่อ ขอให้เชื่อคุณหมอเราควรป้องกันดีกว่ารักษา  
    อยากให้พวกเราช่วยกันอยากให้ได้ฉีดวัคซีนกันมากๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ 
    โรคติดเชื้อโควิด 
ประธานสภา อบต. - ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มที่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก  ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลโคกมะขามทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้    
    และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
    เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม   ขอปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1   
    ประจำปี พ.ศ. 2564  เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  12.20  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  


