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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่   12  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63  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 กิจ   ชัยประโคน  
6 นายทนงศักดิ์   เสาธง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 - ลา 
7 นายบุญศรี  ประสงค์สุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 บุญศรี  ประสงค์สุข  
8 นายร าเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ร าเพย   สิงหา  
9 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 - ลา 

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 นายประวิทย์  ชอบธรรม ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ประวิทย์  ชอบธรรม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเหลือ  เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ  เดือนประโคน  
2 นายสุเทพ   ผูกแก้ว รองนายก อบต.โคกมะขาม สุเทพ    ผูกแก้ว  
3 นายสงค์    มั่งคั่ง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์    มั่งค่ัง  
4 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
5 นางสาววัลลี    เภาสลัก หัวหน้าส านักปลัด วัลลี    เภาสลัก  
6 นางสาวปัฐมญชุ์    มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก) ปัฐมญชุ์    มีเสนา  
7 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  พจนา   ทองรักสี  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จ านวน 13 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  7 คน  

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบ



2 
 

ครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   
    ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563  มีท่านสมาชิกลา 2 คน  คือ   

1. นายทนงศักดิ์  เสาธง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3   
2. นายทวีศักดิ์   เมียวประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
เนื่องจากทั้งสองท่านมาจากท างานต่างจังหวัดจึงต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตาม  
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  จึงไม่สามารถมาเข้าประชุมสภาฯ ในวันนี้ได้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  20 เมษายน  2563 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ท าหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
    2563 และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้ง 
    ที่ 1 ประจ าปี 2563 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการ 
    ประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญ 
    อ่านและ ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือ 
    แก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20  
เมษายน  2563 ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  11  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  
    ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 20  เมษายน  2563    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกเสนอเพ่ือทราบ 
นายเหลือ เดือนประโคน - มีเรื่องที่จะรายงานให้ทราบ  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก  
(นายก อบต.)   1 เดือน  และยังคงประกาศเคอร์ฟิวไว้ตามเวลาเดิม  และมีหนังสือให้องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นก ากับดูแลและด าเนินการในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้ถึงสิ้นเดือน 
    นี้  การด าเนินการของผู้น าหมู่บ้านก็ต้องด าเนินต่อไป ตอนนี้เขาได้ปลดล็อคบางส่วนให้ 
    เราพอสมควรแต่ก็อย่าประมาทเราต้องระมัดระวัง ผมได้ปรึกษาทางคุณหมอบอกว่า 
    ตอนนี้ไม่มีอะไรปลอดภัยจนกว่าจะได้วัคซีนป้องกันในส่วนของวัคซีนก็ได้ใช้เวลาในการ 
    ทดลองก็น่าจะประมาณเดือนมีนาคมปีหน้า และก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนจะสามารถ 
    หาซื้อวัคซีนได้เร็วและได้เพียงพอเพราะตอนนี้ทุกประเทศท่ีประสบปัญหาก็ได้สั่งจอง 
    วัคซีนล่วงหน้าไว้แล้ว  แต่ประเทศไทยของเราก็ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาวิจัยกับ 
    ประเทศจีนเราก็ยังภูมิใจที่เรามีบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถได้ไปร่วมวิจัยกับเขาก็ 
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    คงจะไม่เป็นเรื่องน่าหนักใจในเรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ส าหรับโรคติดเชื้อ 
    โควิด-19 จะอยู่กับเราอีกนานระยะเวลาอาจจะเป็นปีถึงสองปี การท างานอะไรก็แล้วแต่ 
    หรือการด ารงชีวิตก็ควรระมัดระวังอย่าลืมรักษาระยะห่างทางสังคม ควรป้องกันทุก 
    อย่าง ล้างมือให้สะอาด กินร้อนช้อนเรา ขอรายงานให้ทุกท่านทราบเพียงเท่านี้ 
ประธานสภา อบต. - ขอแจ้งเพ่ิมเติมส าหรับเรื่องโรคติดเชื้อโควิด-19 ผมได้ทราบข้อมูลมาส าหรับต าบลอ่ืนใน 
    เขตพ้ืนที่อ าเภอประโคนชัยเขาได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยการแจกถุงยังชีพซึ่ง 
    ได้ด าเนินการแล้วเกือบทุกต าบล ผมขอเรียนทางเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่บางท่านก็ 
    กลัวจะผิดระเบียบกลัวสตง.แต่วันนี้ประชุมเสร็จถ้าท่านพร้อมผมจะพาไปปรึกษาสตง. 
    เลย ไปถามเลยว่าในระเบียบสามารถท าได้หรือไม่ไม่ต้องกลัวผมก็สอบถามมาหลายที่ 
    แล้วเขาก็ว่าท าได้ในข่าวก็มีให้เห็นเกือบทุกวันเขาแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านผู้ยากจน 
    ผมก็ปรึกษามาแล้วทุกต าบลเขาเริ่มทยอยท าเทศบาลต าบลโคกม้าก็แจกเสร็จแล้ว อบต. 
    ประโคนชัยก็เริ่มแจกวันนี้ อบต.ละเวี้ยก็ก าลังด าเนินการ ต าบลของเราก็ต้องด าเนินการ 
    แจกถุงยังชีพถ้าเราท าได้ก็ดีต่อประชาชนของเราจะได้ช่วยเหลือคนยากจน ทางจังหวัด 
    เขาให้ท าทุกอ าเภอทุกต าบล และต่อไปก็จะมีงบฯมาจาก อบจ.ตามมาทีหลัง  แล้วก็งบ 
    จากของส.ส.ตามมาทีหลัง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  
    (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2)  
ประธานสภา อบต. - เรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 –  
    2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) ขอเชิญท่านนายกฯได้เสนอต่อที่ประชุม 
นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
(นายก อบต.)   (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ตามที่สภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลโคกมะขามได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565   
    ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14   
    มิถุนายน 2562 และในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
    พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563  สภาฯได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2562 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

ด าเนินการตามโครงการที่มีในแผนพัฒนามาโดยตลอด  แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วน 
ต าบลโคกมะขามได้รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์จากพ่ีน้องประชาชนในเรื่องความ 
เดือดร้อนจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมมากขึ้น 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนได้  และใน 
พ้ืนที่ต าบลโคกมะขามของเราได้มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและมีเงินกองทุนให้เราน ามา 
พัฒนาพ้ืนที่ต าบลโคกมะขามของเราได้ ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินกองทุนนี้มีอยู่ 3 แห่ง  คือ  
อบต.โคกมะขาม  อบต.ประโคนชัย  และเทศบาลประโคนชัย  เงินกองทุนฯนี้มีจ านวน 
หกแสนบาท  โดยอบต.โคกมะขามของเราเป็นพ้ืนที่หลักได้รับการจัดสรรงบฯ จ านวน 
สามแสนบาท  อบต.ประโคนชัยได้รับการจัดสรรงบฯจ านวนสองแสนบาทและเทศบาล 
ต าบลประโคนชัยได้รับการจัดสรรงบฯจ านวนหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาท  ในจ านวนเงิน 
สามแสนบาทที่ได้รับการจัดสรรทางผู้น าหมู่บ้านก านันผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมปรึกษาหารือ 
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กันว่าจะด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 
1. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ต าบล 
โคกมะขาม 
2. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5 ต าบล 
โคกมะขาม 
3. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบล 
โคกมะขาม 
4. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ต าบล 
โคกมะขาม 
แต่เบื้องต้นทางกองทุนไฟฟ้าได้แจ้งว่าการที่จะด าเนินการโครงการอะไรก็ตามจะต้องมี 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถ้าไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นทางกองทุนไฟฟ้าก็ไม่สามารถจัดสรร 
งบประมาณดังกล่าวให้ได้  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้    

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - เรื่องการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
    ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย 
    เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
    ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น 
    อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  
    46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย 
    เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
    ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
    พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  
    ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
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    ตามมาตรา 46แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537  
    ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ 
    ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ 
    เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
นายเหลือ  เดือนประโคน - การเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารที่จะเสนอเพ่ิมเติม 
(นายก อบต.)   เปลี่ยนแปลงได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในการเพ่ิมเติม 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้  โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขอเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน
พร้อมบดอัด บา้นโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม (สาย
สามแยกข้างส านักปฏิบัตธิรรม
วิทย์เมธ ีไปทางทิศเหนือเช่ือม
ทางหลวงชนบท บร.2022) 

 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนลูกรังส าหรับ

ใช้ในการขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรังพร้อมบดอัด (สายสามแยกขา้งส านัก
ปฏิบัติธรรมวิทย์เมธี ไปทางทิศเหนือเช่ือมทางหลวง

ชนบท บร.2022) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,070 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ 
468.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรบัเกลี่ยให้

เรียบร้อย 

- 
 

- 105,000 
 

105,000 
 

105,000 
 

ถนน 
ลูกรัง                  

จ านวน 
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน
พร้อมบดอัด บา้นโคกเกลา (คุ้ม
สวายเรียง) หมู่ที่ 5 ต าบลโคก
มะขาม (สายสามแยกข้าง ที่ดิน
นางทิพวรรณ  อาษาท า ไปทาง
ทิศเหนือสิ้นสุดที่ระยะ 900 

เมตร) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนลูกรังส าหรับ

ใช้ในการขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลูกรังพร้อมบดอัด (สายสามแยกขา้ง ที่ดินนาง
ทิพวรรณ  อาษาท า ไปทางทิศเหนือสิ้นสุดที่ระยะ 
900 เมตร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

900 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 360.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลีย่ให้เรียบร้อย 

- - 85,000 85,000 85,000 ถนน 
ลูกรัง                  

จ านวน 
๑ เส้น 

มีถนนลูกรัง  
เพื่อให้ประชาชน
สามารถขนส่ง
พืชผลทางการ

เกษตร 
ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนดินบ้าน
โคกตะเคียน หมู่ที ่3 ต าบลโคก
มะขาม (จากที่ดินนายจิม  ดอก
ดี ถึงที่นานายอ้วน  โพยประ
โคน) 
 

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนดินส าหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนดิน (จากที่ดินนายจิม  ดอกดี ถึงที่นานายอ้วน  
โพยประโคน) ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 640 
เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 4,992.00 ลูกบาศก์
เมตร (ค่ายุบตัวของดิน 1.30) พร้อมเกรดปรับ
เกลี่ยให้เรียบร้อย และวางท่อระบายน้ าขนาด ศก. 
0.60 เมตร จ านวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน รวมเป็น 
24 ท่อน 

- 
 

- 255,000 
 

255,000 
 

255,000 
 

ถนน ดิน                  
จ านวน  
๑ เส้น 

มีถนนดิน  เพื่อให้
ประชาชนสามารถ

ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ไป– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



8 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา บ่อบาดาล และถังพักน้ า 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ บา้นโคก
มะขาม หมู่ที่ 1 ต าบลโคก
มะขาม 
 

เพื่อให้ได้ระบบสูบ
น้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

แผงโซล่าเซลล์ 330 w จ านวน 3 แผง เครื่องสูบ
น้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า (Submersible 
Pump) Dc 1100 w จ านวน 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง 

- 
 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ระบบสูบ
น้ า 

มีระบบสูบน้ า
พลังงาน

แสงอาทิตย์ เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟา้ 

กองช่าง 

2 
 

โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ บา้นโคก
เกลา หมู่ที่ 5 ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ระบบสูบ
น้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

แผงโซล่าเซลล์ 330 w จ านวน 3 แผง เครื่องสูบ
น้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า (Submersible 
Pump) Dc 1100 w จ านวน 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ระบบสูบ
น้ า 

มีระบบสูบน้ า
พลังงาน

แสงอาทิตย์ เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟา้ 

กองช่าง 

3 
 

โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ บา้นหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ระบบสูบ
น้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

แผงโซล่าเซลล์ 330 w จ านวน 3 แผง เครื่องสูบ
น้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า (Submersible 
Pump) Dc 1100 w จ านวน 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ระบบสูบ
น้ า 

มีระบบสูบน้ า
พลังงาน

แสงอาทิตย์ เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟา้ 

กองช่าง 

4 
 

โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ บา้นไทย
ถาวร หมู่ที่ 7 ต าบลโคกมะขาม 
 

เพื่อให้ได้ระบบสูบ
น้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

แผงโซล่าเซลล์ 330 w จ านวน 3 แผง เครื่องสูบ
น้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า (Submersible 
Pump) Dc 1100 w จ านวน 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง 

- - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ระบบสูบ
น้ า 

มีระบบสูบน้ า
พลังงาน

แสงอาทิตย์ เพือ่ลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟา้ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การส่งเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 
    แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 
90 วัน “ปลูกผักสวนครัว  
เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร” 
 

เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร  
ในระดับครัวเรือน 
ลดรายจ่ายในการ
ด ารงชีวิตของ
ประชาชน และเพื่อ
สร้างรายได้ระยะสั้น
ทั้งในระดับครัวเรือน
และระดับกลุ่ม
อาชีพ 

การด าเนินการทกุหมูบ้านในต าบลโคกมะขาม 
อ าเภอ  ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้รับรู้และเกิด
การมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

- - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 
ของ

ครวัเรือน
ใน

หมู่บ้านมี
การปลูก
ผักสวน
ครัว 

เกิดการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 
ในระดับครัวเรือน 
ลดรายจ่ายในการ

ด ารงชีวิตของ
ประชาชน และเกิด

การสร้างรายได้
ระยะสั้นทั้งใน

ระดับครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



10 
 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านผู้บริหารได้เสนอรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ทีป่ระชุมมี 
    ท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้อภิปราย 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  
    (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  
    (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นายแกน  ยึนประโคน - ขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปดังนี้ 
(ส.อบต.หมู่ 1)   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 สายสามแยกข้าง 

บ้านนายยี   โสดา ถึงท่ีดินนายหึม  สายแก้ว 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมะขาม  หมู่ที่ 1 สายข้างบ้าน 
นางเปีย  คิมประโคน  ถึงหน้าบ้านนายถึง  ปุยะติ 
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสม  เหมือน 
ประโคน  ถึงสี่แยกบ้านนายตัน  แก้วศรี 
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 จากสามแยกบ้าน 
นางอวยพร  ถึงคอกวัวนายเน  โสดา 

นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปดังนี้ 
(ส.อบต.หมู่ 4)   1. โครงการขยายเขตโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 จากหน้าบ้าน 

นายพูน  เจริญวัด ถึงบ้านนางยอด  สกุลเจริญ 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปดังนี้ 
(ส.อบต.หมู่ 5)   1. โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกเกลา (คุ้มสวายเรียง) หมู่ที่ 5 ข้างที่ดินนายวีระ   

เครือเนียม  เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 
2. โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5 สายสามแยกข้างที่นา 
นายรส  ศรีแก้ว  เชื่อมคลองห้วยพริก 

ประธานสภา อบต. - ผมในฐานะสมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่  3 สายจากสายแยกด้านหลังศาลาประชาคม บ้านโคกตะเคียน  
    หมู่ที่  3 ไปทางทิศตะวันออกเพ่ือพิจารณาน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 
นายประจวบ  ปราศจาก - ขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปดังนี้ 
(ส.อบต.หมู่ 7)   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยถาวร สายสามแยกข้างบ้าน 

นางรัชนีกร  จันทร์แรม ไปทางทิศตะวันตก 
    และอยากจะสอบถามปีที่ผ่านมาฝนแล้งมาก ชาวบ้านเลยฝากมาถามท่านนายกฯ ว่าจะ 
    ช่วยเหลือเรื่องพันธุ์ข้าวหรือไม่อย่างไรของหมู่ 7 ประมาณพันกว่าไร่  และตอนนี้ฝนเริ่ม 
    ตกเริ่มมียุงอยากให้อบต.ไปฉีดพ่นยาให้ด้วยเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
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นายเหลือ เดือนประโคน - ตามท่ีท่านสมาชิกสภา อบต.ได้สอบถามเรื่องการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ตอนนี้มี 
(นายก อบต.)   เรื่องท่ีเราต้องเผชิญด้วยกันหลายเรื่อง  คือ 

เรื่องท่ีหนึ่งเรื่องฝนแล้ง    
เรื่องท่ีสองเรื่องโรคติดเชื้อโควิด   
เรื่องท่ีสามเรื่องน้ าอุปโภคไม่พอใช้ 

    ทาง อบต.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนหลายเรื่องด้วยกันที่จะต้องช่วยกัน 
    แก้ไขความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน  เบื้องต้นจะด าเนินการแก้ปัญหาเริ่มจาก 
    แก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ าก่อน  เรื่องการด าเนินการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดเราก็ได้ 
    ด าเนินการไปแล้ว เรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิดเราจะ 
    ด าเนินการแจกถุงยังชีพให้กับพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส าหรับเรื่องภัยแล้ง 
    อาจจะมีการช่วยเหลือเพ่ิมเติมตามงบประมาณของอบต. โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ 
    ข้อกฎหมายสิ่งใดท่ีจะสามารถให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนโดยไม่ผิดข้อระเบียบ 
    กฎหมายก็ยินดีให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  

ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาอบต.ที่น าเรื่องเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมาน าเสนอ 
ให้ทราบจะดูแลให้ดีที่สุดตามความจ าเป็นของแต่ละหมู่บ้าน ต้องขอขอบคุณท่าน 
ประธานสภาฯ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เราทุกคนได้ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน 

ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มที่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก  ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลโคกมะขามทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้    
    และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
    เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม   ขอปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1   
    ประจ าปี พ.ศ. 2563  เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  13.05  น. 
 

(ลงชื่อ)     ประวิทย์   ชอบธรรม   ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                               (นายประวิทย์     ชอบธรรม) 

               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม   
 
 
 - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 

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



12 
 

  (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  


