
1 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันที่   10   เดือน   สิงหาคม   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 - -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 - -ลา- 
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 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 นายวัชรินทร์    ปุยะติ รองปลัด อบต. วัชรินทร์    ปุยะติ  
6 นางสาววัลลี    เภาสลัก หัวหน้าสำนักปลัด วัลลี    เภาสลัก  
7 นางสาวปัฐมญชุ์   มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์   มีเสนา  
8 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พจนา    ทองรักสี  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว มีผู้มาประชุม จำนวน 12 คน ลา 2  คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายภูริเดช  จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามตรวจสอบ
ครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้วันที่  10 สิงหาคม  2564 เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

โคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564  วันนี้มีท่านสมาชิก 
สภาฯ ลา  2 คน  คือ  1. นายทนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 และ  
2. นายเขื่อน   เดือนประโคน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ 
ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
    2564 เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2564 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ทำหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  
    2564 และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้ง 

ที่ 1  ประจำปี 2564 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการ 
ประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญ 
อ่านและ ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24   
พฤษภาคม  2564  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  10  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
    ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2564  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ในระเบียบวาระเสนอเพ่ือทราบนี้  ขอเชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุม 
นายเหลือ  เดือนประโคน - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้มีเรื่องเสนอเพ่ือ 
(นายก อบต.)   ทราบคือ เรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้คือเรื่องโรคติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้กำลัง 
    ระบาดหนัก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามก็ได้ดูแลพี่น้องในชุมชนของเรามาโดย 
    ตลอด  คือคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ได้ประกาศเรื่องการล็อคดาวน์ 16 จังหวัด และ 
    แต่ละจังหวัดก็ได้มีมาตรการที่เข้มข้นตลอดมาและมีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการได้ช่วยเหลือ 
    โดยจัดให้มีสถานที่กักตัว ตอนนี้อำเภอประโคนชัยมีโรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง โดย 
    แบ่งเป็นสถานที่ให้สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาจนอาการดีขึ้นแล้วเป็นผู้ป่วยสี 
    เขียวมี 2 แห่ง  และเป็นจุดพักคอยอีก 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดูแลพ่ีน้อง 
    ในชุมชนตลอดมา ตำบลโคกมะขามได้ตั้งจุดกักตัว จำนวน 4 แห่ง  คือ 1.วัดบ้านโคก 
    มะขาม  2. วัดบ้านโคกตะเคียน  3.วัดบ้าน โคกเกลา  4.วัดบ้านหนองไผ่  ตอนนี้ใน 
    เรื่องของการเบิกจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลพ่ีน้องในชุมชนตอนนี้งบประมาณปกติ 
    ของเราใช้ไปหมดแล้ว ก็จะเหลืองบประมาณในส่วนของเงินสะสมที่นายกฯที่มีอำนาจใน 
    การใช้จ่ายเพื่อดูแลพ่ีน้องในชุมชนของเรา ตอนนี้พวกเราก็ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน 
    กันอยู่   โดยความร่วมมือกันของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก 
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    มะขาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และคุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
    ตำบลโคกมะขาม ที่ได้ช่วยกันดูแล  และขอความร่วมมือพวกเราทุกคนได้ช่วยกันแจ้ง 
    ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องที่อยู่ทางไกลที่จะกลับมาในเรื่องของการปฏิบัติตัวให้เป็นไป 
    ตามประกาศที่กำหนดเพ่ือความปลอดภัยของทุกคนในชุมชน คือถ้าต้องการกลับมาก็ 
    ต้องเข้าสู่กระบวนกักตัว และถ้าป่วยก็ต้องเข้ารับการรักษา เราต้องช่วยกันเพ่ือไม่ให้เกิด 
    การแพร่ระบาดในชุมชนของเรา  ตอนนี้ตำบลโคกมะขามถือว่ายังดีอยู่ คือสามารถยัง 
    ควบคุมคนที่กลับมาแล้วติดโควิดให้ได้เข้ารับการรักษาไม่มาแพร่เชื้อให้กับคนในชุมชน ก็ 
    ต้องขอความร่วมมือพี่น้องท้องถิ่นเราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักให้ชุมชน 
    ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ก็ต้องช่วยกันป้องกันอย่างเต็มท่ี ก็มีเรื่องที่จะเสนอ 
    เพ่ือทราบเท่านี้ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    วาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ 
    ความเห็นชอบตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง   แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
    บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 รายละเอียด 
    ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฯ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    มาตรา 87  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ 
    รายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
    ส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและ 
    วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ในวันนี้ท่านนายกฯ ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วม 
    ประชุมได้จึงได้มอบหมายให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงรายละเอียด 
    ประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณา 

นายเหลือ เดือนประโคน - ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของเรา 
(นายก อบต.)   โดยการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  โดยตั้ง 
    งบประมาณไว้เป็นจำนวนเงิน  31,090,000 บาท  ตามหมวดค่าใช้จ่ายที่แบ่งตาม 
    ภารกิจที่ทุกส่วนจะต้องใช้จ่าย กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
    และในส่วนสำนักปลัด  และตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ายในเรื่องการดูแลประชาชนตำบลโคกมะขาม 
    ของเรา โดยมีคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกมะขามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนการหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  
1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่  6  สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
      1.1.1   เงินฝากธนาคาร  จำนวน  10,424,992.07  บาท    
      1.1.2   เงินสะสม   จำนวน  10,167,338.27  บาท 
      1.1.3   เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  4,825,824.13  บาท 
      1.1.4   รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
       1.1.5   รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 42,249.54 บาท  
   1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   (1)  รายรับจริง จำนวน  29,118,289.33  บาท ประกอบด้วย   
    หมวดภาษีอากร                                                     จำนวน      164,602.56  บาท  
    หมวดภาษีธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต                 จำนวน      135,175.00  บาท   
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                        จำนวน      140,674.16  บาท   
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               จำนวน      192,612.00  บาท  
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                            จำนวน        57,944.05  บาท  
   หมวดรายได้จากทุน                                              จำนวน         6,600.00  บาท   

หมวดภาษีจัดสรร                                                            จำนวน  14,262,065.56  บาท  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          จำนวน  14,188,616.00  บาท  

   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จำนวน  47,330.00  บาท       
   (3)  รายจ่ายจริง จำนวน  22,860,877.76  บาท ประกอบด้วย  
       งบกลาง                                                                 จำนวน    7,274,748.00  บาท  
     งบบุคลากร                                                             จำนวน  11,148,743.16  บาท  
    งบดำเนินงาน                                                 จำนวน    7,175,171.05  บาท  
     งบลงทุน                                                        จำนวน    1,260,950.00  บาท  
     งบเงินอุดหนุน                                                จำนวน    1,661,540.00  บาท  
     งบรายจ่ายอื่น                                                จำนวน                0.00  บาท  
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จำนวน 47,330.00 บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,650,235.00 บาท  
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  0.00 บาท  
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน  0.00  บาท 
 รายรับจริง  

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
รายได้จัดเก็บเอง    
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   หมวดภาษีอากร 164,602.56 163,000.00 230,000.00 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 135,175.00 183,550.00 183,050.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 140,674.16 145,000.00 100,000.00 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 162,612.00 130,000.00 130,000.00 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 57,944.05 40,000.00 100,100.00 

   หมวดรายได้จากทุน 6,600.00 0.00 10,000.00 

   รวมรายได้จัดเก็บเอง 667,607.77 661,550.00 753,150.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 14,262,065.56 15,660,050.00 15,762,800.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,262,065.56 15,660,050.00 15,762,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น    

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,188,616.00 14,628,400.00 14,574,050.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 14,188,616.00 14,628,400.00 14,574,050.00 

                         รวม 29,118,289.33 30,950,000.00 31,090,000.00 

 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 7,274,748.00 8,366,763.00 8,674,512.00 
   งบบุคลากร 11,148,743.16 12,759,600.00 12,597,570.00 
   งบดำเนินงาน 7,175,171.05 6,764,637.00 6,289,338.00 
   งบลงทุน 1,260,950.00 1,050,000.00 1,470,180.00 
   งบเงินอุดหนุน 1,661,540.00 2,009,000.00 2,058,400.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 28,521,152.21 30,950,000.00 31,090,000.00 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,354,578 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 198,040 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 7,133,830 
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   แผนงานสาธารณสุข 472,540 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 789,880 
   แผนงานเคหะและชุมชน 140,000 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 301,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,778,620 
   แผนงานการเกษตร 25,000 
   แผนงานการพาณิชย์ 197,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 8,674,512 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 31,090,000 
     

 
รวมรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นเงินทั้งสิ้น 31,090,000.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น สำหรับหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ในการพิจารณาร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น  ไม่สามารถ 
    พิจารณาสามวาระรวดได้จึงจำเป็นต้องพิจารณา วาระที่ 1 วาระท่ี 2 และวาระที่ 3  
    โดยจะเริ่มพิจารณาในวาระที่ 1 ในขั้นรับหลักการ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ 
    กำหนดไว้ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
    2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ในประเด็น ดังนี้ 
 1) ปรึกษาและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ.2563 ตามท่ีนายกองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเสนอหรือไม่ 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 

    ข้อ 45 วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวด 
    เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่ 
    น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
    นั้น 
    ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา 
    ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  
    หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ 
    ที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณารายละเอียดประกอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประเด็นใดบ้างที่สมาชิกเห็นว่าสมควรดำ  
เนินการจะอภิปรายสนับสนุนหรือ คัดค้านก็สามารถอภิปรายได้ซ่ึงก่อนที่จะมีการลงมติ 
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มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ ชี้แจงหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือจะอภิปรายเชิญครับ 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - เรียนท่านประธานสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในเรื่องการตั้งงบประมาณ 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภา 
    ไปแล้วนั้น  กระผมขออธิบายชี้แจงรายละเอียดแบบสรุปจากร่างข้อบัญญัติฯ เล่มใหญ่  
    มาให้ทุกท่านได้เข้าใจ  ดังนี้ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,090,000 บาท แยกเป็น 
1) แผนงานงบกลาง รวม 8,674,512 บาท 
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป  

         -งานบริหารทั่วไป รวม 6,842,598 บาท 
         -งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม  588,880 บาท 
         -งานบริหารงานคลัง  รวม 2,843,100 บาท 
         -งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 80,000 บาท 

3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 198,040 บาท 

4) แผนงานการศึกษา 
          -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,178,780 บาท 
         -งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,955,050 บาท 

5) แผนงานสาธารณสุข 
            -งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 472,540 บาท 

6) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
           -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท 
           -งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 779,880 บาท 

7) แผนงานเคหะและชุมชน 
             -งานไฟฟ้าและประปา รวม 140,000 บาท 

8) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
            -งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 25,000 บาท 

9) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
           -งานกีฬาและนันทนาการ รวม 94,000 บาท 
           -งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 207,000 บาท 

10) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
           -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,131,880 บาท 
           -งานก่อสร้าง รวม 1,646,740 บาท 
             ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,344,180 บาท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมะขาม  
จำนวน 489,580 บาท 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ (คุ้มตะหมาดโปง) หมู่ที่ 6  
ตำบลโคกมะขาม จำนวน 135,910 บาท 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม  
(ถนนสายสี่แยกหน้าบ้านนายชู  ศรีแก้ว ถึงสามแยกทางเลี่ยงหมู่บ้าน)  
จำนวน 448,780 บาท  
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-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (รูปตัว U) บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม (สายสี่แยกหน้าบ้านนางเอ้ือน  ฮองประโคน  ถึงสามแยกหน้า 
บ้านนายจำนงค์   เดือนประโคน) จำนวน 269,910 บาท  
11) แผนงานการเกษตร 

            -งานส่งเสริมการเกษตร รวม 25,000 บาท 
12)แผนงานการพาณิชย์ 

          -งานกิจการประปา รวม 197,000 บาท 
    รวมทั้งหมดแล้วเราได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  
    31,090,000  บาท  ตั้งสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย  ปีที่แล้วเราตั้ง  30,950,000  บาท   
    เราได้จัดทำร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีแบบสมดุล นั่นคือ เก็บภาษีได้เท่าไรเงิน 
    อุดหนุนได้เท่าไรเราจ่ายออกเท่านั้น เราตั้งประมาณการรายรับไว้ 31,090,000 บาท   
    เราก็ตั้งจ่ายไป  31,090,000 เท่ากัน  แบบนี้คือแบบสมดุล  ก็ขอฝากท่านสมาชิกได้ 
    พิจารณา ก็คงจะนำเสนอต่อที่ประชุมเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต. - ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงสรุปการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปี 2565 ให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจเพ่ือให้สามารถพิจารณาได้ง่ายขึ้น ท่านสมาชิก 
    ท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญ 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้อภิปราย 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปก็ขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่าง 
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม (เวลา11.10น.) - เห็นชอบรับหลักการ  10  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วขั้นตอนต่อไปให้ที่ 
    ประชุมได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน  
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 103 (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อย 
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103และ ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด 
ต่างๆ  ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เม่ือ 
 (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 (2) ตาย 
 (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
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 (4) เลือกคณะกรรมการท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
 (5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
ข้อ 107  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103  วธิีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก 
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี 
ผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ จำนวนกี่คน  
(จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน) 

นายประจวบ  ปราศจาก - ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(ส.อบต.หมู่ 7)   งบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  3  คน 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกประจวบ  ปราศจาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  ได้เสนอตั้ง 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน  3  คน  ขอเสียงรับรองตามท่ีเสนอด้วย 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นายแกน   ยึนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมได้กำหนดให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 3 คน  ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอชื่อ 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ทั้ง 3 คน  ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอชื่อครั้งละ 
    หนึ่งคนและมีผู้รับรองสองคน  สมาชิกหนึ่งคนสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการ 
    แปรญัตติได้มากกว่าหนึ่งคน ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
 
นายประจวบ  ปราศจาก - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่1 คือ นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด  สมาชิกสภา 
(ส.อบต.หมู่ 7)   อบต.หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกประจวบ  ปราศจาก   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  ได้เสนอชื่อท่าน 
    สมาชิกสุทธิรักษ์   หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
    คนที่ 1 มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีก ขอเสียงรับรองตามที่ 
    ท่านสมาชิกประจวบ  ปราศจาก  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสุทธิรักษ์  หล้าสุด  เป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายสุภาพ  ชุมนุมดวง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายกิจ  ชัยประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 คือ ท่านสมาชิกสุทธิรักษ์  หล้าสุด  สมาชิก 
    สภา อบต.หมู่ที่ 7  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
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นายสนอง  เนาว์ประโคน - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  คือท่านสมาชิกสุกัญญา  ไชยปลัด 
(ส.อบต.หมู่ 6)   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกสนอง  เนาว์ประโคน   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิก 
    สุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  
    มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีก ขอเสียงรับรองตามที่ 
    ท่านสมาชิกสนอง  เนาว์ประโคน  ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสุกัญญา  ไชยปลัด  เป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายรำเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายทวีศักดิ์   เมียวประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 คือ ท่านสมาชิกสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิก 
    สภา อบต.หมู่ที่ 5  ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  คือท่านสมาชิกนายรำเพย  สิงหา 
(ส.อบต.หมู่ 5)   สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ท่านสมาชิกสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5   เสนอชื่อท่านสมาชิก 
    รำเพย  สิงหา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  
    ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีก ขอเสียงรับรองตามที่ 
    ท่านสมาชิกสุกัญญา  ไชยปลัด   ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกรำเพย  สิงหา  เป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายกิจ   ชัยประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายสุทธิรักษ์   หล้าสุด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 คือ ท่านสมาชิกรำเพย   สิงหา  สมาชิกสภา อบต. 
    หมู่ที่ 4  ที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง  3  คนแล้ว  ต่อไปขอ 
    เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง  3  คน  ให้ที่ประชุมทราบ 
    อีกครั้ง 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
(ปลัด อบต./เลขานุการสภา) พ.ศ. 2565  ทั้ง 3  ท่าน  มดีังนี้ 
    1. นายสุทธิรักษ์   หล้าสุด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
    2. นางสุกัญญา   ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
    3. นายรำเพย    สิงหา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ขั้นตอนต่อไปสภาฯ ต้องกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน 
    รับเสนอคำแปรญัตติจากสมาชิกผู้ขอเสนอแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
    พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ 
    รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ 
    ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
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    งบประมาณนั้น 
    ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอคำแปร 
    ญัตติจากสมาชิกผู้ขอเสนอแปรญัตติจำนวนกี่วัน และกำหนดวันที่และเวลาให้ชัดเจน   
    ขอเชิญเสนอได้ 
นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด - ขอเสนอระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอคำแปรญัตติ จำนวน  3 วัน คือ   
(ส.อบต.หมู่ 7)   วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
     ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากท่ีท่านสมาชิกสุทธิรักษ์  หล้าสุด   
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  เสนอระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอคำแปร 
    ญัตติ เป็นเวลา 3  วัน   คือ   
    วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  ขอเสียงรับรองตามที่ได้เสนอ 
    ด้วย 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นางสุกัญญา   ไชยปลัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายประจวบ   ปราศจาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอคำแปรญัตติฯ เป็น 
    เวลา 3 วัน  คือ   
    วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปน็เวลา 8 ชัว่โมง 
    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  รวมระยะเวลาในการรับคำ 
    เสนอแปรญัตติเป็นเวลา  24  ชั่วโมง   และหลังจากที่คณะกรรมการแปรญัตติรับคำ 
    เสนอแปรญัตติเสร็จแล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคำเสนอแปรญัตติฯ  
    ในวันที่ 16 สิงหาคม  2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  และเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม 
    เรียบร้อยแล้วจะต้องส่งรายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้ 
    ประธานสภาฯรับทราบทันทีเพ่ือที่จะได้ดำเนินการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลโคกมะขามต่อไป และหลังจากนี้เม่ือการประชุมสภาในครั้งนี้เสร็จสิ้นลงแล้วให้ 
    เลขานุการสภาฯทำหนังสือเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือเลือกประธานและ 
    เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ 
    เสนอคำแปรญัตติ 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - ขออธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเสนอคำแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
(ปลัด อบต./เลขานุการสภา) ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
    พ.ศ. 2554  ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการ 
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    ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และวรรคสอง  คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า 
    เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดฯ   
    และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 วรรคแปด  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  สมาชิก 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้  
    แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้น 
    เงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู้  หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  และในการพิจารณาของ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทำด้วยประการ 
    ใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย 
    อ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
    เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
ประธานสภา อบต. - เรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
    2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  ขอเชิญผู้บริหารฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายเหลือ เดือนประโคน  - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ 
    ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4   
    ผู้บริหารมีนโยบายที่ต้องการพัฒนาตำบลโคกมะขามและเนื่องจากไม่มีในแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมมากขึ้น  

เพราะบางโครงการที่ขอเสนอเพ่ิมเติมในแผนเมื่อมีในแผนแล้วองค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกมะขามสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ได้ จึงขอเสนอ 
ต่อที่ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้  โดย 
รายละเอียดโครงการที่ขอเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกตะเคียน 
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 
(สายบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 
เช่ือมบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 
บร.ถ.69-005) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนคอนกรีต
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล.(สายบ้านโคกตะเคียน หมู๋ที ่3 เช่ือมบ้าน
หนองอาแมะ หมู่ที ่4 บร.ถ.69-005) ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,840 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  

- - - - 7,000,000 
 

ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

สะดวก รวดเร็วทำ
ให้เกษตรกร

ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
6 ตำบลโคกมะขาม (สายข้าง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ บร.ถ.69-
007) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนคอนกรีต
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล.(สายข้างโรงเรียนหนองไผ่ บร.ถ.69-
007) ขนาดผวิจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่ 

- - - - 5,500,000 ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

สะดวก รวดเร็วทำ
ให้เกษตรกร

ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกมะขาม หมู่
ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม (สายข้าง
โรงเรียนบ้านโคกมะขาม บร.ถ.
69-003) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนคอนกรีต
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล.(สายข้างโรงเรียนบ้านโคกมะขาม บร.ถ.
69-003) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 650 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,900 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่ 

- - - - 2,000,000 
 

ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

สะดวก รวดเร็วทำ
ให้เกษตรกร

ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านไทยถาวร หมู่ที ่
7 ตำบลโคกมะขาม (สายบ้าน
ไทยถาวร หมู่ที่ 7 เช่ือมบ้าน
โคกเกลา หมู่ที ่5 บร.ถ.69-
005) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนคอนกรีต
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล.(สายบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้าน
โคกเกลา หมู่ที ่5 บร.ถ.69-005) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่ 

- - - - 5,000,000 ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

สะดวก รวดเร็วทำ
ให้เกษตรกร

ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



15 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  ถนนคอนกรีต ทางเท้า และถนนลาดยาง 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการร้ือถอนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมและก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ บ้าน
โคกมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโคก
มะขาม (สายขา้งวัดบ้านโคก
มะขาม) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนดินสำหรับใช้
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล.(สายข้างโรงเรียนบ้านโคกมะขาม บร.ถ.
69-003) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,500 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่ 

- - - - 1,000,000 
 

ถนน คสล.                  
จำนวน  
๑ เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

สะดวก รวดเร็วทำ
ให้เกษตรกร

ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



16 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน  ถนนลกูรัง และถนนหินคลุก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังผิวจราจรบ้านโคกเกลา หมู่ 
5 (คุ้มสวายเรียง) สายแยกถนน 
คสล. เยื้องบ้านนายจวบ  โสดา 
เชื่ อมถนนท างหลวงแผ่นดิ น 
หมายเลข 24 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนดิน
สำหรับใช้ในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจรบ้านโคกเกลา หมู่ 5 
(คุ้มสวายเรียง) สายแยกถนน คสล. เยื้องบ้านนาย
จวบ  โสดา เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
24 ขนาดถนนดินกว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ปริมาณดินถมไปไม่น้อยกว่า 
1,447 ลบ.ม. (เผื่อยุบ 1.3 ลบ.ม) พร้อมทางท่อ
ระบายน้ำ ขนาดศูนย์กลาง 0.20 จำนวน 7 ท่อน 
ขนาดศูนย์กลาง 0.40 จำนวน 2 จุด 1 จุด 6 ท่อน 
รวมเป็น 12 ท่อน พร้อมลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 
เมตร หนาเฉลี่ ย 0.01 เมตร ยาว 290 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 87 ลบ.ม. พร้อมกลบ
เกลี่ยให้เรียบร้อย 

- - - - 160,000 
 

ถนนดิน 
จำนวน 1  

เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกสบายและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

สะดวก รวดเร็วทำ
ให้เกษตรกร

ประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



17 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสือสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

แบบ ผ.02 



18 
 

                  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/ภายใน 
หมู่บ้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 1 ตำบลโคก
มะขาม 

- - - - 10,000,000 

 
โคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้าจาก
พลังานแสงอาทิตย์

เพียงพอและสามารถ
ประหยัดค่าใช้จา่ย 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/ภายใน
หมู่บ้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 2 ตำบลโคก
มะขาม 

- - - - 10,000,000 

 
โคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้าจาก
พลังานแสงอาทิตย์

เพียงพอและสามารถ
ประหยัดค่าใช้จา่ย 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/ภายใน
หมู่บ้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 3 ตำบลโคก
มะขาม 

- - - - 10,000,000 

 
โคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้าจาก
พลังานแสงอาทิตย์

เพียงพอและสามารถ
ประหยัดค่าใช้จา่ย 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/ภายใน
หมู่บ้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 4 ตำบลโคก
มะขาม 

- - - - 10,000,000 

 
โคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้าจาก
พลังานแสงอาทิตย์

เพียงพอและสามารถ
ประหยัดค่าใช้จา่ย 

กองช่าง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเกี่ยวและกีฬา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 6 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะและการสือสาร 
แผนงานเคหะและชมุชน 

แบบ ผ.02 



19 
 

                  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 5 ตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/ภายใน
หมู่บ้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 5 ตำบลโคก
มะขาม 

- - - - 10,000,000 

 
โคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้า
จากพลังาน

แสงอาทิตย์เพียงพอ
และสามารถ

ประหยัดค่าใช้จา่ย 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 6 ตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/ภายใน
หมู่บ้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 6 ตำบลโคก
มะขาม 

- - - - 10,000,000 

 
โคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้า
จากพลังาน

แสงอาทิตย์เพียงพอ
และสามารถ

ประหยัดค่าใช้จา่ย 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/
ภายใน บ้าน/ถนนสายต่างๆ 
ภายใน หมู่ที่ 7 ตำบลโคก
มะขาม 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก 

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะ/ภายใน
หมู่บ้าน/ถนนสายต่างๆ ภายในหมู่ที่ 7 ตำบลโคก
มะขาม 

- - - - 10,000,000 

 
โคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีไฟฟ้า
จากพลังาน

แสงอาทิตย์เพียงพอ
และสามารถ

ประหยัดค่าใช้จา่ย 

กองช่าง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 การจัดการบริหารสถานศึกษา 
    แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตามแ น วป รัช ญ าเศรษ ฐกิ จ
พ อ เพี ย ง  อั น เนื่ อ งม า จ า ก
พระราชดำริ 

เพื่ อ ให้ ผู้ น ำชุ มชนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มี
ความรู้มีทักษะในการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ 

ผู้นำชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง 

- - - - 100,000 จำนวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกิด
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของคนใน
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสาธารณสุข และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขับเคลื่อนตามพันธกจิสภากาชาด

ไทย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์สงเคราะห์ผู้

ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม ผู้ป่วยตดิ

เตียง และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก

ผลกระทบการแพร่ระบาดจากเช้ือโรค

ร้ายแรงในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย 

(กิจกรรมกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย) 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้
ประสบปัญหา ในเขตอำเภอ
ประโคนชัย ซ่ึงรวมตำบล
โคกมะขาม 

อุดหนุนกิ่ง
กาชาดอำเภอ
ประโคนชัย 

- - - - 3๐,๐๐๐ 
 

เชิงปรมิาณ 
- จำนวนเงิน 
ที่อุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบ
ปัญหา 

ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหาบรรเทา
ลง 

สำนักปลัด 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสาธารณสุข และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการขอรับการสนับสนุน 
จัดหาเครื่องมือในการตรวจ
โรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19) และโรค
อื่น ๆ  
 

1) ทำให้ประชาชนได้รับการคัดกรอง 
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และสามารถแก้ไขปญัหากรณี
เกิด โรคระบาดหรือภัยพบิัติฉุกเฉินได้
ทันท่วงทีและทั่วถึง 
2) มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงานที่จำเป็นและเพียงพอต่อ
การทำงาน 
3) รองรับสถานการณ์ผู้ติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของโรงพยาบาล 
 

อุดหนุน
โรงพยาบาล
ประโคนชัย 

- - - 150,000 150,๐๐๐ 
 

เชิงปรมิาณ 
- จำนวนเงิน 
ที่อุดหนุน 
เชิงคุณภาพ 
- บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบ
ปัญหา 

ความเดือดร้อนของผู้
ประสบปัญหาบรรเทา
ลง 

สำนักปลัด 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การวางแผนพัฒนาและบริหารงานขององค์กร 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วย
โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศ
ภู มิ ศ าสต ร์  (LTAX GIS) แ ล ะ
โป ร แ ก ร ม แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000 
version 4.0) ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและ
พัฒนารายได้ 

1) เพื่อใช้งานปรับปรุง
แผนที่แม่บทเพื่อรวบรวม
แปลงที่ดินลงในโปรแกรม 
(LTAX GIS) ใช้คู่กับ
โปรแกรม (LTAX3000 
version 4.0) 
2) นำเข้าขอ้มูลที่ได้รับ
จากกรมที่ดินและกรมธนา
รักษ์ 
3) ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX3000 version 
4.0) 

1) ข้อมูลแปลงที่ดิน
ในพื้นที่ในตำบลโคก
มะขามที่เป็นปัจจุบัน  
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
2) ได้ฐานข้อมูลๆที่
ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบันในการจัดเก็บ
ภาษ ี

- - - - 94,000 
 

จำนวนแปลงตรง
กับกรมที่ดินและ
กรมธนารักษ ์

ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

กองคลัง 
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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 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(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 
    เมือ่ไรเราก็อาจจะดำเนินการหรือไม่ก็เราอาจจะขอเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นก็เป็น 
    วิธีการของเราแต่ลำดับเบื้องต้นนั้นอยากให้มันมีไว้ในแผนก่อน เพ่ือความสะดวกในการ 
    ขอหรือดำเนินการจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ 
    ความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านผู้บริหารและท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มเติมแผนในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4   ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    โคกมะขาม  ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้อภิปราย 
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ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ขอเชิญ 
    ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - เรียนท่านประธานสภา  ขอสอบถามผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านผู้บริหาร คือ 
(ส.อบต.หมู่ 5)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5 ตอนนั้นที่ว่าจะได้ทำให้ 
    ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำเพราะท่านผู้บริหารได้โยกย้ายไปทำอย่างอ่ืน อยากทราบว่า 
    จะได้ดำเนินการก่อสร้างได้ตอนไหน เพราะตอนนี้ชาวบ้านก็ถามสมาชิกตลอด 
นายเหลือ เดือนประโคน - ขอชี้แจงท่านสมาชิกที่ถามว่าโครงการที่ได้เสนอเข้าข้อบัญญัติแล้ว แต่ได้โยกเงินไปใช้ 
(นายก อบต.)   จ่ายเรื่องอ่ืนและยังไม่ได้ทำให้ ระยะทางประมาณร้อยกว่าเมตร  ตอนนี้ที่ไม่ได้นำเข้าใน 
    ข้อบัญญัติเพราะโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติต้องรองบประมาณท่ีรัฐบาลโอนจัดสรรมาให้ 
    ถึงจะได้ดำเนินการให้ซึ่งก็ใช้เวลานาน ก็จะพิจารณาดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมในช่วง 
    ต้นปีงบประมาณคือก่อนปีใหม่เพ่ือที่จะดำเนินการให้ได้เร็วขึ้นของหมู่ที่ 5 ก็เตรียมการ 
    ไว้แล้วว่าจะพิจารณาดำเนินการจ่ายขาดให้  ส่วนโครงการของหมู่ที่ 6 ในข้อบัญญัติมี 
    สองโครงการคือ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางเกือบ   
    จำนงสุข  2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายสี่แยกบ้านนางเอ้ือน  ฮองประโคน ถึง 
    สามแยกบ้านนายจำนงค์  เดือนประโคน  ซึ่งของหมู่ 6 ทั้งสองโครงการนี้ได้บรรจุไว้ใน 
    ร่างข้อบัญญัติฯ ปี 65 แล้ว  ส่วนหมู่ที่ยังไม่ได้ ก็จะมีแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณ 
    จากกรม มีดังนี้ 
    หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านไทยถาวร หมู่7   
    หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะขามเชื่อมถนนลาดยาง 
    สายบ้านโคกมะขาม – ประโคนชัย 
    หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศูนย์โตโยต้าเชื่อม 
    ถนนลาดยาง สาย 24 
    หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 เชื่อมถนนลาดยางสาย 24 
    ส่วนหมู่ที่ 3 ก็จะทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรงเส้นข้างวัดบ้านโคก 
    ตะเคียนเชื่อมหมู่ที่ 4  
    ทั้งหมดนี้ก็ใช้งบประมาณยี่สิบล้านกว่าบาท ก็คิดว่าน่าจะได้อยู่  แต่เบื้องต้นตอนนี้ที่จะ 
    ได้คือโครงการไฟฟ้าสาธารณะโดยเป็นแผงโซล่าเซลล์เป็นเสาไฟฟ้าสาธารณะโคมไฟ 
    เหมือนถนนทั่วไปแต่ไม่ต้องมีไฟฟ้าเดินสายเข้าไปจะไปตั้งอยู่ในป่าในดงก็ได้มันจะสว่าง 
    ของมันเอง  เป็นโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ต่อไปก็จะสำรวจรางระบายน้ำ 
    ทุกหมู่บ้านและจะได้ทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกรม ตอนนี้ขั้นตอนเรา 
    กำลังดำเนินการขึ้นทะเบียนถนนทุกสายให้ถูกต้อง 
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นางสุกัญญา  ไชยปลัด - อยากขอให้ท่านผู้บริหารได้ช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณท่ีใช้จ่ายในเรื่องสถานการณ์โควิด- 
(ส.อบต.หมู่ 5)   19 ว่าเราพอมีงบประมาณพอที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้ต่อไปอย่างไร 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจง 
นายเหลือ เดือนประโคน - งบประมาณท่ีใช้จ่ายไปในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  
(นายก อบต.)   ตอนนี้ก็ใช้จ่ายอยู่ทุกวันยอดมันยิ่งไม่นิ่ง แต่งบประมาณที่ใช้จ่ายไปแล้วประมาณห้าแสน 
    หกแสนนับคร่าวๆ ตั้งแต่โควิดมาสองรอบแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามได้ 
    ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคือ 1. ในเรื่องการป้องกันมีการซื้อเจลแอลกอฮอล์ ซื้อ 
    หน้ากากอนามัยแจก  2.มีการช่วยเหลือเรื่องการแจกถุงยังชีพเพ่ือบรรเทาความ 
    เดือดร้อน 3.มีการใช้จ่ายในเรื่องการกักตัว ในเรื่องการกักตัวเรื่องของใช้เครื่องอุปโภค 
    บริโภคหลายอย่างเยอะมากเลยองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการจัดหาให้   
    จะให้สรุปคงสรุปยังไม่ได้ ก็คงจะชี้แจงคร่าวๆ ได้ประมาณนี้ ในส่วนของงบประมาณท่ีจะ 
    ดำเนินการต่อในเรื่องของโควิดก็คาดว่างบประมาณท่ีเหลือจะสามารถดำเนินการได้ถึง 
    สิ้นปีงบประมาณนี้ คือต้องรอดูด้วยว่าทางรัฐบาลจะมีการโอนเงินจัดสรรมาให้ 
    ดำเนินการในเรื่องของโควิดหรือไม่ถ้าไม่มีโอนมาให้คาดว่าอีกสองเดือนสามเดือน 
    งบประมาณของเราหมดแน่นอน ตำบลของเรามีขนาดเล็กงบประมาณก็มีน้อยตอนนี้ก็ 
    เริ่มจะฝืดๆ มาก ตอนนี้ต้องช่วยกันคิดว่าจะเซฟงบประมาณยังไงที่จะสามารถดูแล 
    ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้ ทำยังไงในพ้ืนที่ตำบลโคกมะขามของเราจะไม่ให้เกิดการ 
    แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด เพราะถ้ามีการแพร่ระบาดของโควิดแล้วเงินมีเท่าไรก็ 
    เอาไม่อยู่ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่ม ี ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

โคกมะขามทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณ 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตาม 
ระเบียบวาระการประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

    ปิดการประชุม  เวลา  13.45  น. 

     
(ลงชื่อ)     ประวิทย์   ชอบธรรม    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 

                                (นายประวิทย์   ชอบธรรม) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  
 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
 

    
  (ลงชื่อ)     สุภาพ   ชุมนุมดวง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสุภาพ    ชุมนุมดวง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

        /ลงชื่อ   คณะกรรมการ...... 
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  (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  

 


