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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64  เวลา 10.00 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 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 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 นางสาวปัฐมญชุ์   มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์   มีเสนา  
7 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  พจนา    ทองรักสี  

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน  สมาชิกลา  จำนวน  1  คน และมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 7 คน เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายภูริเดช  จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เข้าห้องประชุม
และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2564 วันนี้มีท่าน 
    สมาชิกสภาฯ ลา 1 ท่าน คือ  นายทนงศักดิ์    เสาธง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 เนื่องจาก 
    ทำงานอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ถ้ากลับมาก็ต้องกักตัวจึงไม่สามารถเข้าประชุมได้  และต้อง 
    ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้ความสำคัญในการประชุมสภาฯ ในวันนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที ่1 ประจำปี  
พ.ศ. 2564   เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2564 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2564   
    ไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 

และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้รับหนังสือไปแล้วนั้น  ท่านสมาชิกคงได้อ่านและ 
ตรวจรายงานการประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการ 
ประชุมก็ขอเชิญอ่านและตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือ 
ส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10  
สิงหาคม  2564  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  11  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจำปี   
    พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2564 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ที่ประชุม  - ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    วาระทีส่อง  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. - ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 วาระท่ีสองขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565  ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายสุทธิรักษ์ หล้าสุด - เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายสุทธิรักษ์   
(ส.อบต.หมู่7/ประธาน  หล้าสุด  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7  และเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติ 
คณะกรรมการแปรญัตติ)  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลโคกมะขาม ได้กำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับคำเสนอแปรญัตติ เป็น เวลา  3  วัน  คือ 
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วันที่  13  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันที่  14  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันที่  15  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมเพ่ือ 
พิจารณาแปรญัตติในวันที่  16  สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น. โดยที่ประชุมมีมติให้ 
ยืนตามร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยไม่ม ี
การแก้ไขแต่อย่างใด  คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอรายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ที่ประชุมสภา 
ไดพิ้จารณาต่อไป   

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติและ 
    ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนตามร่างเดิมของข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 
    ดังนั้นต่อไปขอเสียงรับรองจากสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงาน 
ที่ประชุม  - รับรอง   11  เสียง 
    ไม่รับรอง   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

    4.2 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    วาระท่ีสาม  ขั้นลงมติ 
ประธานสภา อบต. - ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งท่ี 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม   
    ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน 
    สมควร   
    วรรคสอง  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
    หรือไม่ 
    ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ฉบับนี้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2565 ฉบับนี้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม และอาศัย 
    อำนาจตามความในมาตรา 87 วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
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    บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  เมื่อสภาองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้ 
    นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  
 
    4.3 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
ประธานสภา อบต. - ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ขอเชิญท่าน 
    ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(นายก อบต.)   (พ.ศ. 2566- 2570) ตามข้ันตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ  
    จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  
    2561 โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมากำหนดแนว 
    ทางการ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยนำข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาจาก 
    หน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่การจัดทำ 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
    ของประชาชน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17,18 ให้ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
    2566 – 2570) ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามลำดับขั้นตอน 
    แล้ว  จึงได้เสนอเพ่ือให้สภาได้พิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
    2566 – 2570) ขอสรุปรายละเอียด ดังนี้  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ  
    - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  จำนวน  114  โครงการ  
    - แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  43  โครงการ  
    - แผนงานการเกษตร  จำนวน  4  โครงการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน   21  โครงการ 
    - แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน   4   โครงการ 
    - แผนงานการเกษตร     จำนวน   15   โครงการ 
    - แผนงานการศึกษา จำนวน   2   โครงการ  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
    - แผนงานงบกลาง จำนวน    3   โครงการ 
    - แผนงานสังคมสงเคราะห์   จำนวน    11   โครงการ  
    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    จำนวน   10   โครงการ  
    - แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   จำนวน   37   โครงการ  
    - แผนงานการศึกษา จำนวน    60   โครงการ  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   จำนวน   36   โครงการ 
    - แผนงานสาธารณสุข จำนวน   27   โครงการ  
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    - แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน   19   โครงการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
    - แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน   33   โครงการ  
    - แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน   9   โครงการ 
    - แผนงานการเกษตร  จำนวน   14  โครงการ  
    บัญชีครุภัณฑ์ จำนวน  32  รายการ  
    ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกไปแล้ว  
ประธานสภา อบต. - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ  
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อกฎหมาย  
นายประวิทย์  ชอบธรรม - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิม  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  เติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่  
    ดังต่อไปนี้  
    (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร 
    กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. - ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
    4.4 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 

หน่วยงานกองช่าง   
โอนลดงบประมาณ  

    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกตะเคียน   
    หมู่ที่ 3  ตำบลโคกมะขาม  (จากท่ีดินนายจิม  ดอกดี ถึงท่ีนานายอ้วน  โพยประโคน)   
    จำนวนเงิน  200,000  บาท 
    หน่วยงานสำนักปลัด   

โอนเพิ่มงบประมาณ 
    1. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 ตู้  

(โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดไว้ตามบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจำปี)   จำนวนเงิน  5,500  บาท 

ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายการที่ท่าน 
    ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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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 

นายเหลือ เดือนประโคน - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผู้บริหารได้พิจารณา 
(นายก อบต.)   โครงการที่มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนดินเนื่องจากจะสิ้น 
    ปีงบประมาณพ้ืนที่ที่จะสร้างก็ยังสร้างไม่ได้ ประกอบกับงบประมาณที่ใช้จ่ายในเรื่องค่าเบี้ย 
    เลี้ยงการใช้จ่ายในเรื่องการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีไม่ 
    เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณจากหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 เพ่ือนำงบประมาณมาใช้แก้ปัญหาใน 
    เรื่องการดำเนินการในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนัก  และขอ 
    ชี้แจงว่าในครั้งนี้ถึงแม้จะขออนุมัติจากสภาฯโอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนนดิน  
    หมู่ที่ 3  แต่โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 ก็ยังอยู่ในแผน หลังจากสิ้นปีงบประมาณนี้ 
    จะพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 3 ให้ 
    กลับคืน   
 

รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
 หน่วยงานกองช่าง   

โอนลดงบประมาณ  
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกตะเคียน  หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม  (จากที่ดินนายจิม  ดอกดี ถึง
ที่นานายอ้วน  โพยประโคน)  จำนวนเงิน  200,000  บาท 

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ใช้จ่ายในเรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ
โควิด-19 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องมีไม่เพียงพอ และประกอบกับในช่วงนี้โครงการก่อสร้างถนนดินไม่สามารถดำเนินการ
ได้เพราะเป็นช่วงฤดูฝน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนลดงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกตะเคียนหมู่ที่3  
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการต่อไปได้ 
 รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน  200,000  บาท  

หน่วยงานสำนักปลัด   
โอนเพิ่มงบประมาณ 

 1. โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 ตู้ (โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดไว้ตาม
บัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี)   จำนวนเงิน  5,500  บาท 

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากตู้ทำน้ำร้อน-เย็น เครื่องเก่าชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงขออนุมัติโอนเพ่ิม
งบประมาณเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 ตู้ (โดยมีคุณลักษณะราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ข้อกำหนดไว้ตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี)   จำนวนเงิน  5,500  บาท 

รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน  5,500 บาท 
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ประธานสภา อบต. - โครงการที่ท่านผู้บริหารขออนุมัติโอนงบประมาณเป็นโครงการของหมู่ที่ 3 เมื่อผู้บริหารมี 
    ความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในเรื่องการแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ 

โควิด-19 ผมก็ไม่มีปัญหา แต่เมื่อถึงเวลาที่ผู้บริหารจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็ขอให้ 
ท่านทำตามที่ได้รับปากว่าจะดำเนินการก่อสร้างถนนดินที่ได้ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้   
และที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามขอเชิญได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้เสนอ 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออภิปราย ต่อไปขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติ 
    รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี ้
    แยกเป็นรายโครงการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
(ส.อบต.หมู่ 7) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มที่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายรำเพย   สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

ผู้รับรองคนที่ 2  นายประจวบ   ปราศจาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามท่ีท่านผู้บริหารฯ ได้เสนอขออนุมัติ ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามท่ีผู้บริหารเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. - ทีป่ระชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอขอเชิญเสนอได้ 
นายรำเพย  สิงหา - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกท่ีรักทุกท่าน ถนนเส้นทาง 
(ส.อบต.หมู่ 4)   หน้าบ้านนายยวง ระหว่างทางเชื่อมหมู่บ้านทางไปบ้านโคกตะเคียน ถนนสัญจรยากลำบาก  
    ขอความอนุเคราะห์หินคลุกเพ่ือปรับปรุงถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกข้ึน ระยะทาง 
    ประมาณ 100 เมตร 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอ ถนนเส้นนี้ผมผ่านไปมาและท่านนายกฯก็คงจะผ่านคงจะทราบ 
    ว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากและหลุมลึกมาก ถ้าช่วงฝนตกจะลำบากมากสัญจรไปมาไม่ได้ 
    เลยหลุมมันติดกันไม่มีทางหลบได้เลย ก็อยากให้ฝ่ายบริหารไปซ่อมแซมให้ด้วย  
นายเขื่อน เดือนประโคน - เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  บ้านหนองไผ่  
(ส.อบต.หมู่ 6)   หมู่ 6 ก็เหมือนกันผมขอหินคลุกเพ่ือปรับปรุงถนน เพราะเวลาฝนตกถนนแฉะมาก เส้นจาก 
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    บ้านโสน ระยะทาง 200 เมตร 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตามท่ีท่านสมาชิกได้ขอความอนุเคราะห์หินคลุกเพ่ือปรับปรุงถนนตามเส้นที่ท่านแจ้งผมก็ 
(นายก อบต.)   เห็นด้วยเพราะผมผ่านเส้นนี้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ก่อนหน้านี้ผมว่าจะให้เขาไปซ่อมแซม 
    ให้งบประมาณในการซ่อมแซมก็หมด พอดีวันนี้สภาฯได้อนุมัติโอนงบประมาณจากโครงการ 
    ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 3 จำนวนเงิน  200,000 บาท ในงบประมาณนี้ก็จะแบ่งเป็นค่าเบี้ย 
    เลี้ยงในการเข้าเวรจุดกักตัวค่าใช้จ่ายอื่นๆ และก็จะแบ่งมาซ่อมแซมถนนตามที่ท่านสมาชิก 
    ได้เสนอแต่ก็ต้องดูอีกครั้งว่าจะมีงบประมาณท่ีจะสามารถซ่อมแซมให้มากน้อยแค่ไหน และ 
    ก็ดูตามความจำเป็นตามความเป็นจริง แต่ว่าถนนเส้นนี้คือจากวัดบ้านโคกตะเคียนมาถึงจุด 
    นี้ที่สมาชิกได้เสนอผมได้ทำของบประมาณจากกรมฯ คืองบฉุกเฉินงบประมาณที่ขอคือ  

6 ล้านกว่าบาท  แต่เพ่ือแก้ปัญหาและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนผม 
จะดำเนินการให้เพ่ือให้สามารถสัญจรไปมาได้ ส่วนทางบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ตามที่ท่าน 
สมาชิกแจ้งถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ผมจะขอดูงบประมาณก่อนถ้าพอได้ก็จะดำเนินการให้  
และงบประมาณสองแสนนี้อีกส่วนคือจะต้องซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าด้วย คืองบฯสองแสนที่โอน 
นี้ต้องกระจายไปหลายอย่างแต่ก็จะดูแลให้เพื่อบรรเทาไปก่อน 

นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ขอความอนุเคราะห์หินคลุกหรือลูกรังก็ได้ลงถนนดินข้างที่ดินของนายเครื่อง เหลือสุข ถึง 
(ส.อบต.หมู่5)   บ้านนางแอว  ยิรัมย์  ระยะทางประมาณ 100 เมตร เพราะถนนแฉะและลื่นรถเข้าไม่ได้ 
นายประจวบ  ปราศจาก - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิก ขอความอนุเคราะห์หินคลุกข้างบ้าน 
(ส.อบต.หมู่ 7)   นายสมพงษ์  รุ่งเรือง หินคลุกประมาณสองรถหกล้อ และอีกเส้นตรงบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 7 ทาง 
    ไปโคกหนองนา ถนนเละมาก 
นายสงค์  มั่งคั่ง  - เรียนท่านประธาน ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงค์   
(รอง นายกอบต.)   มั่งค่ัง รองนายกอบต.โคกมะขาม ขอใช้สิทธิ์เป็นตัวแทนจากหมู่ที่ 7  ก็อยากจะขอเสนอ 
    หารือทางสภาฯและท่านผู้บริหาร เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เราก็เดือดร้อนไปตามๆ 
    กัน ในช่วงแรกๆ ก็คิดว่าโควิดน่าจะหายแต่จริงๆแล้ว ปริมาณผู้ติดเชื้อโควิดก็เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  
    องค์การบริหารส่วนตำบลของเรามีการตั้งจุดกักตัวถึง 4 ศูนย์ด้วยกัน แล้วความเดือดร้อน 
    ของพ่ีน้องประชาชนทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามก็ไม่ได้นิ่งดูดายก็ช่วยเหลือจุน 
    เจือกันมาตลอดเป็นการเยียวยาตั้งแต่ต้นๆ ทั้งในเรื่องถุงยังชีพ หน้ากากอนามัยท่านนายกฯ 
    ก็ได้ดูแลมาโดยตลอด มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อต่างๆ ทั้งฆ่าเชื้อให้กับคนและยังมีฆ่าเชื้อให้กับสัตว์ 
    เนื่องจากเกิดโรคระบาดปีนี้รู้สึกว่าจะระบาดมาก  ดังนั้นกระผมจึงอยากจะเสนอในครั้งนี้ 
    อยากให้ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเพื่อลดต้นทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้เงินสดก็ 
    คือว่าอยากจะให้เราไม่เก็บค่าน้ำเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ 
    พ่ีน้องประชาชนตำบลโคกมะขามของเราทั้ง 7 หมู่บ้าน จึงขอเรียนเสนอหารืออยากให้ไม่ 
    เก็บค่าน้ำเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านรองนายกฯ ได้หารือคือหารือเฉพาะค่าน้ำประปาที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล 
    ดูแลอยู่ 2 หมู่ คือหมู่ 5 และหมู่ 7 ใช่หรือไม่  หรือว่าท่านหารือทั้ง 7 หมู่ คือประปา 
    หมู่บ้านอีก 5 หมู่ ทางหมู่บ้านเขาจัดเก็บเอง เราจะไปตัดสินใจว่าไม่ให้เก็บไม่ได้ ส่วน 
    ประปา หมู่ 5 และ หมู่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลดูแลอยู่ก็ข้ึนอยู่กับผู้บริหาร ถ้าจะไม่ 
    เก็บก็แล้วแต่ผู้บริหาร ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในเรื่องต่างๆ ก็ช่วยเหลือได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องในระเบียบ 
(นายก อบต.)   กฎหมาย เพราะฉะนั้นเรื่องน้ำประปา รัฐบาลจะเป็นคนประกาศว่าจะเพ่ิมหรือจะลดอะไร 
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    ยังไง วิสาหกิจเขาก็มีค่าใช้จ่ายถ้ารัฐบาลประกาศลดรัฐบาลก็ต้องโอนเงินไปทดแทนในส่วน 
    นั้น ในส่วนของอบต.ไม่มีระเบียบให้เราเพ่ิมหรือลด ถ้ารัฐบาลประกาศให้ลดได้แล้วเขาโอน 
    เงินมาให้เราอันนี้ทำได้ แต่ถ้าจะให้เราประกาศเองทำเองนี้ไม่มีระเบียบกำหนดไว้ จึงไม่ 
    สามารถดำเนินการได้ และประปาหมู่บ้านในแต่ละหมู่ส่วนใหญ่เป็นของหมู่บ้านเราจะต้อง 
    ช่วยเหลือเขาอย่างอ่ืนในเรื่องที่จะช่วยอุดหนุนเรื่องค่าไฟค่าดูแลถ้าเขาร้องขอ ถ้าเขาไม่ร้อง 
    ขอก็ถือว่าไม่ได้ เราจะอุดหนุนให้ลดค่าน้ำเป็นไปไม่ได้ ไม่มีระเบียบกฎหมายกำหนด 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ขอความอนุเคราะห์หินคลุกหรือลูกรังก็ได้ลงถนนดินข้างที่ดินของนายเครื่อง เหลือสุข ถึง 
(ส.อบต.หมู่5)   บ้านนางแอว  ยิรัมย์  ระยะทางประมาณ 100 เมตร เพราะถนนแฉะและลื่นรถเข้าไม่ได้ 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตามท่ีได้ชี้แจงแล้วว่างบประมาณท่ีได้อนุมัติโอนจำนวน 200,000 บาท ก็จะใช้จ่ายในเรื่อง 
(นายก อบต.)   ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ที่อยู่เวรในสถานที่กักตัวรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอีกส่วนคือค่าใช้จ่ายเพ่ือ 
    การซ่อมแซม ก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะสามารถดูแลได้มากน้อยเพียงใด เพราะการป้องกัน 
    โรคติดเชื้อโควิดก็ต้องจัดการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนก็มีความ 
    จำเป็น  และตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอความเดือดร้อนในที่ประชุมสภา ก็ขอให้ท่านได้ทำ 
    เป็นหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งเพ่ือจะได้ทำตามขั้นตอนต่อไป และ 
    จะได้พิจารณาตามความจำเป็น 
ประธานสภา อบต. - ขอให้ท่านสมาชิกท่ีแจ้งความเดือดร้อนในที่ประชุมสภาฯ ได้ทำหนังสือแจ้งอีกครั้ง และที่ 
    ประชุมมีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มที่านใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก กระผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การประชุม 
    สภาในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

เลิกประชุม  เวลา  12.05  น. 
 

     
    (ลงชื่อ)   ประวิทย์   ชอบธรรม ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายประวิทย์   ชอบธรรม) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
 

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

  (ลงชื่อ)    ทนงค์ศักดิ์    เสาธง   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายทนงค์ศักดิ์    เสาธง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
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  (ลงชื่อ)     สุทธิรักษ์    หล้าสุด   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 
 

      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                     (นายภูริเดช  จ่ายประโคน) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  
               


