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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่  14  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา 09.30 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 นายร าเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ร าเพย   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 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 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 หัวหน้าส านักปลัด วัลลี    เภาสลัก  
6 นางสาวปัฐมญชุ์   มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์   มีเสนา  
7 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  พจนา    ทองรักสี  
     

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว มีผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน  ลา  1  คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 คน 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายภูริเดช  จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบ
องค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563 วันนี้มีสมาชิก 
    สภา อบต. ลา 1 คน  คือ  ท่านสมาชิกทนงศักดิ ์ เสาธง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  และ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามของเราได้สูญเสียสมาชิก 1 ท่าน  คือ  ท่านสมาชิก 
    บุญศรี   ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 และเพ่ือเป็นการไว้อาลัยแด่ท่านบุญศรี   
    ประสงค์สุข  ขอเชิญทุกท่านในที่ประชุมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที ่2 ประจ าปี  
พ.ศ. 2563   เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2563 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563   
    ไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี2563 

และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้รับหนังสือไปแล้วนั้น  ท่านสมาชิกคงได้อ่านและ 
ตรวจรายงานการประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการ 
ประชุมก็ขอเชิญอ่านและตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือ 
ส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24  
สิงหาคม  2563  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  11  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี   
    พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2563 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
    3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกมะขาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา อบต. - เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกมะขาม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมและ
 ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ดูรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลฯ ไปพร้อมๆ กัน 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ดูรายละเอียดรายงานสรุปผล 

การด าเนินงานที่หน้า 27 ในการจัดท าแผนพัฒนาจะมีองค์ประกอบทั้งหมด 7 ด้าน แต่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้หยิบมา 6 ด้าน   ในรายละเอียดหน้า 27 นี้เป็น 
การแจงรายละเอียดต่างๆของแต่ละยุทธศาสตร์ เช่น   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ท าประชาคมและเสนอมาทั้งหมด 149  
โครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุมัติ 9 โครงการ แต่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ  
เหลืออีก 6 โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ  เบิกจ่ายเป็นเงินงบประมาณ 733,600 บาท    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน เสนอมาทั้งหมด 41 โครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุมัติ  4  โครงการ  แต่ได้ด าเนินการ  2  โครงการ  เหลืออีก 
2 โครงการ  เบิกจ่ายเป็นเงินงบประมาณ  446,500  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  เสนอมาทั้งหมด  114 โครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุมัติ  36 โครงการ  แต่ได้ด าเนินการ  18  โครงการ  เหลือ 
อีก 18 โครงการ  เบิกจ่ายเป็นเงินงบประมาณ  11,106,501.28  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเสนอมา 
ทั้งหมด  73  โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุมัติ 18 โครงการ แต่ได้ด าเนินการ   
6  โครงการ  เหลืออีก 12 โครงการ  เบิกจ่ายเป็นเงินงบประมาณ  506,618  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร  เสนอมาทั้งหมด  40  
โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุมัติ  10 โครงการ  แต่ได้ด าเนินการ  3  โครงการ   
เหลืออีก 7 โครงการ  เบิกจ่ายเป็นเงินงบประมาณ  181,772  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เสนอมาทั้งหมด  14 โครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุมัติ  2 โครงการ  แต่ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
รายละเอียดต่างๆ ที่ผมได้น าเสนอไปนั้นเป็นรายละเอียดโครงการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ใน 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาไปแล้วนั้นมีท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญสอบถามได้ 
ที่ประชุม  - รับทราบและไม่มีผู้ซักถาม 
 

3.2 รายงานสถานะการเงินการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภา อบต. - เรื่องรายงานสถานะการเงินการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯและขอให้ท่าน 
    สมาชิกฯ ได้ดูรายละเอียดในเอกสารที่ทุกท่านได้รับ 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - รายงานสถานะการเงินการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ประจ าปีงบประมาณ  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  พ.ศ. 2563  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563  มดีังนี้ 
    สินทรัพย์   แยกเป็น 
    1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  จ านวน  12,215,879.02  บาท 
    2. เงินฝากกระทรวงการคลัง  จ านวน         12,713.00  บาท 
    3. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวน       780,000.00  บาท 
        รวมสินทรัพย์   จ านวน  13,008,592.02  บาท 
    หนี้สิน  แยกเป็น 
    1. รายจ่ายค้างจ่าย   จ านวน       487,800.36  บาท 
    2. เงินรับฝาก    จ านวน    1,844,820.98  บาท 
        รวมหนี้สิน   จ านวน  2,332,621.34  บาท 
    เงินสะสม  แยกเป็น 
    1. เงินสะสม    จ านวน    5,923,316.60  บาท 
    2. เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน    4,752,654.08  บาท 
        รวมเงินสะสม  จ านวน  10,675,970.68  บาท 



4 
 

    ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    โคกมะขามของเราว่าเป็นอย่างไร 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาไปแล้วนั้นมีท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญสอบถามได้ 
ที่ประชุม  - รับทราบและไม่มีผู้ซักถาม 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    จ านวน  5  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,217,000.- บาท 
1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (รูปตัวU)บ้านโคกมะขาม  
หมู่ที่ 1 ต าบลโคกมะขาม (สายจากหน้าบ้านนางพวง  คิมประโคน ถึงบ้านนายเน  โสดา  
โดยด าเนินการจากบ้านนางพวง  คิมประโคน ไปทางทิศเหนือสิ้นสุดที่ระยะ 219 เมตร) 
ขนาดปากกว้าง 0.40เมตร(ภายใน) ลึก 0.40เมตร ยาว 191เมตร พร้อมฝาปิด คสล. 
งบประมาณ 254,000.- บาท   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 77 ขอ้ที่ 4) 

    2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม 
(สายหน้าโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี ถึงสามแยกวัดโคกตะเคียน (สายแยกไปบ้าน 
หนองอาแมะ หมู่ที่ 4) โดยเริ่มด าเนินการต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงสามแยกไปบ้าน 
หนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 167 เมตร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 167  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร  
งบประมาณ 344,000.- บาท   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 55  ล าดับที่ 11)  

    3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอาแมะหมู่ที่ 4 ต าบลโคกมะขาม  
    (ถนนสายสามแยกหน้าบ้านนายอุดร  เงินงอกงาม ถึงหน้าบ้านนางเจก  ประเสริฐศรี)  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 168 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
    คอนกรีตไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร งบประมาณ 294,000.- บาท 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 51  ข้อ 3)  
    4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 (คุ้มตะหมาดโปง)  
    ต าบลโคกมะขาม (ถนนสายสามแยกหน้าบ้านนายธนวัตน์  อ่วงประโคน ถึงสี่แยกหน้า 
    บ้านนายเทียม  โปรดประโคน)   (โดยด าเนินการก่อสร้างจากสามแยกหน้าบ้านนาย 

ธนวัตน์  อ่วงประโคน ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่ระยะทาง 102 เมตร) ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
408 ตารางเมตร งบประมาณ 213,000.- บาท   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 54  ล าดับที่ 9)  
5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูปตัวU) บ้านโคกมะขาม 
หมู่ที่ 2 ต าบลโคกมะขาม (สายจากสี่แยกหน้าบ้านนางสุภาพ  ราชประโคน ถึงสามแยก 
ตรงข้ามบ้านนายถนอม ราชประโคน ความยาวรวม 89 เมตร) ขนาดปากกว้าง 0.40  
เมตร (ภายใน) ลึก 0.40 เมตร ยาว 71 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.  
งบประมาณ 112,000.- บาท   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 79  ข้อ 8)  
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ประธานสภา อบต. - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่  1 
    ประจ าปีงบประมาณ 2564   จ านวน  5  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,217,000.- บาท  
    ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2548  ข้อ 89  ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น  โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 จึงขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงประกอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
(ครั้งที่ 1)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
(นายก อบต.)     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้พิจารณาจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือ 
    เสนอต่อที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของเราใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ถ้าจะรอ 
    ด าเนินการโครงการในข้อบัญญัติปี 2564 น่าจะด าเนินการไม่ทัน  จึงได้พิจารณาจัดท า 
    โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 6   และได้ 
    พิจารณาโยกโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานในข้อบัญญัติฯ ปี 2564  หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 6   
    เอามาดูแลพัฒนาในโครงการที่เก่ียวข้องกับกีฬาและการดูงาน  ส่วนโครงการจ่ายขาดเงิน 
    สะสมก็พิจารณาจัดสรรให้หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 เพ่ือชดเชยโครงการที่โอนลดงบประมาณ   
    เพราะฉะนั้นโครงการของหมู่ที่ 6 จ่ายขาดเส้นหนึ่งก็ต้องโอนลดงบประมาณอีกเส้นหนึ่ง   
    ส าหรับหมู่ 1 ก็โอนโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่ 1 และมาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือชดเชยให้   
    สรุปที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
    1. โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในข้อบัญญัติปี 64 เราไม่ได้ด าเนินการเพราะน่าจะได้ 
    ด าเนินการช่วงปลายปีงบประมาณ 
    2. งบประมาณของ หมู่ 1 ถนนตรงนั้นมันเป็นหลุมมาก ถ้าด าเนินการก่อสร้างโครงการไป 
    แล้วแนวโน้มจะต้องได้ถมทิ้งเพราะจะต้องให้รับกับความเป็นจริงกับถนนเดิมที่มีอยู่ถ้ามีลาด 
    ยางตัดมา ตรงนั้นต้องปรับปรุงใหม่เพราะตรงนั้นถนนมันเป็นหลุมมากถ้าเราสร้างไปก็จะ 
    เป็นการเสียงบประมาณทิ้ง  เลยต้องสับเปลี่ยนโดยโอนลดงบประมาณ หมู่ 1 ออกแต่มา 
    พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสร้างรางระบายน้ าของหมู่ 1 มีความจ าเป็นมากตรงนั้น 
    3. หมู่ 4 ก็เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 



6 
 

    4. การจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อผ่านการอนุมัติแล้วสามารถด าเนินการได้เลย  
    จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ก็มี 2 หมู่บ้านที่ต้องแลกเปลี่ยน  เพ่ือจะโอนงบประมาณในวาระ 
    ต่อไปก็ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อจักได้พิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 ข้อ  
    89  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามขอรายงานเงินสะสมคงเหลือ  ณ   เดือนธันวาคม  
    2563 ให้สภาฯ ได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  ดังนี้ 

สรุปยอดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563   เดือนธันวาคม  2563   
จ านวน  5,923,316.60 บาท  และได้กันเงินตามระเบียบฯ เป็นจ านวนเงิน   
4,625,316.60  บาท  ดังต่อไปนี้ 
1. เบี้ยยังชีพต่างๆ    จ านวนเงิน    1,000,000.-   บาท   
2. ประกันสังคม     จ านวนเงิน         24,000.-   บาท 

    3. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    จ านวนเงิน    2,050,000.-   บาท 
    4. ค่าตอบแทน      จ านวนเงิน         46,000.-   บาท 
    5. ค่าใช้สอย      จ านวนเงิน       800,000.-   บาท 
    6. ค่าสาธารณูปโภค     จ านวนเงิน         32,985.-   บาท 
    7. ค่าวัสดุ      จ านวนเงิน         80,000.-   บาท 
    8. กันเงินตามระเบียบ 10%  จ านวนเงิน      592,331.60 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,625,316.60 บาท 
    หลังหักกันเงินสะสมไว้ตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามสามารถจ่าย 
    ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1  เป็นจ านวนเงิน  1,298,000.- 

บาท  จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1   
จ านวน  5  โครงการ  เป็นเงิน  1,217,000.- บาท  ดังนี้ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

---------------------------------- 

รายละเอียดรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้      เป็นเงินทั้งสิ้น  1,217,000.- บาท ประกอบด้วย 
  รายจ่ายเพื่อการลงทุน        เป็นเงิน   1,217,000.- บาท 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    เป็นเงิน   1,217,000.- บาท 
 ประเภทถนน 
 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ต าบลโคกมะขาม(สายหน้าโรงเรียนบ้านโคก
ตะเคียนสามัคคี ถึงสามแยกวัดโคกตะเคียน (สายแยกไปบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4) โดยเริ่มด าเนินการต่อจากถนนคอนกรีต
เดิม ถึงสามแยกไปบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 167 เมตร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร งบประมาณ 344,000.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 – 2565 หน้า 55  ล าดับที่ 11)  
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- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากเดิมถนนเส้นนี้เป็นหินคลุกมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนใช้ถนนเส้นนี้ในการ
สัญจรไปมาจ านวนมากและได้รับความเดือดร้อนมากต้องแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
จ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564     
 
 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอาแมะหมู่ที่ 4 ต าบลโคกมะขาม  (ถนนสายสามแยกหน้าบ้าน
นายอุดร  เงินงอกงาม ถึงหน้าบ้านนางเจก  ประเสริฐศรี) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 168 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร งบประมาณ 294,000.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 
– 2565 หน้า 51  ข้อ 3)  

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากเดิมถนนเส้นนี้เป็นหินคลุกมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนใช้ถนนเส้นนี้ในการ
สัญจรไปมาจ านวนมากและได้รับความเดือดร้อนมากต้องแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
จ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564     
 
 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 (คุ้มตะหมาดโปง) ต าบลโคกมะขาม (ถนนสายสาม
แยกหน้าบ้านนายธนวัตน์  อ่วงประโคน ถึงสี่แยกหน้าบ้านนายเทียม  โปรดประโคน)   (โดยด าเนินการก่อสร้างจากสามแยก
หน้าบ้านนายธนวัตน์  อ่วงประโคน ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่ระยะทาง 102 เมตร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร งบประมาณ 213,000.- บาท  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 54  ล าดับที่ 9)  

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากเดิมถนนเส้นนี้เป็นหินคลุกมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนใช้ถนนเส้นนี้ในการ
สัญจรไปมาจ านวนมากและได้รับความเดือดร้อนมากต้องแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนและเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
จ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564     
 

ประเภททางระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย  
1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน (รูปตัวU)บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ต าบลโคกมะขาม 

(สายจากหน้าบ้านนางพวง  คิมประโคน ถึงบ้านนายเน  โสดา โดยด าเนินการจากบ้านนางพวง  คิมประโคน ไปทางทิศเหนือ
สิ้นสุดที่ระยะ 219 เมตร)  ขนาดปากกว้าง 0.40เมตร(ภายใน) ลึก 0.40เมตร ยาว 191เมตร พร้อมฝาปิด คสล.
งบประมาณ 254,000.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 77  ข้อที่ 4)  

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มช่วงฝนตกน้ าไม่สามารถระบายได้เกิดการท่วมขังประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น  แต่เนื่องจาก
ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ 2564      

2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน(รูปตัวU) บ้านโคกมะขาม  หมู่ที่ 2 ต าบลโคกมะขาม 
(สายจากสี่แยกหน้าบ้านนางสุภาพ  ราชประโคน ถึงสามแยกตรงข้ามบ้านนายถนอม ราชประโคน ความยาวรวม 89 เมตร) 
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร (ภายใน) ลึก 0.40 เมตร ยาว 71 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. งบประมาณ 112,000.- บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 79  ข้อ 8)  

- เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มช่วงฝนตกน้ าไม่สามารถระบายได้เกิดการท่วมขังประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมทั้งยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น  แต่เนื่องจาก
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ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ 2564      
 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมฯ ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือ 
    สอบถาม ขอเชิญได้ 
นายประจวบ  ปราศจาก - ขอสอบถามเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้มีงบเหลือบ้างหรือไม่  อยากขอเสนอขอหินคลุก 
(ส.อบต.หมู่ 7)   เพ่ือปรับปรุงถนนสายหน้า กศน. ทางไปบ้านไทยถาวร หมู่ 7 เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
    สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 
นายเหลือ  เดือนประโคน - ในส่วนของบ้านไทยถาวร หมู่ 7 ได้ให้ช่างส ารวจเพื่อท าประมาณการแต่งบประมาณไม่ 
(นายก อบต.)   เพียงพอ แต่ผมได้โอนงบประมาณไปไว้ในงบซ่อมแซมเพ่ือจะเกลี่ยงบประมาณเพ่ือปรับปรุง 
    ถนนลงหินคลุกให้หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 5 ลงหินคลุกถนนทิศตะวันออก 1 สาย และทิศใต้ของ 
    หมู่บ้านอีก 1 สาย 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯได้ชี้แจง  เราก็ไม่ทราบว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อไร  บางที 
    อาจจะเลือกตั้งช่วงกลางปีก็ได้หรืออาจจะเลื่อนไปปลายปีเพราะยังไม่แต่นอน แต่ถ้าเลื่อนไป 
    ปลายปี 64 โครงการที่มีในข้อบัญญัติก็อาจจะได้ท าทุกๆโครงการ แต่ที่ท่านผู้บริหารได้ 
    เสนอให้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมก็เพราะกลัวว่าอีกเดือนสองเดือนเผื่อเขาประกาศให้หยุด 
    ปฏิบัติงานก็จะท าให้ท าโครงการไม่ทัน   
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขออนุมัติจ่าย 
    ขาดเงินสะสมในครั้งนี้แยกเป็นรายโครงการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
(ส.อบต.หมู่ 5) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายแกน   ยึนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

ผู้รับรองคนที่ 2  นายร าเพย    สิงหา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1   ประจ าปี 
    งบประมาณ 2564  จ านวน 5 โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  1,217,000.- บาท  ตามที่ 
    ท่านนายกฯ ได้เสนอขออนุมัติ ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    จ านวน  5  โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  1,217,000.- บาท   
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    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
ส านักปลัด 
1) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด 
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะท างาน 
เหล็ก จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,700 บาท  (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตาม 
ท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี)  
โอนเพิ่ม 5,700.- บาท 
2) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด 
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  
จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ  2,800 บาท (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตาม 
ท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี)  
โอนเพิ่ม 2,800.- บาท 
3) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด 
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ครัว  
จ านวน 1 หลัง ราคาหลังละ 5,400  บาท  (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตาม 
ท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี)  
โอนเพิ่ม 5,400.- บาท 

    4) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด 
    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
    ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  
    2563) โอนเพิ่ม 30,000.-บาท 
    5) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด 
    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
    เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ  
    10,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  

โอนเพิ่ม 10,000.- บาท 
    6) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด 
    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
    Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  ราคาเครื่องละ 10,000 บาท จ านวน  1   
    เครื่อง  (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
    ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) โอนเพิ่ม 10,000.- บาท 
    7) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด 
    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ล าโพง  
    12 นิ้ว  จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 2,000 บาท  รวมเป็นเงิน  8,000  บาท  (เป็นไปตาม 
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    คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคา 
    มาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี)  โอนเพิ่ม  8,000.- บาท 
    กองช่าง 

1) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
และชุมชน หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
เลื่อยไฟฟ้า ขนาด 7 นิ้ว  จ านวน 1 ตัว  ราคาตัวละ  3,800 บาท  (เป็นไปตาม 
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี) โอนเพิ่ม  3,800.- บาท 

    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    1) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
    ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม  
    2563)  โอนเพิ่ม  22,000.-  บาท 

2) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล ราคาเครื่องละ 23,000 บาท  
    จ านวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
    อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)   

โอนเพิ่ม  23,000.-  บาท 
3) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า 

    ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
    Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ราคาเครื่องละ  10,000.-  บาท  
     (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
    คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  โอนเพิ่ม 10,000.- บาท 
    โอนลดงบประมาณ 
    กองช่าง 
    1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
    เหล็กบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ต.โคกมะขาม (สายจากที่ดินบ้านนางเจียด  ยืนประโคน  
    ถึงท่ีดินนายแสวง  นาประโคน)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  
    หน้า 15/17)  ตั้งไว้  319,000  บาท  โอนลด  319,000 บาท 
    2) แผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปโภค  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
    เหล็กบ้านหนองไผ่หมู่ที่6ต.โคกมะขาม(ถนนสายแยกหน้าบ้านนายธนวัฒน์ อ้วงประโคน 

ถึงสี่แยกหน้าบ้านนายเทียม  โปรดประโคน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
-2564 หน้า 15/17)  ตั้งไว้  390,000 บาท  โอนลด 390,000 บาท 
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ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามรายการที่ท่าน 
    ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 26  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  และข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งกอ่สร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากมีความ 
(นายก อบต.)   จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือจัดการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกมะขามทั้งด้านการบริหารงานและงานบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาโอนลดงบประมาณในหมวดค่าใช้สอยซึ่งเป็น 
อ านาจที่ผู้บริหารจะสามารถด าเนินการได้เลยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาฯจ านวนหนึ่ง  
แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อขออนุมัติ 
โอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น 
ดังนี้ 

รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
 หน่วยงาน  ส านักปลัด 
 โอนเพิ่มงบประมาณ 

1) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
ส านักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,700 บาท  (เป็นไปตาม
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี)  
โอนเพิ่ม 5,700.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากต้องใช้ในห้องท างานรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่เพราะไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564   

2) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ  2,800 บาท (เป็นไปตามคุณลักษณะ
และราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี) โอนเพิ่ม 2,800.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากต้องใช้ในห้องท างานรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่เพราะไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564   

 
3) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ครัว จ านวน 1 หลัง ราคาหลังละ 5,400  บาท  (เป็นไปตามคุณลักษณะและ
ราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี) โอนเพิ่ม 5,400.- บาท 
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เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากต้องจัดซื้อตู้ครัวเพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือใช้ส าหรับ
ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนผู้มาติดต่องาน จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นรายการใหม่เพราะ
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564   

 4) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) โอนเพิ่ม 30,000.-บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานในห้องท างานส านักปลัด อบต.
โคกมะขามเนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตามท่ีตั้งไว้   

 5) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 
ราคาเครื่องละ 10,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) โอนเพิ่ม 10,000.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เพ่ือใช้งานในห้องท างานของส านักปลัด อบต.   
โคกมะขามเพราะไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ตามท่ีตั้งไว้   

 6) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  ราคาเครื่องละ 
10,000 บาท จ านวน  1  เครื่อง  (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) โอนเพิ่ม 10,000.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เพ่ือใช้งานในห้องท างานของส านักปลัด อบต. 
โคกมะขามเพราะไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ตามท่ีตั้งไว้   

 7) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ล าโพง 12 นิ้ว  จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 2,000 บาท  รวมเป็นเงิน  8,000  
บาท  (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจ าปี)  โอนเพิ่ม  8,000.- บาท 
 เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากต้องใช้ตู้ล าโพงเพ่ือใช้ในการประชุมสภาฯ หรือการประชุม อบรม สัมมนาอ่ืนๆ และ
ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อตู้ล าโพง
ตามท่ีตั้งไว้   
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หน่วยงาน  กองช่าง 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
1) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยไฟฟ้า ขนาด 7 นิ้ว  จ านวน 1 ตัว  ราคาตัวละ  3,800 บาท  
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี) 
โอนเพิ่ม  3,800.- บาท 

หลักการและเหตุผล  มีความจ าเป็นต้องใช้เลื่อยไฟฟ้า เพ่ือตัดตกแต่งต้นไม้ภายในบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกมะขามและงานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อเลื่อยไฟฟ้าตามที่ตั้งไว้   

โอนลดงบประมาณ 
 1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปโภค  
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ต.โคกมะขาม (สายจากที่ดินบ้านนางเจียด  ยืนประ
โคน ถึงท่ีดินนายแสวง  นาประโคน)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 15/17)  ตั้งไว้  319,000  
บาท  โอนลด  319,000 บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1  ได้โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ จึง
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ต.โคกมะขาม  (สายจาก
ที่ดินบ้านนางเจียด  ยืนประโคน ถึงท่ีดินนายแสวง  นาประโคน)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 
15/17)  ในครั้งนี้จ านวน  319,000 บาท  เพ่ือโอนไปเพ่ิมงบประมาณในรายการอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการพ่ีน้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

 2) แผนงานเคหะและชุมชน  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปโภค  
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองไผ่หมู่ที่ 6 ต.โคกมะขาม(ถนนสายแยกหน้าบ้านนายธนวัฒน์ อ้วง
ประโคน  ถึงสี่แยกหน้าบ้านนายเทียม  โปรดประโคน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 15/17)  ตั้ง
ไว้  390,000 บาท  โอนลด 390,000 บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6  ได้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากการอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ จึงขออนุมัติ
โอนลดงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 6 ต.โคกมะขาม  (ถนนสายแยกหน้า
บ้านนายธนวัฒน์ อ้วงประโคน  ถึงสี่แยกหน้าบ้านนายเทียม  โปรดประโคน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
2564 หน้า 15/17)  ในครัง้นี้จ านวน  390,000 บาท  เพ่ือโอนไปเพ่ิมงบประมาณในรายการอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการพ่ีน้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

 หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  โอนเพิ่ม  22,000.-  บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานในห้องท างานในส่วนของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดอบต.โคกมะขามเนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  
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แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามท่ีตั้งไว้   

2) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์All In One ส าหรับงานประมวลผล  ราคาเครื่องละ 23,000 
บาท จ านวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563)  โอนเพิ่ม  23,000.-  บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานในห้องท างานในส่วนของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดอบต.โคกมะขามเนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามท่ีตั้งไว้   

3) โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ราคาเครื่องละ  10,000.-  
บาท (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563)  โอนเพิ่ม 10,000.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เพ่ือใช้งานในห้องท างานในส่วนของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  สังกัด อบต.โคกมะขาม  เพราะไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  แต่
เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ตามที่ตั้งไว้   

 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564  ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามขอ 

เชิญได้ 
นายประจวบ  ปราศจาก - เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณในครั้งนี้ตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอ รายการที่จะโอนเพ่ิม 
(ส.อบต.หมู่ 7)   เล็กๆน้อยๆ ถ้าพอใช้ได้ก็ขอให้ใช้ไปก่อน งบประมาณแสนกว่าบาทน่าจะเอาไปท าถนนได้ 
    ประมาณร้อยกว่าเมตร เอาไปท าถนนที่มันจ าเป็นจริงๆ  
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง 
นายประวิทย์  ชอบธรรม - เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้มีโอนเพ่ิมและโอนลด  โอนเพิ่ม 11 รายการ เริ่ม 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ต้ังแต่รายการเพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานของท่านรองนายกฯ ท่านเลขาฯนายก ที่ได้รับแต่งตั้งเข้า 
    มาใหม่ แล้วรายการต่อไปให้ท่านสังเกตว่าท าไมมีแต่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขอให้ท่าน 
    สังเกตหัวข้อด้วยว่าเขาจะแยกเป็น 3 หัวข้อ  คือ  1. ส านักปลัด   2.  กองช่าง  และ  

3. กองการศึกษาฯ นั้นหมายความว่าเขาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แยกแต่ละส่วนแต่ละกอง  
ถามว่าคอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นหรือไม่ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถาม ผมบอกเลยว่า 
คอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นมาก เรารับพนักงานเข้ามาท างานถ้าไม่มีอุปกรณ์ให้เขาท าเขาก็ 
นั่งเฉยไม่มีอะไรท า  ทุกวันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง มีพนักงานกี่คน 
ก็ต้องมีคอมพิวเตอร์จ านวนเท่านั้น ถ้าไม่งั้นนั่งลอยไม่มีงานอะไรท า รายการโอนเพิ่ม 
งบประมาณ 11 รายการแยกเป็น 3 กอง  โดยโอนลดจากกองช่างจ านวน 2 รายการ  
งบประมาณท่ีเหลือก็โอนไปไว้ในรายการซ่อมแซม ก็ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียง 
เท่านี้ 
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นายประจวบ  ปราศจาก - คืออยากสอบถามเพ่ือให้ได้ความรู้เพ่ิมเติมคือของเก่าท่ีใช้อยู่มันใช้ไม่ได้แล้วหรือจ าเป็นต้อง 
(ส.อบต.หมู่ 7)   ซื้อเครื่องใหม่ทุกตัวเลยหรืออย่างไร 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง 
นายเหลือ เดือนประโคน - ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้สอบถามเรื่องการโอนงบประมาณ และท่านปลัดก็ 
(นายก อบต.)   ได้ชี้แจงไปบางส่วนแล้ว  การโอนงบประมาณของหน่วยงานของเราถ้ารายการใดเป็น 
    ครุภัณฑ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ อย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นครุภัณฑ์ต้อง 
    ผ่านสภา งบประมาณในแต่ละส่วนที่ขออนุมัติโอนงบประมาณนั้นก็อยู่ในงบฯของแต่ละส่วน 
    แต่ละกองท่ีเขาขอโอนงบประมาณก็เพ่ือให้คล่องต่อการท างาน  เรื่องการจัดซื้อเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ผมดูแล้วว่ามีความจ าเป็นต้องใช้งานจะโอนก็ไม่ได้มากแต่มันหลายรายการ  
    ส่วนงบประมาณที่โอนมาจากโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 รายการ  ก็โอนไปเป็นรายการ 
    ศึกษาดูงานและการจัดการแข่งขันกีฬา ส่วนงบประมาณท่ีเหลือก็โอนไปไว้ในรายการ 
    ซ่อมแซมท้ังหมด เพื่อจะได้ด าเนินการซ่อมแซมถนนตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอเข้ามา   
    ตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นว่าพนักงานมีคอมพิวเตอร์ใช้เพราะเป็นเครื่องของ ม.ชีวิต 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติรายการขออนุมัติโอน 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้แยกเป็นรายโครงการหรือ 
    คราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ 
(ส.อบต.หมู่ 5) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกโครงการ ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายสุภาพ   ชุมนุมดวง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

ผู้รับรองคนที่ 2  นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอขออนุมัติ ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามท่ีนายกฯ ได้เสนอ 
 
4.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

ประธานสภา อบต. - พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
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    ตามมติการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่   
    9  ธ.ค. 2556  ที่ประชุมสภาได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลโคกมะขาม  จ านวน  3 คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
    1. นายแกน   ยึนประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
    2. นายบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
    3. นายสุภาพ  ชุมนุมดวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
    เนื่องจากท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข  ได้เสียชีวิตท าให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลโคกมะขามว่างลงหนึ่งต าแหน่ง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
    พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงต้อง 
    คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลโคกมะขาม แทนต าแหน่งที่ว่าง  ขั้นตอนต่อไปเป็นการคัดเลือก 
    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามแทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1คน  

โดยให้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. และมีผู้รับรอง  
นายสนอง  เนาว์ประโคน - ขอเสนอชื่อ  นายเขื่อน  เดือนประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการ 
(ส.อบต.หมู่ 6)   พัฒนา อบต.โคกมะขาม แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านสมาชิกสนอง  เนาว์ประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ได้เสนอชื่อ ท่านสมาชิก 
    เขื่อน เดือนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.โคกมะขาม  
    แทนต าแหน่งที่ว่างมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต.โคกมะขาม แทนต าแหน่งที่ว่างอีก   

ขอเสียงรับรอง 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นายประจวบ   ปราศจาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายร าเพย   สิงหา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
ประธานสภา อบต. - ได้คณะกรรมการพัฒนา อบต.โคกมะขามแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายเขื่อน  เดือนประโคน  
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
ที่ประชุม  - รับทราบ  
 
    4.4 พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  

(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
ประธานสภา อบต. - การพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ (แทนต าแหน่งที่ 
    ว่าง) ตามมติการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2556 เมื่อ 
    วันที่  9  ธ.ค. 2556  ที่ประชุมสภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    สภาฯ  จ านวน  3  คน  ดังต่อไปนี้ 
    1. นายบุญศรี  ประสงค์สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 เป็นประธานคณะกรรมการ 
    ตรวจรายงานการประชุม 
    2. นายทะนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุม 
    3. นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุม 
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    เนื่องจากท่านสมาชิกบุญศรี  ประสงค์สุข  ได้เสียชีวิตท าให้ต าแหน่งประธานคณะกรรมการ 
    ตรวจรายงานการประชุมว่างลง  สภาฯจึงต้องด าเนินการเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลโคกมะขามจ านวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุม ล าดับต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. และมีผู้รับรอง 
นายแกน    ยึนประโคน - ขอเสนอชื่อ  นายสุภาพ  ชุมนุมดวง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เป็นประธานคณะกรรมการ 
(ส.อบต.หมู่ 1)   ตรวจรายงานการประชุมแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านสมาชิกแกน   ยึนประโคน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ได้เสนอชื่อ ท่านสมาชิก 
    สุภาพ   ชุมนุมดวง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน 
    การประชุมแทนต าแหน่งที่ว่าง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต.โคกมะขาม แทนต าแหน่งที่ว่างอีก   

ขอเสียงรับรอง 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นายกิจ   ชัยประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายร าเพย   สิงหา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
ประธานสภา อบต. - ได้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คือ นายสุภาพ   ชุมนุมดวง  
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
ที่ประชุม  - รับทราบ  
   
    4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตให้ส านักงาน กสทช. เข้าท าประโยชน์ใน 

เขตป่า เพื่อด าเนินโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล 
ดังนี้ 
1. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านโคกมะขาม ต.โคกมะขาม 
2. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  บ้านโคกมะขาม ต.โคกมะขาม 
3. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  บ้านโคกตะเคียน ต.โคกมะขาม 
4. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  บ้านหนองอาแมะ ต.โคกมะขาม 

ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตให้ส านักงาน กสทช. เข้าท าประโยชน์ในเขตป่า เพ่ือ 
    ด าเนินโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ดังนี้ 

1. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านโคกมะขาม ต.โคกมะขาม 
2. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  บ้านโคกมะขาม ต.โคกมะขาม 
3. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  บ้านโคกตะเคียน ต.โคกมะขาม 
4. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  บ้านหนองอาแมะ ต.โคกมะขาม 
ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายเหลือ  เดือนประโคน - ด้วยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(นายก อบต.)   แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกัน 
    บูรณาการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 
    ประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยส านักงาน กสทช.ก าหนด 
    ด าเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าว  จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัด 
    ให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ  จ านวน   

3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล  จ านวน   
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15,732  หมู่บ้าน  โดยก าหนดติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในสิ้นปี  
2563 เพื่อให้ทุกหมู่บ้านสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่าง 
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ซึ่งจากการด าเนินการพบว่า มีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 17,233 จุด กระจายตัวอยู่ 
ในพ้ืนทีป่่าไม้ในเขตความรับผิดชอบของ 4,488 ต าบล  โดยในการขออนุญาตเข้าท า 
ประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการ 
พิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้  ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาให้ความ 
เห็นชอบอนุญาตให้ส านักงาน กสทช. เข้าท าประโยชน์ในเขตป่า เพื่อด าเนินโครงการจัดให้มี 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนี้ 
1. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านโคกมะขาม ต.โคกมะขาม 
2. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  บ้านโคกมะขาม ต.โคกมะขาม 
3. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  บ้านโคกตะเคียน ต.โคกมะขาม 
4. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  บ้านหนองอาแมะ ต.โคกมะขาม 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามขอเชิญสอบถามหรืออภิปรายได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก  ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุญาตให้ 
    ส านักงาน กสทช. เข้าท าประโยชน์ในเขตป่า เพื่อด าเนินโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ต 
    ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ดังนี้ 

1. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านโคกมะขาม ต.โคกมะขาม 
2. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  บ้านโคกมะขาม ต.โคกมะขาม 
3. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  บ้านโคกตะเคียน ต.โคกมะขาม 
4. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  บ้านหนองอาแมะ ต.โคกมะขาม 

    ขอเชิญยกมือขึ้น 
ทีป่ระชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ส านักงาน กสทช. เข้าท าประโยชน์ในเขตป่า เพื่อด าเนิน 
    โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนี้ 

1. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านโคกมะขาม ต.โคกมะขาม 
2. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  บ้านโคกมะขาม ต.โคกมะขาม 
3. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  บ้านโคกตะเคียน ต.โคกมะขาม 
4. WIFI-หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  บ้านหนองอาแมะ ต.โคกมะขาม 

 
4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองที่ดินว่างเปล่าและอนุญาตใหส้ร้างวัดบ้านหนอง 
ไผ่หมู่ที ่6 ต าบลโคกมะขาม 

ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองที่ดินว่างเปล่าและขออนุญาตสร้างวัดบ้านหนองไผ่  
    หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 
นายเหลือ เดือนประโคน - เนื่องจากบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ได้ประชาคมหมู่บ้านและได้ท าหนังสือเรื่องที่พักสงฆ์บ้าน
(นายก อบต.)   หนองไผ่เพ่ือขอจดทะเบียนเป็นวัดบ้านหนองไผ่  แต่ติดปัญหาตรงที่ดินที่เป็นพ้ืนที่วัด ถ้า 
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    ที่ดินมีโฉนดก็ท าหนังสือมอบให้และขอจดทะเบียนได้เลยแต่ที่ดินตรงนี้เป็นที่ปฏิรูปหรือที่ 
    สปก.หรือเขตป่าสงวนและน ามาปฏิรูปเพื่อให้ชาวบ้านได้ท ามาหากินได้  ในส่วนของส านัก 
    สงฆ์บ้านหนองไผ่ได้กันพ้ืนที่ไว้เพ่ือจะสร้างวัดพื้นที่ที่กันไว้ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่ายังไม่มีโฉนด 
    ยังไม่เป็นที่สปก. และในการประชุมประชาคมหมู่บ้านชาวบ้านได้มีมติให้ที่ว่างเปล่าตรงนี้ 
    เป็นที่สร้างวัดบ้านหนองไผ่  และต้องให้สภาฯรับรองที่ดินว่างเปล่าตรงนี้และอนุญาตให้ 
    สร้างวัดบ้านหนองไผ่ เมื่อสภารับรองก็เหลือเอกสารของสภาฯที่จะแนบไปพร้อมกับรายงาน 
    การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือด าเนินการจดทะเบียนเป็นวัดให้ถูกต้องตามระเบียบของ 
    ส านักพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้สร้างโบสถ์และพัฒนาวัดของเราให้เจริญต่อไป 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯได้ชี้แจง ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก  ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้สภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลโคกมะขามรับรองท่ีดินว่างเปล่าและอนุญาตให้สร้างวัดบ้านหนองไผ่  

หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม  ขอเชิญยกมือขึ้น 
ทีป่ระชุม  - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามรับรองที่ดินว่างเปล่า 
    และอนุญาตให้สร้างวัดบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลโคกมะขาม   

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. - ทีป่ระชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอขอเชิญเสนอได้  
นายกิจ  ชัยประโคน - บ้านโคกมะขามหมู่ 2 มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมถนนข้างโรงเรียน 
(ส.อบต.หมู่ 2)   บ้านโคกมะขาม เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 
นายเหลือ เดือนประโคน - ต่อไปนี้ผมจะได้ด าเนินการให้ช่างออกส ารวจถนนที่มีความช ารุดเพื่อด าเนินการซ่อมแซมให้ 
(นายก อบต.)   ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น  และขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ 
    ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้สามารถ 
    ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 
นายเขื่อน  เดือนประโคน - บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ขอเสนอโครงการขยายเขตไฟฟ้าทางคุ้มบ้านโสนจากบ้านนายทอง 
(ส.อบต.หมู่ 6)   อินทร์  ไปถึงบ้านนายสวัสดิ์  พรหมประโคน 
นายเหลือ  เดือนประโคน - การขยายเขตไฟฟ้า การไฟฟ้าเขามีงบประมาณท่ีจะขยายเขตไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่เราจะช่วยก็ 
(นายก อบต.)   ต่อเมื่อมันเกินก าลังของการไฟฟ้าที่จะด าเนินการขยายให้ แต่โดยรวมแล้วงบประมาณใน 
    การขยายเขตไฟฟ้าที่จะขยายให้แค่หลังสองหลังเสาไฟฟ้าต้นสองต้นมันเป็นงบประมาณของ 
    การไฟฟ้าที่จะด าเนินการให้ได้อยู่แล้ว  ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้ 
    ท าหนังสือขอขยายเขตไฟฟ้าไปแล้วก็รอทางการไฟฟ้าจะมาด าเนินการให้ วันนี้ผมอยากให้ 
    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลโคกมะขามคนใหม่ได้พบปะกับท่านสมาชิกทุกท่าน 
ประธานสภา อบต. - ท่านนายกฯได้ชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอ 
    อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
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ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอเชิญท่านรองนายกและท่านเลขานุการนายกฯ ได้พบปะในที่ประชุม 
นายกอบโชค เนาว์ประโคน - ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน  วันนี้มาร่วมประชุมสภาเป็นครั้งแรก เข้าใจ 
(รองนายกฯ)   ว่าน่าจะมีการได้ประชุมต่อ เพราะการมาครั้งนี้ผมได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านนายก 
    ได้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม คนที่ 1 หลาย 
    ท่านก็คงคุ้นเคยกัน บางท่านก็เป็นพี่บางท่านก็เป็นน้อง  ผมมีพ่ีชายอยู่ที่นี่ 2 คน คนแรกคือ 
    ท่านนายกเป็นญาติทางฝั่งแม่  คนที่สองคือท่านส.อบต.สนอง  เนาว์ประโคน ขออนุญาต 
    เอ่ยนาม เป็นญาติทางพ่อ  เคยด ารงต าแหน่งสมาชิก อบต. 4 ปี  ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  
    หมู่ 6 ต.โคกมะขาม 2ปีครึ่ง  ด ารงต าแหน่งก านันต าบลโคกมะขาม 2ปีครึ่ง  เห็นผมเข้ามา 
    อย่างตระหนกตกใจ  การด ารงต าแหน่งรองนายกฯนั้น บางทีบางครั้งไม่สามารถให้ร้ายให้ 
    โทษใครได้บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง  ดังนั้นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องที่รับฟังมา 
    ถือว่าเป็นเรื่องบวกส าหรับผม นกบินสูงก็จะสามารถมองเห็นพื้นข้างล่างได้ไกลกว่า พ้ืนที่อยู่ 
    สูงอยู่ต่ าก็อยู่ที่การสัมผัสจิตใจหรือการนึกคิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควร  ก็สั้นๆครับ  กอบโชค   
    เนาว์ประโคน  รองนายก อบต.โคกมะขาม 
นายอดุลย์   ปุยะติ - สวัสดีครับ  ผมนายอดุลย์   ปุยะติ  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาฯ นายก อบต.  ได้มา 
(เลขาฯนายกฯ)   ร่วมงานกับพวกเราคาดว่าจะอยู่อีกประมาณ 2 เดือน จะกี่เดือนก็ไม่เป็นไรได้มีโอกาสได้เข้า 
    มาร่วมงานก็เข้ามา คงจะพูดคุยกันไม่มากดูจากลักษณะการเข้าประชุมสภาของพวกเรา ผม 
    ว่างเว้นจากการเข้ามาท าหน้าที่ในสภานานมาก  การน าข้อบัญญัติเข้าในสภา  สมาชิกก็มี 
    การท้วงติง เป็นลักษณะการท้วงติงของสมาชิกเป็นเรื่องที่ดี ท าไมช่วงนี้แต่ละส านักงานโอน 
    งบประมาณกันเยอะเป็นเรื่องปกติ การประชุมสภามีหน้าที่อนุมัติก็ให้การอนุมัติออกไป โอน 
    งบประมาณเงินไม่พอก็จ าเป็นที่จะต้องโอนงบเพ่ือที่จะเอาเงินออกมาใช้ในการดูงานและ 
    การจัดการแข่งขันกีฬาที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วัน อย่างที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงให้สภาฯได้ 
    รับทราบ ที่เหลือก็จะไปอยู่ในหมวดซ่อมแซมในส่วนต่างๆอย่างที่ท่านนายกได้น าเรียนไป 
    แล้ว ขอให้ท่านมั่นใจได้ท่านนายกจะจัดการให้  คงไม่มีอะไรมากวันนี้ขอขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต. - ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม และทุก 
    ท่านทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมสภาในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี  ผมขอปิด 
    ประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

เลิกประชุม  เวลา  13.10  น. 
 

 
    (ลงชื่อ)   ประวิทย์   ชอบธรรม ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายประวิทย์   ชอบธรรม) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
   
  (ลงชื่อ)     สุภาพ   ชุมนุมดวง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสุภาพ    ชุมนุมดวง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
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  (ลงชื่อ)     ทนงศักดิ์    เสาธง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายทนงศักดิ์   เสาธง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 
 
  (ลงชื่อ)    สุทธิรักษ์    หล้าสุด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด) 
    ขสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 
 
 
      (ลงชื่อ)  ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                (นายภูริเดช  จ่ายประโคน) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม                


