
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 

วันที ่ ๑๗  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

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

ผู้มาประชุม 

 ๑. นายชัยณรงค์   ไชยเจริญ   ประธานสภา  อบต.โคกปีบ 
๒. นายบุญทัย      พลอยสุกใส   รองประธานสภา อบต.โคกปีบ 
๓.  นายส าราญ    ปรโุปร่ง   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๒ 
๔. นายธรรมนูญ   ไชยสมบูรณ์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๓ 

 ๕.  นายจรัญ        จุ้ยทิม    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๔ 
 ๖.  นายสุรศักดิ์     ศิลปาโณ   สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ ๔ 
 ๗.  นายประสิทธิ์ชัย  ยะอนันต์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๕ 
 ๘.  นายสมชาย    เอื้อเฟ้ือ   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๖ 
 ๙.  นายสุนันท์     พนัสเดิม   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๗ 
 ๑๐. นายมานะ    พนัสเดิม   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๗ 
 ๑๑.  นายวินิจ       พาณิชย์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๘ 
 ๑๒. นางเกษราภรณ์   จงวิศาล   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๘ 
 ๑๓. นายเฮี้ยง   กับชัย    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๙ 
 ๑๔. นายพิศิษฐ์    ธีรพนาศาสตร์   เลขานุการสภา อบต.โคกปีบ 
ผู้ขาดประชุม 

๑. นายอนงค์     มงคล    สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ  หมู่  ๒ 
๒. นายสมมาตร์   อ  าอินทร์   สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ  หมู่  ๙ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๒. นายประยูร    เหลืองทอง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๓. นางพัดชา     นามประสิทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๔. นางเครือวัลย์  สมานสิริรักษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๕. นางสาวธารินี  เสียงเจริญ   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
๖. นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๗.  นางสาวอุษา   อ  าอินทร์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๘. นางสาวมะลิวัลย์   มงคล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 



๒ 
 

๙. นายวรชาติ    บุญเย็น   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๐. นางสาวประไพพรรณ  โคโยทา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๑. นางสาวภัคษรฉัตร์  ตองติน   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
๑๒. นายบุญน า   แสงเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

   เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

   นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ขอกล่าวสวัสดี 
ท่านนายกยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ท่านรองนายก  ท่านปลัดฯ  ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที ทุกท่านที ให้เกียรติมาร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื อครบองค์ประชุมแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยแรก  ครั้งที   ๑/๒๕๖๔  วันพุธที   ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔   เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ช่วงนี้ผมก็มีความห่วงใยท่านสมาชิกทุกท่านเกี ยวกับปัญหาเศรษฐกิจนะครับ 
ประธานสภา อบต. เนื องจากมีปัญหาเศรษฐกิจประเทศทั วโลกซึ งส่งผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของ 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) เพราะฉะนั้นการที จะแก้ไขอะไรก็พยายามใช้หลัก 
 พุทธศาสนามาตั้งสติให้ดี ก็เข้าใจว่าปัญหาโควิดจะอยู่กับเราอีกนาน  ยุคนี้เป็นเรื องของ 
 เศรษฐกิจเป็นเรื องส าคัญจะใช้จ่ายอะไรก็ให้ระมัดระวัง อีกอย่างคืออย่าพยายามก่อหนี้ 
 เพราะเรายังไม่รู้อนาคตว่าอีกปีหรือสองปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร    เพราะเท่าที ฟังจาก 
 นักวิเคราะห์ประชากรของประเทศไทยประมาณ   ๗๐ กว่าล้านคน  แต่เรามีหนี้เสียอยู่ 
 ๗๘ ล้าน  บัญชีตอนนี้เป็นเรื องของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกมาแล้วเป็นหนี้เสีย

ครัวเรือน เมื อเปรียบเทียบบัญชีกับจ านวนคนแล้วแสดงว่าหนึ งคนจะมีหนี้เสียมากกว่า 
 หนึ งบัญชี  เพราะฉะนั้นใครมีปัญหาต้องพยายามแก้ไขเพราะเป็นเรื องที ส่งผลกระทบ 
 ระยะยาวอย่าพยายามสร้างหนี้ให้รักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีนะครับ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  สมัยทีส่ี่  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ระเบียบวาระที สองเป็นเรื องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภา อบต. สภา อบต.โคกปีบทุกท่านได้ตรวจทานส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลโคกปีบครั้งที แล้ว หากพบข้อผิดพลาดประการใดที เป็นสาระส าคัญก็ให้ยกมือขึ้นเพื อ 
 
        ๓/ที จะได ้............ 



๓ 
 

ที จะได้ใช้มติสภาแก้ไขเปลี ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป.........มีข้อผิดพลาดประการใดจะแก้ไข
เปลี ยนแปลงหรือไม่ครับ.....(ไม่มี).......เมื อไม่มีท่านใดแก้ไข ผมขอมติที ประชุมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ   สมัยประชุมสามัญประจ าปี   พ.ศ.๒๕๖๓  สมัยที สี    ครั้งที   ๑/
๒๕๖๓   เมื อวันที   ๑๗  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้นครบั  

 

ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  สมัยที สี  ครั้งที  
๑/๒๕๖๓ เมื อวันที  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี ยนแปลงแต่อย่างใด 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่สาม  เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
ประธานสภา อบต. (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๔  ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภา ฯ ชี้แจง 
            ครับ 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ มีความประสงค์จะด าเนินโครงการ 
ปลัด อบต./เลขาฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  เรื่องการใช้เส้นทางคมคมนาคมของประชาชนได้ 

ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นดูแล้วปรากฏว่ามีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   แต่ปรากฏว่า
วงเงินงบประมาณที่มีอยู่ในแผนน้อยกว่างบประมาณท่ีจะด าเนินการจริงจึงต้องมีการปรับ 
แก้ไขแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปก-
ครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๒/๑ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   ซึ่งมีสามโครงการที่
จะน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบและอีกหนึ่งโครงการในการจัดหา
ครุภัณฑ์มาใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   

 โครงการแรก  โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 
สายบ้านสระมะเขือ ซอย 8 – สามแยกบ่อลูกรังหมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นปากซอย 8 จุดสิ้นสุด
บริเวณหน้าบ้านนายจรูญ  ทุ่งสิน)  งบประมาณเดิม  ๔๖๖,๐๐๐  บาท ขอแก้ไขเป็น 
๕๕๘,๐๐๐  บาท 
 
        ๔/โครงการ....... 

 



๔ 
 

 โครงการที่สอง โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
2 สายเทศบาล ซอย 1 – หน้านิคมคามิเลียน (จุดเริ่มต้นเขตติดต่อเทศบาล จุดสิ้นสุด
บริเวณหน้าบ้านนายสุรชัย  บันลือวงศ์)   งบประมาณ  ๓๓๒,๐๐๐  บาท  ขอแก้ไขเป็น 
๓๙๗,๐๐๐  บาท 
 โครงการที่สาม   โครงการเสริมปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 
สายสามแยกกลางหมู่บ้าน – โซล่าเซลล์ (จุดเริ่มต้น รอยต่อถนน อบจ. หน้าโซล่าเซลล์ 
จุดสิ้นสุดบริเวณท่ีนายปราโมทย์ อ่ าอินทร์)   งบประมาณ  ๔๘๙,๐๐๐  บาท  ขอแก้ไข 
เป็น  ๕๘๖,๐๐๐  บาท 
 โครงการสุดท้ายที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือโครงการจัดหาครุภุณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง   ข้อความเดิม  รถบรรทุกขยะ  จ านวน  ๑  คัน  งบประมาณปี  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 

    รถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน  6 ล้อ ชนิดแบบอัดท้าย   เครื่องยนต์ดีเซล 
มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  มีความจุตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร 
ตัวถังด้านข้างและด้านบนท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ส่วนพื้นท าด้วย 
สแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถ
ผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  งบประมาณปี 2564 
งบประมาณ 2,300,000 บาท    
 จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ตาม
รายละเอียดข้างต้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น 
ชอบ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เกี่ยวกับโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมทั้งสี่โครงการนี้ ท่านสมาชิก 
ประธานสภา อบต. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบท่านใดมีข้อสงสัย    จะสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่ 
     หรือจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับก่อนที่เราจะลงมติ  เพราะเรื่องนี้ได้ผ่าน 
    การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบมาเรียบ- 
    ร้อยแล้ว ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบจะประกาศใช้แผนก็ต้องผ่านความ 
    เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบก่อนครับ  มีหรือไม่ครับ ก่อนอื่นผมขอ 
    สอบถามผู้อ านวยการกองช่างครับ ว่าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับถนนนี้ความกว้าง ความ 
    ยาว  หนา  เท่าเดิมใช่ไหมครับ 
 

น.ส.นิตญา  เกตุสุวรรณ  เท่าเดิมค่ะ  เปลี่ยนแปลงเฉพาะงบประมาณ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

ที่ประชุม   ที ประชุมได้มีการอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ นห้าปี   (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)   
แก้ไข/เปลี ยนแปลง  (ฉบับที   ๔)  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยใช้เวลาพอสมควร 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสมาชิกสภา อบต.โคกปีบ ท่านใดจะอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ นห้าปี 
ประธานสภา อบต. (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  แก้ไข/เปลี ยนแปลง  (ฉบับที   ๔)  พ.ศ.๒๕๖๔   อีกหรือไม่ครับ 
   .........(ไม่มี).........ผมขอมติที ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบท่านใดเห็นชอบ 
           ๕/ร่างแผน....... 



๕ 
 
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  แก้ไข/เปลี ยนแปลง  (ฉบับที   ๔)  พ.ศ. 

๒๕๖๔  ตามที เสนอมา  โปรดยกมือขึ้น   
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  ๑๓  เสียง  ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ นห้าปี   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  แก้ไข/เปลี ยนแปลง  (ฉบับที   ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ตามที เสนอมา 

 รายละเอียดแนบท้ายการประชุม 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  และตามที่สภา ฯ  ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธานสภา อบต. - ๒๕๖๕)  ในครั้งนี้  ท่านผู้บริหารจะเสนอให้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมใช่หรือไม่ครับ 
 
นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ครับ  เนื่องจากเรามีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณตามข้อบัญญัติที่จะมา 
นายก  อบต.  ด าเนินโครงการครับและอีกประการโครงการนี้ก็จัดท าข้ึนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
   ให้กับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการใช้ 
   เส้นทางคมนาคมถนนเส้นดังกล่าว 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  แล้วโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะล่ะครับ  จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภา อบต. ด้วยใช่ไหมครับท่านปลัด 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ครับ 
ปลัด อบต. 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ถ้าขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสภา ฯ  ต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญอีกใช่ไหม 
ประธานสภา อบต. ครับ 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ยังอยู่ในสมัยประชุมสภา ฯ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยแรก  ครับ  เพราะ 
ปลัด อบต.  ก าหนดระยะเวลาประชุมระหว่างวันที่  ๙ – ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  (รวมระยะเวลา 
   ๑๕  วัน) 
 

นายชัยณรงค์   ไชยเจริญ ผมขอสอบถามกรณีเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
ประธานสภา อบต. พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓)   

พ.ศ.๒๕๖๑   ข้อ ๒๒/๑ วรรคท้าย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ 
ใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้    ค าว่าให้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย 
กว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้   ตรงนี้เราต้องประกาศให้ครบสามสิบวัน 
ก่อนหรือไม่  จึงจะสามารถด าเนินการแผนงาน/โครงการ ต่าง   ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 

 

นายยุทธศักดิ์   นามประสิทธิ์ ไม่ต้องรอให้ประกาศครบสามสิบวันนะครับ  สามารถด าเนินการได้เลยเมื่อมีการ 
นายก อบต.  ประกาศใช้แล้ว  เมื่อนายกประกาศใช้แล้วก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับด าเนินการได้เลย 
 
           ๖/นางสาว........ 
 



๖ 
 

 

นางสาวธารินี   เสียงเจริญ เรื่องประเด็นตรงนี้ได้เคยมีการพูดคุยกันมาแล้วซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อผู้บริหารประกาศ 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. ใช้แผนพัฒนาแล้ว สามารถด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  ในแผนได้เลยไม่ต้องรอ 
   ประกาศให้ครบสามสิบวัน ค่ะ 
 

นายสุรศักดิ์  ศิลปาโณ  ผมขอสอบถามท่านเลขาสภา ฯ  ครับ ว่าต้องรอให้ครบสามสิบวันหรือไม่ครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ เมื่อผู้บริหารประกาศใช้แล้ว  สามารถด าเนินการได้เลยครับไม่ต้องรอให้ครบ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภา ฯ  สามสิบวัน 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ประเด็นตรงนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้อ้างอิงเป็นเอกสารด้วยนะครับ 
ประธานสภา อบต. ว่าเมื่อนายกประกาศใช้แผนพัฒนาแล้วสามารถน ามาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมได้เลย 
   หรือไม่  โดยไม่ต้องรอประกาศให้ครบ ๓๐  วันก่อน 
 

นายยุทธศักดิ์   นามประสิทธิ์ ผมขอมอบหมายให้ทาง หัวหน้าส านักปลัด กับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายก อบต.  ไปศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนครับ  จึงจะน าเรียนท่าน 
   ประธานสภา ฯ  อีกทีครับ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  โครงการที่ทางฝ่ายบริหารจะเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมีก่ีโครงการครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เห็นชอบวันนี้สามโครงการและอีกโครงการคือก่อสร้าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ถนน คสล. หมู่ที่  ๖  ซอยบ้านนางอรทัย  พันธ์ธรรม   ราคางบประมาณของโครงการนี้ 

ไม่เกินที่ก าหนดไว้ในแผน  จึงไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงแผนค่ะ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  รวมงบประมาณท่ีจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประมาณเท่าไหร่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

น.ส.นิตญา  เกตุสุวรรณ  โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสามโครงการกับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รวมงบประมาณ ๑,๗๘๗,๐๐๐  บาท ค่ะ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ และจัดซื้อรถบรรทุกขยะจ านวน  ๑  คัน  ราคา  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท  รวม 
นายก อบต.  งบประมาณ ๔,๐๘๗,๐๐๐  บาท  ในรายละเอียดจะน าเรียนท่านประธาน ฯ  อีกครั้งครับ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เงินสะสม  อบต.มีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ประมาณเจ็ดล้านกว่าบาทครับ 
นายก อบต.   
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  แล้วกันเงินเพ่ือการใช้จ่ายต่าง   เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ 
ประธานสภา อบต. 
 
 
          ๗/นายยุทธศักดิ์ ......... 



 
๗ 

 
 

นายยุทธศักดิ์   นามประสิทธิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินกันไว้เรียบร้อยแล้วครับตามระเบียบ 
นายก อบต.  เช่น   เงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร   สาธารณภัย  เบี้ยยังชีพ   ครับ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  และวันเริ่ม 
 ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยแรก  ได้ก าหนดไว้ 
ปลัด อบต./เลขานุการ ในการสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓  สมัยแรก ครั้งที่  1/256๓ เมื่อวันที่ ๒๐ 

กุมภาพันธ์   256๓  ซึ่งก าหนดไว้ในวันที่  ๙-๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)  ข้อ  ๒๑  ก าหนดว่า  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี
นั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ า 
ปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่น
มีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ใน
ที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น  เพื่อให้การก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖4 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมสภา ฯ   ได้พิจารณา ครับ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างไร  เชิญครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายบุญทัย  พลอยสุกใส  กระผม นายบุญทัย  พลอยสุกใส  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองประธานสภา อบต. โคกปีบ  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสมัย 

ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ดังนี้  ครับ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี   สมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม  

๒๕๖๔  รวมเป็นระยะเวลา   ๑๕   วัน 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี   สมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม     

๒๕๖๔  รวมเป็นระยะเวลา   ๑๕   วัน 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี   สมัยที่สี่     ระหว่างวันที่  ๙ – ๒๓  พฤศจิกายน  

๒๕๖๔   รวมเป็นระยะเวลา   ๑๕   วัน 
 
 
      ๘/สมัยประชุม............. 



๘ 
 

    สมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  สมัยแรก   
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรก  ระหว่างวันที่  ๙ – ๒๓  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๕   รวมเป็นระยะเวลา  ๑๕  วัน 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายสุรศักดิ์   ศิลปาโณ  กระผม นายสุรศักดิ์  ศิลปาโณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ หมู่  4   ขอรับรองครับ 
 

นายจรัญ  จุ้ยทิม  กระผม  นายจรัญ  จุ้ยทิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ หมู่  ๔   ขอรับรองครับ 
 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอการก าหนดสมัยประชุมอีกหรือไม่……. 
ประธานสภา อบต. .........(ไม่มี)..........ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  สมาชิกสภา ฯ 
   ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  และวันเริ่มประชุม 

สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ตามที ่นายบุญทัย  พลอยสุกใส     
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   เสนอมาโปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  ๑๓  เสียง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก  ของปี
ถัดไป  มีรายละเอียดดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี   สมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม  

๒๕๖๔  รวมเป็นระยะเวลา   ๑๕   วัน 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี   สมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม     

๒๕๖๔  รวมเป็นระยะเวลา   ๑๕   วัน 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี   สมัยที่สี่     ระหว่างวันที่  ๙ – ๒๓  พฤศจิกายน  

๒๕๖๔   รวมเป็นระยะเวลา   ๑๕   วัน 
    สมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕  สมัยแรก   

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรก  ระหว่างวันที่  ๙ – ๒๓  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๕   รวมเป็นระยะเวลา  ๑๕  วัน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องอ่ืน ๆ 
    

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่สาม  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
ประธานสภา อบต. ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข/เปลี่ยนแปลง 
   (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๔  ไปแล้วนั้น และทางฝ่ายบริหารจะเสนอสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลโคกปีบ  เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมนั้นและประเด็นเกี่ยวกับระเบียบกระทรวง 
 
           ๙/มหาดไทย........ 
 



๙ 
 

มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓)   พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๒/๑ วรรคท้าย เมื่อแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ค าว่าให้ประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้   ตรงนี้
เราต้องประกาศให้ครบสามสิบวันก่อนหรือไม่นั้น  จึงจะสามารถด าเนินการแผนงาน/
โครงการ ต่าง   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ท่านสมาชิกสภา ฯ  มีความคิดเห็นอย่างไรครับ 

 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ตามเอกสารอ้างอิงคือได้มีการสอบถามไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ปลัด อบต.  เมื่อวันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๒  เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  ๒๒/๑  ที่ระบุว่า ......ให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ 
บริหารประกาศใช้   ขออนุญาตสอบถามว่า อปท.สามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายก 
ประกาศใช้แล้วมาด าเนินการตั้งงบประมาณในร่างเทศบัญญัติงบประมาณได้เลยนับตั้งแต่ 
วันที่นายกประกาศ หรือต้องรอประกาศให้ประชาชนทราบให้ครบ  ๓๐  วันก่อน ถึงจะมา 
ด าเนินการตั้งงบประมาณได้ครับ   โดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม ฯ  ได้มีค าตอบว่า เมื่อมีการ 
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วตามระเบียบแผนข้อ  ๒๒/๑เรียบร้อยแล้ว 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศให้ประชาชนทราบนั้น  ช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณ 
ได้เลย  โดยไม่ต้องระยะเวลา  ๓๐  วัน   

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ที่ประชุมเห็นควรว่าอย่างไรครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายสุรศักดิ์  ศิลปาโณ  ตามท่ีท่านเลขาสภา ฯ กล่าวมานั้นผมเข้าใจว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ ท้องถิ่นแล้ว  นายกประกาศใช้แล้วให้น าแผนไปจัดท างบประมาณได้เลยครับ  โดยไม่ต้อง 
   รอให้ครบ ๓๐  วันก่อนครับ 
 

นางเกษราภรณ์  จงวิศาล ดิฉันก็เข้าใจว่าเมื่อนายก ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้วสามารถน าแผนไปจัดท า 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ งบประมาณได้เลยไม่ต้องให้ครบ ๓๐ วันก่อน ค่ะ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เชิญชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นางสาวมะลิวัลย์  มงคล  ประเด็นตรงนี้ดิฉันได้โทรศัพท์สอบถามจากท่านอาจารย์ ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ 
นักวิเคราะห์ ฯ  รุ่งปิ่น  ซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนดิฉันเมื่อครั้งที่ดิฉันไปอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย 
   และแผน  ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมา  โดยท่านอาจารย์ กมลกาจ แจ้งว่าไม่มี 
   หนังสือสั่งการมายืนยันแต่ตามที่ระเบียบ ฯ  ก าหนดมานั้น  เมื่อผู้บริหารประกาศใช้แผน 
 
           ๑๐/พัฒนา...... 



๑๐ 
 

   พัฒนาแล้ว  เราสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีนายกประกาศใช้แล้วไปจัดท างบประมาณ 
   ได้เลยโดยไม่ต้องรอระยะเวลา ๓๐ วัน ค่ะ  และมีเอกสารอ้างอิงของสายตรง สถ.-กรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   โดยมีผู้ที่เข้าไปสอบถามประเด็นนี้และมีข้อค าตอบของ 
เจ้าหน้าที่กรม สถ. ว่า  เมื่อมีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วตาม 
ระเบียบแผนข้อ   ๒๒/๑  เรียบร้อยแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศให้ 
ประชาชนทราบนั้น ช่วงระยะเวลาดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณได้เลย  โดยไม่ต้องรอระยะเวลา ๓๐  วัน    
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภา ฯ  ค่ะ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ตามท่ีนักวิเคราะห์ ฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า  เมื่อมีการด าเนินการ 
ประธานสภา อบต. เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบแผนข้อ  ๒๒/๑  เรียบร้อยแล้วให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับ 
แต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้  นั้น   ช่วงระยะเวลาดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณได้เลยโดยไม่ต้องรอระยะ 
เวลา  ๓๐  วัน  นะครับ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ประเด็นต่อไปที่จะขอสอบถามจากท่านปลัด อบต.  เรื่องการพิจารณาจ่ายขาด 
ประธานสภา อบต. เงินสะสมของสภาท้องถิ่น  กรณีการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  นั้น  เราสามารถด าเนินการ 
   ได้ตามหลักเกณฑ์หรือไม่ครับ 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ หลักเกณฑต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
ปลัด อบต. การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่ 
กฎหมายก าหนด 

(๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓)  ให้กันเงินส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน 
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(๔)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 
        ๑๑/ทั้งนี้ ........... 



๑๑ 
 

 ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงสถานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ รถบรรทุกขยะของ อบต. สภาพก็ทรุดโทรมมากแล้วมีการซ่อมแซมบ่อยครั้งมาก 
นายก อบต.  ท าให้บางครั้ง อบต.ก็ไม่ได้ออกไปเก็บขยะตามบ้านเรือนประชาชน  ประชาชนได้รับความ 

เดือดร้อนมีขยะตกค้าง  ส่งกลิ่นเหม็น 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ที่ประชุมรับทราบนะครับเมื่อนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงว่า เมื่อมีการ 
ประธานสภา อบต. ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วตามระเบียบแผนข้อ  ๒๒/๑  เรียบร้อย 

แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้  นั้น    ช่วงระยะเวลาดังกล่าวองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณได้เลยโดยไม่
ต้องรอระยะเวลา  ๓๐  วัน  นะครับ ส่วนประเด็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือการ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะนั้นทางท่านปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องมาแล้ว     

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายชัยณรงค์   ไชยเจริญ เมื่อที่ประชุมรับทราบแล้ว  ผมขอนัดประชุมครั้งถัดไปเลยนะครับ เพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. จ่ายขาดเงินสะสม  ซึ่งเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ สมัยประชุม

สามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔   ก าหนดเป็นวันที่  ๒๓  
กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบ ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ   ส่วนสมาชิกสภา ฯ  ที่ขาดประชุมให้ฝ่ายเลขา ฯ  
แจ้งเป็นหนังสือไปด้วยนะครับ  การแต่งกายให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี ครับ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน   อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ขออนุญาตท่านประธานครับ  ผมจะพูดถึงเรื่องภัยแล้งตอนนี้กลางเดือน 
นายก อบต.  กุมภาพันธ์แล้ว  ปลายกุมภา ฯ ต้นมีนาคม  ภัยแล้งก็เริ่มจะมาเยือนแล้วเราก็จะหนัก 
   เรื่องน้ าอุปโภค  บริโภค อย่างหมู่ ๗ บ้านช าหว้า  ได้ท าการถ่ายโอนประปาหมู่บ้านไปให้ 
   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคามแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการ  ก็พยายาม 

ด าเนินการให้เร็วเพ่ือให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้น้อยที่สุด  อย่างหมู่ ๑ กับหมู่  
๒  มีจ านวนผู้ใช้น้ าเยอะเราก็ต้องเตรียมการเรื่องนี้  น้ าในสระก็แห้งไปพอสมควรแล้ว
จะต้องมาดูว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้องตรวจสอบแหล่งน้ าแล้ว  จะต้องจ ากัดในเรื่องการ
ใช้น้ าให้เปิด – ปิด เป็นเวลา ถ้าหากเปิด ๒๔  ชั่วโมง  ทีนี้ก็มีในเรื่องของสวนส้มโออยู่ด้วย
ชาวสวนก็จะมาใช้น้ าตรงนี้ไปรดสวนด้วย   ซึ่งน้ าประปาหมู่บ้านของเราราคาไม่แพงก็พอ 

   รดได้  น้ าก็จะหมดเร็ว ผมก็คงต้องเรียกทางคณะกรรมการประปาหมู่บ้านมาคุยว่าเรา 
   ต้องเปิด – ปิดน้ าเป็นเวลา นะครับ ก็ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนทราบจะได้ 
   ประหยัดน้ าไว้ใช้ไปจนถึงกว่าฤดูฝนจะมาถึงครับ  เห็นกรมอุตุค านวณไว้ว่าเดือนเมษายน 
 
           ๑๒/ต้น    ..... 



๑๒ 
 

   ต้น   เดือนจะมีฝนมานิดหน่อย ถ้ามีน้ าฝนมาเติมสักหน่อยน้ าในสระประปาก็จะพออยู๋ได้ 
   ถ้าไม่มีฝนเลย  อาการหนักแน่ ผมก็เป็นห่วง อย่างหมู่ ๙  ก็มีแหล่งน้ าดิบแล้วคือบ่อหลัง 

อบต.   ของผู้ใหญ่ชลิต ได้ประสานไปที่ผู้ใหญ่ชลิตแล้ว  เพราะสระของบ้านหนองเรือมัน 
   แห้งเร็ว  เราก็ต้องเตรียมการหาแหล่งน้ าดิบไว้    และเรื่องฟืนไฟการจุดเผาป่าก็ยังคงเป็น 
   ปัญหาอยู่  ไหม้ป่ายูคา  ท้องนาบ้าง เผาเองบ้าง ก็เป็นห่วงตรงนี้อย่างไรก็ให้ท่านสมาชิก 
   ได้คอยสอดส่องดูแลภายในหมู่บ้านท่านด้วยท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามผมหรือไม่ครับ 
 

นายเฮี้ยง  กับชัย  เรื่องไฟสาธารณะหมู่บ้านครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ รับทราบครับ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขให้ครับ  
นายก อบต.   
 

นายส าราญ  ปรุโปร่ง  หมู่ ๒  ด้วยครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ รับทราบครับ  อีกเรื่องนะครับตอนนี้แขวงการทางได้งบประมาณมาเรื่องของการ 
นายก อบต. ท าเกาะกลางถนนในเส้นที่สร้างแล้วนะครับ เรื่องของการท าผิวจราจร  ท าเกาะกลางถนน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ....(ไม่มี)....ผมขอปิดประชุม 
ประธานสภา อบต. ครับ 
       
    เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
 
      (ลงชื อ)    พิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร์   ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร์) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื อ)    บุญทัย  พลอยสุกใส  
          (นายบุญทัย   พลอยสุกใส)                  

(ลงชื อ)        เฮ้ียง  กับชัย             
             (นายเฮี้ยง  กับชัย)    

(ลงชื อ)      ส าราญ  ปรุโปร่ง 

            (นายส าราญ  ปรุโปร่ง) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
     
 

 
 
 
 
   


