
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ 

วันที ่ ๒๓  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.  นายอนงค์     มงคล    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๒ 
๕. นายธรรมนูญ   ไชยสมบูรณ์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๓ 

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

๑. นางเกษราภรณ์   จงวิศาล   สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ  หมู่  ๘ 
 

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. นายวรชาต.ิ..................... 
 



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   ๒/๒๕๖๔  วันที   ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔   เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  -  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ระเบียบวาระที สองเรื องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต. อบต.โคกปีบทุกท่านได้ตรวจทานส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกปีบครั้งที แล้ว หากพบข้อผิดพลาดประการใดที เป็นสาระส าคัญก็ให้ยกมือขึ้นเพื อที จะ
ได้ใช้มติสภาแก้ไขเปลี ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป...............มีข้อผิดพลาดประการใดจะแก้ไข
เปลี ยนแปลงหรือไม่ครับ.....(ไม่มี).......เมื อไม่มีท่านใดแก้ไข ผมขอมติที ประชุมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยแรก ครั้งที  ๑/๒๕๖๔    
เมื อวันที   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  โปรดยกมือขึ้นครับ  

 

ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๔ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยแรก ครั้ง
ที   ๑/๒๕๖๔  เมื อวันที  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  โดยไม่มีการแก้ไขเปลี ยนแปลงแต่อย่างใด 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่สาม เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔   ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภา ฯ ชีแ้จงครับ 
       ๓/นายพิศิษฐ์ ................... 
 



๓ 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ สืบเนื่องจากตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ในการประชุมสภา 
ปลัด อบต./เลขาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเมื่อครั้งที่่่านมา  มีมตเิห็นชอบร่างแ่นพัฒนาท้องถิ่น 

ห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑–พ.ศ.๒๕๖๕) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือแกไ้ข 
ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการใช้เส้นทางคมนาคมของประชาชนในพื้นท่ีต าบลโคกปีบ 
และปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลโคกปีบและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกปีบได้ประกาศใช้แ่น ฯ ไปแล้ว   และทางกองช่างได้ออกไปส ารวจพ้ืนที่ 
ปรากฏว่ามีถนนหนทางเกิดช ารุดเสียหายชาวบ้านเดือดร้อนในการใช้เส้นทางคมนาคมมี
ความจ าเป็นจะต้องแก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนวันนี้จึงน าเรียนสภา 
ฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ  เนื่องด้วย
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้โดยฐานของอ านาจของ อบต.ที่จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมก็อ้างถึงข้อกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้  (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทาง
บก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั งก้าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๓  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘ ความว่าข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะในกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม   หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแ่นพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย 
ก าหนด 
 ซึ่งตามที่ระเบียบกล่าวถึงด้านบริการชุมชนและสังคมก็จะแบ่งเป็นแ่นงาน
การศึกษา   สาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์  เคหะและชุมชน    สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
จะอยู่ในแ่นงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  และงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล   
 ประกอบกับมีแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ 
มท  ๐๘๐๘.๒/ว  ๗๒๗๒  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการใช้จ่าย 
เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง 
 
       ๔/ความเข้มแข็ง............. 

 



๔ 
 

ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามข้อ 2.1.3 ก าหนดแนวทางด าเนิน-
การเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาล  ดังนี้ 

2.1.3.1 โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่าง
แท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 

2.1.3.2 โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

2.1.3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับโครงการ ดังนี้ 

(1) ด้านโครงการพัฒนาสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบระบายน้ า 
ก่อสร้างสวนสาธารณะ  ก่อสร้างสนามกีฬา 

(2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น 
สร้าง/ซ่อมระบบประปา  ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน  ท าฝายน้ าล้น   ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ธนาคารน้ าใต้ดิน   ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 

(๓)  การพัฒนาตลาดท้องถิ่น  เช่น  การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ อปท. 
(๔)  การจัดการขยะมูลฝอย  การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
(๕)  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต    เช่น  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกข้ัน 

   พ้ืนฐาน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตู่้สูงอายุ  สนับสนุนใหู้่้สูงอายุได้รับบริการ 
   ขั้นพ้ืนฐาน  ด้านสังคม  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับู่้ 
   ด้อยโอกาส  เด็กก าพร้า  ู่้สูงอายุหรือู่้พิการ 
    (๖)  ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา  สนามเด็กเล่น  สร้าง 
   ปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 
    (๗)  ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   เช่น  โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ   ก่อสร้าง/ 
   ปรับปรุงอาคารร้านค้า  ชุมชน  ตลาดชุมชน 
    (๘)  ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น 
   ก่อสร้างห้องสุขา   ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 
    (๙)  การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พัก่่อนหย่อนใจ 
    (๑๐)  ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ  เช่น  ถนน  สะพาน 
   อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  
    อนึ่ง  การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การกีฬา 
   หรือการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา  หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ขอให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบาย 
   รัฐบาลด้วย 
 
          ๕/ในส่วน................. 
 



๕ 
 

    ในส่วนโครงการที่จะขออนุมัติสภา ฯ  จ่ายขาดเงินสะสมเป็นการสนับสนุน 
นโยบายของรัฐบาล ฯ ตาม (1) ด้านโครงการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้าง
ถนน ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา และ (๔)  การ
จัดการขยะมูลฝอย  การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
 โดยกองคลังได้รายงานเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๔  จ านวน ๑๔,๒๔๑,๔๔๓.๖๗ บาท เมื่อหักกันเงินสะสมส ารองจ่ายตามท่ีระเบียบ
ก าหนดแล้ว  คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  จ านวน  ๗,๒๕๖,๘๔๒.๕๐ บาท ซ่ึง
มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์   
๒๕๖๔  

ซึ่งมีโครงการที่จะเสนอขอความเห็นชอบให้สภา ฯ  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  
ดังนี้ 
 โครงการแรก  โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1   
สายบ้านสระมะเขือ ซอย 8–สามแยกบ่อลูกรังหมู่ที่ 9  (จุดเริ่มต้นปากซอย 8 จุดสิ้นสุด
บริเวณหน้าบ้านนายจรูญ  ทุ่งสิน)  งบประมาณ  ๕๕๘,๐๐๐  บาท 
 โครงการที่สอง โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
2   สายเทศบาล ซอย 1 – หน้านิคมคามิเลียน (จุดเริ่มต้นเขตติดต่อเทศบาล จุดสิ้นสุด
บริเวณหน้าบ้านนายสุรชัย  บันลือวงศ์)   งบประมาณ  ๓๙๗,๐๐๐  บาท 
 โครงการที่สาม   โครงการเสริมปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 
สายสามแยกกลางหมู่บ้าน – โซล่าเซลล์ (จุดเริ่มต้น รอยต่อถนน อบจ. หน้าโซล่าเซลล์ 
จุดสิ้นสุดบริเวณท่ีนายปราโมทย์ อ่ าอินทร์)   งบประมาณ  เป็น  ๕๘๖,๐๐๐  บาท 
 โครงการที่สี่  รถบรรทุกขยะ   จ านวน 1 คัน    6 ล้อ ชนิดแบบอัดท้าย   
เครื่องยนต์ดีเซลมีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  มีความจุตู้ไม่น้อยกว่า 8 
ลูกบาศก์เมตร ตัวถังด้านข้างและด้านบนท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ส่วน
พ้ืนท าด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอ
ลิก สามารถ่ลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  งบประมาณ 
2,300,000 บาท    
 และอีกหนึ่งโครงการที่ปรากฏในแ่นพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. 
๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๖๓  ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 6  สายบ้านนายเฮ้ียง–บ้านนางอรทัย พันธ์ธรรม (จุดเริ่มต้น
บริเวณท่ีนายณรงค์   ทมไพร  ถึงบริเวณที่นายเพ็ง  พลศักดิ์  และแยกเข้าหมู่บ้าน) 
(งบประมาณตามแ่น  ๒๗๘,๐๐๐  บาท   งบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน   ๒๔๖,๐๐๐  บาท) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้พิจารณาแล้วถึงความจ าเป็นในการแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมเพ่ือให้มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินและเพ่ือเป็นการลดปัญหาขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนของประชาชน
ประกอบกับรถบรรทุกขยะคันเดิมก็ช ารุดและต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งท าให้บางครั้งมีขยะ
ตกค้างตามบ้านเรือนของประชาชน ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องขอให้สภาองค์การบริหาร 
 
        ๖/ส่วน.............. 



๖ 
 
ส่วนต าบลโคกปีบพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น   4,087,000.-บาท 
เพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น   
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  ได้อภิปรายทีละโครงการนะครับเริ่มจาก 
ประธานสภา อบต. โครงการแรก  โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  ๑ สาย   

บ้านสระมะเขือ  ซอย  8  - สามแยก บ่อลูกรังหมู่ที่ 9  (จุดเริ่มต้น ปากซอย 8 จุดสิ้นสุด
บริเวณหน้าบ้าน นายจรูญ ทุ่งสิน)   ขนาด่ิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร    ยาว 400.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่่ิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,600  ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
เป็นเงิน 558,000 บาท 

 

นายประยูร  เหลืองทอง  ส าหรับถนนสายนี้ถนนมีสภาพช ารุดมาก ถนนมีรอยแตกร้าวเนื่องจากมีการ 
รองนายก อบต.  ก่อสร้างมานานแล้ว ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้อาจเกิดความไม่ปลอดภัยได้ครับเห็นสมควร 

ที่จะมีการก่อสร้างปรับปรุงเพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน 
 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและตอบข้อซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ครับ......(ไม่มี).........่มขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
   สมาชิกสภา ฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่ ๑   โครงการเสริม 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   หมู่ที่  1  สายบ้านสระมะเขือ  ซอย  8  -  
สามแยก บ่อลูกรังหมู่ที่ 9  (จุดเริ่มต้น ปากซอย 8 จุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้าน   นายจรูญ 
ทุ่งสิน)  ขนาด่ิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่่ิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,600 ตารางเมตร   (ตามแบบแปลน อบต.
โคกปีบ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 558,000 บาท   
โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๔  เสียง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการที่ ๑   โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  1  สาย
บ้านสระมะเขือ  ซอย  8  - สามแยก บ่อลูกรังหมู่ที่ 9  (จุดเริ่มต้น ปากซอย 8 จุดสิ้นสุด
บริเวณหน้าบ้าน นายจรูญ ทุ่งสิน)  ขนาด่ิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  400.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่่ิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,600  ตาราง
เมตร   (ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
เป็นเงิน 558,000 บาท    

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ต่อไปเป็นการพิจารณาโครงการที่  ๒  โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอส- 
ประธานสภา อบต. ฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที ่2  สายเทศบาล ซอย 1 – หน้านิคมคามิเลียน  (จุดเริ่มต้น เขต 

ติดต่อเทศบาล จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายสุรชัย บันลือวงศ์)  ขนาด่ิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่่ิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  1,140   ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ)   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  เปน็เงิน 397,000 บาท  เชิญท่านสมาชิกสภา ฯ อภิปราย 
       ๗/นายส าราญ.............. 



๗ 
 

 

นายส าราญ  ปรุโปร่ง  ถนนเส้นนี้มีการใช้มานานจนเกิดการช ารุดทรุดโทรม  เพื่อความปลอดภัยของ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ ประชาชน  ่มเห็นควรว่าน่าจะก่อสร้างปรับปรุงใหม่เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ 
   สะดวกและปลอดภัยครับ 
 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและตอบข้อซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ครับ......(ไม่มี).........่มขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

สมาชิกสภา ฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่  ๒  โครงการเสริม
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายเทศบาล ซอย 1 – หน้านิคมคา
มิเลียน (จุดเริ่มต้น เขตติดต่อเทศบาล จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายสุรชัย บันลือวงศ์) ขนาด
่ิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่่ิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 397,000 บาท โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๔  เสียง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการที่  ๒  โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สาย
เทศบาล ซอย 1 – หน้านิคมคามิเลียน (จุดเริ่มต้น เขตติดต่อเทศบาล จุดสิ้นสุด บริเวณ
บ้านนายสุรชัย บันลือวงศ์) ขนาด่ิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่่ิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร  (ตาม
แบบแปลน อบต.โคกปีบ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 
397,000 บาท 
 

นายชัยณรงค์   ไชยเจริญ ต่อไปเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่  ๓  โครงการเสริม 
ประธานสภา อบต. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  9  สายสามแยกกลางหมู่บ้าน – โซล่า         

เซลล์ (จุดเริ่มต้น รอยต่อถนน อบจ.หน้าโซล่าเซลล์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายปราโมทย์ อ่ า
อินทร์)  ขนาด่ิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่่ิวแอสฟัลท์คอนกรีต   ไม่น้อยกว่า  1,680  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน อบต.
โคกปีบ)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 586,000 บาท  
เชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ได้อภิปรายครับหรือท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญครับ 

 

นายสมมาตร์  อ่ าอินทร์  ่มมีความเห็นว่าถนนเส้นนี้ช ารุด  ประชาชนสัญจรไป – มา ล าบาก  อาจเกิด 
สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ อุบัติเหตุได้และอีกอย่างถนนเส้นนี้แคบรถวิ่งสวนกันล าบากเห็นว่าควรปรับปรุงครับ 
 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและตอบข้อซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ครับ......(ไม่มี).........่มขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่  ๓   โครงการเสริมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายสามแยกกลางหมู่บ้าน –  โซล่าเซลล์  
       ๘/(จุดเริ่มต้น ............... 



๘ 
 
 

(จุดเริ่มต้น รอยต่อถนน อบจ.หน้าโซล่าเซลล์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายปราโมทย์ อ่ าอินทร์)   
ขนาด่ิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่่ิว
แอสฟัลท์คอนกรีต   ไม่น้อยกว่า  1,680  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ)  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 586,000 บาท   โปรดยก
มือขึ้น 

    

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 14  เสียง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการที่  ๓   โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สาย
สามแยกกลางหมู่บ้าน –  โซล่าเซลล์ (จุดเริ่มต้น รอยต่อถนน อบจ.หน้าโซล่าเซลล์ 
จุดสิ้นสุดบริเวณท่ีนายปราโมทย์ อ่ าอินทร์)   ขนาด่ิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
420.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่่ิวแอสฟัลท์คอนกรีต  ไม่น้อยกว่า  1,680  
ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 
1 ป้าย  เป็นเงิน 586,000 บาท   

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ต่อไปเป็นการพิจารณาโครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประธานสภา อบต. หมู่ที่ 6  สายบ้านนายเฮี้ยง  –  บ้านนางอรทัย  พันธ์ธรรม (จุดเริ่มต้นบริเวณท่ีนายณรงค ์

ทมไพร ถึงบริเวณที่นายเพ็ง พลศักดิ์ และแยกเข้าหมู่บ้าน) ขนาด่ิวจราจร   กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่่ิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 507.50 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย  เป็นเงิน 246,000 บาท  เชิญท่านสมาชิก ฯ  อภิปรายครับ 

 

นายบุญทัย  พลอยสุกใส  ถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรังซึ่งทางเจ้าของที่ได้เป็นู่้ด าเนินการก่อสร้างเองเพราะ 
รองประธานสภา อบต. ยังไม่ได้ยกให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์แตต่อนนี้ถนนเส้นนี้ได้ยกเป็นทางสาธารณะ- 
   ประโยชน์แล้วจึงขออนุมัติงบประมาณจากทางสภา ฯ เพื่อด าเนินการก่อสร้างถนนเส้นนี้ 
   และเนื่องจากมีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้นจ านวนหกหลังคาเรือนรวมแล้วมีสิบเอ็ดหลังคา 
   เรือนที่ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไป–มา  
 

นายสุนันท์  พนัสเดิม  ่มเห็นด้วยครับที่จะก่อสร้างถนนเส้นนี้เพราะ่มเคยเข้าไปถนนเส้นนี้มาไปเจอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตก  เวลาเกิดน้ าท่วมขัง 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ท าไมก่อสร้างถนนกว้างแค่  ๓.๕๐  เมตร  เพราะถนนกว้าง  ๔.๐๐  เมตร 
ประธานสภา อบต. 
 

นายบุญทัย  พลอยสุกใส  ที่เหลืออีก  ๐.๕๐  เมตร  เพ่ือที่จะเอาไว้ด าเนินการท าระบบสาธารณูปโภค 
รองประธานสภา อบต. ประปา  ไฟฟ้าและก็ท่อระบายน้ าครับ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ท่าน ส.อบต.สมชาย  เอ้ือเฟ้ือ  ว่าอย่างไรครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายสมชาย  เอื้อเฟื้อ  เห็นด้วยครับที่จะก่อสร้างถนนเส้นนี้เพื่อเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ ให้แก่ประชาชน ครับ 
 
          ๙/ที่ประชุม ............. 



๙ 
 

 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและตอบข้อซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ครับ......(ไม่มี).........่มขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบท่านใด 

เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ ๔  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 6  สายบ้านนายเฮี้ยง  –  บ้านนางอรทัย  พันธ์ธรรม (จุดเริ่มต้นบริเวณท่ี
นายณรงค์ ทมไพร ถึงบริเวณที่นายเพ็ง พลศักดิ์ และแยกเข้าหมู่บ้าน)   ขนาด่ิวจราจร  
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอืมีพ้ืนที่่ิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่ 507.50   ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 246,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 
    

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๔  เสียง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการที่ ๔  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6  สายบ้านนายเฮี้ยง  –  
บ้านนางอรทัย  พันธ์ธรรม (จุดเริ่มต้นบริเวณท่ีนายณรงค์ ทมไพร ถึงบริเวณที่นายเพ็ง พล
ศักดิ์ และแยกเข้าหมู่บ้าน)   ขนาด่ิวจราจร   กว้าง 3.50 เมตร ยาว 145.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่่ิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  507.50   ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลน อบต.โคกปีบ)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1 ป้าย  เป็นเงิน 
246,000 บาท   

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ต่อไปเป็นการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่  ๕  โครงการ 
ประธานสภา อบต. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ   จ านวน  1  คัน   6  ล้อ ชนิดแบบอัดท้าย  เครื่องยนต์ดีเซลมี 

ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  150  แรงม้า  มีความจุตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร 
ตัวถังด้านข้างและด้านบนท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  3  มิลลิเมตร ส่วนพื้นท าด้วย 
สแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถ
่ลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  งบประมาณ 2,300,000 
บาท   เชิญอภิปรายครับ   

 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ เหตุ่ลความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อรถบรรทุกขยะสืบเนื่องจากรถบรรทุกขยะคัน 
ปลัด อบต.  เดิมที่มีอยู่มีสภาพเก่าและทรุดโทรมมาก มีการซ่อมบ่อยครั้ง  เวลาเข้าอู่ซ่อมจะใช้เวลา 
   ในการซ่อมหลายวันท าให้ไม่มีรถบรรทุกขยะใช้ทดแทนที่จะไปเก็บขยะตามบ้านเรือน 

ของประชาชนท าให้มีขยะตกค้าง  ประชาชนก็ร้องเรียนมาที่ อบต.  เกี่ยวกับขยะตกค้าง
และอีกประการสภาพของต าบลโคกปีบมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตขึ้นทุกวันปริมาณขยะก็
จะเพ่ิมข้ึน จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดหารถขยะเพ่ิมเติม หนึ่งเพ่ือเอาใช้ไว้ส ารองเวลา
รถบรรทุกขยะคันเก่าต้องเข้าอู่ซ่อมเพ่ือให้การจัดเก็บขยะตามบ้านเรือนประชาชนเป็นไป
ได้อย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงขยะตกค้าง สองเพ่ือมีไว้รองรับขยะที่จะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนใน
อนาคต   

 

นายยุทธศักดิ์   นามประสิทธิ์ รถบรรทุกขยะที่ อบต.ใช้อยู่เดิมมีสภาพเก่าเนื่องจากมีการจัดซื้อมานานหลายปี 
นายก  อบต.  แล้วท าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะของ อบต.ไม่ดีเท่าท่ีควร 
   มีขยะตกค้างตามบ้านเรือน  เกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนจึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัด 
   ซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ 
         ๑๐/นายธรรมนูญ............... 



๑๐ 
 

นายธรรมนูญ  ไชยสมบูรณ์ ่มขออนุญาตฝากเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของรถบรรทุกขยะครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ ควรให้พนักงานประจ ารถขยะหมั่นดูแลท าความสะอาดรถบรรทุกขยะให้มากข้ึนแล้ว 
   รถบรรทุกขยะคันใหม่ที่จะด าเนินการจัดซื้อมีถังไว้รองรับเก็บน้ าสกปรกที่ไหลจากตัวรถ 

หรือเปล่าครับเพ่ือที่จะได้ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ มีครับ 
นาย กอบต. 
 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและตอบข้อซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ครับ......(ไม่มี).........่มขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่  ๕  โครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ    
จ านวน 1 คัน    6  ล้อ ชนิดแบบอัดท้าย   เครื่องยนต์ดีเซลมีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย 
กว่า 150 แรงม้า  มีความจุตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ตัวถังด้านข้างและด้านบนท า
ด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ส่วนพื้นท าด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4.5 
มิลลิเมตร ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถ่ลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  
2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  งบประมาณ 2,300,000 บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 14  เสียง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการที่  ๕  โครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ  จ านวน 1 คัน  6  ล้อ ชนิดแบบอัดท้าย    
เครื่องยนต์ดีเซลมีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า   มีความจุตู้ไม่น้อยกว่า  8 
ลูกบาศก์เมตร ตัวถังด้านข้างและด้านบนท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ส่วน
พ้ืนท าด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอ
ลิก สามารถ่ลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  งบประมาณ 
2,300,000 บาท 

 

นายชัยณรงค์   ไชยเจริญ จากการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งห้าโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
ประธานสภา  อบต. 4,087,000.-บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน  ๆ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ในที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายส าราญ  ปรุโปร่ง  ่มขออนุญาตสอบถามโครงการก่อสร้างของกรมศิลปากรในคูเมืองเกรงว่าจะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน  บางอย่างก็ไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ถนนสูงไปหรือ 
   สะพานสูงไป  ทางต่างระดับ  การสัญจรไป – มา ของประชาชนจะเกิดความล าบากและ 

ไม่ปลอดภัย  ขออนุญาตเรียนถามสภา ฯ  ว่าจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรครับ 
นายบุญทัย  พลอยสุกใส  ่มขออนุญาตน าเรียนอย่างนี้นะครับพอดี่มได้มีโอกาสเข้าไปอบรมธรรมาภิบาล 
รองประธานสภา อบต. จังหวัดปราจีนบุรี  และได้รับทราบรายละเอียดโครงการตามแ่นปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  (จันทบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว)   
 

       ๑๑/ประจ าปี............... 



๑๑ 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ชื่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  เชิง 
ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์และสุขภาพ  ซึ่งมีแ่นการด าเนินงานภายใต้กิจกรรม   ๓  
กิจกรรม  หน่วยรับ่ิดชอบหลักส านักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี  เป็นจ านวนเงิน ๔๕  ล้าน
บาท ก็คือ ๑. งานก่อสร้างฝาย  ๒.งานปรับปรุงคูเมืองโบราณ  และ ๓.งานก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าปลายคูลูกศร และมีแ่นการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นงวด ๆ งวดแรกมกราคมถึง
มีนาคม  ๒๕๖๔   เป็นจ านวนเงิน  ๑๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท  งวดที่สองเมษายนถึงมิถุนายน  
๒๕๖๔  เป็นจ านวนเงิน  ๑๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท  งวดที่สามกรกฎาคมถึงกันยายน  ๒๕๖๔  
เป็นจ านวนเงิน  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐  บาทและขอให้สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ ของหมู่ที่  ๒  
ไปสอบถามเรื่องความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าทางธรรมาภิบาลจังหวัดจะลงมา
ตรวจโครงการในวันที่  ๙  มีนาคม  นี้และจะเชิญทาง ่อ.กรมศิลปากรที่  ๕  มาชี้แจงถึง
โครงการและอยากจะเชิญทางท่านสมาชิกสภา ฯ หมู่ ๒  ทั้งสองท่านเพ่ือที่จะได้เข้ามา 
ร่วมถาม - ตอบข้อซักถาม กับทางกรมศิลปากรว่าตรงไหนที่จะเกิดความเดือดร้อนหรือมี
่ลกระทบบ้างเวลาที่ด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว ความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น
เกิดจากตรงไหนหรือจุดไหนบ้างครับ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ด้วยอ าเภอศรีมโหสถร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ก าหนดจัด 
นายก อบต.  กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันส าคัญของชาติไทย  จิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม 
   ท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
   นภาลัย   ในวันที ่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ณ โบราณสถานสระมรกต หมู่ที่  ๑ ต าบล 
   โคกไทย  อ าเภอศรีมโหสถได้แจ้งประสานมาให้เชิญข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างใน 
   สังกัด   จิตอาสาและประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ่มจึงแจ้งเชิญ 
   ชวนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา ๐๘.๓๐ น. 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

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



๑๒ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื อ)     บุญทัย  พลอยสุกใส 
          (นายบุญทัย   พลอยสุกใส)                  

(ลงชื อ)        เฮ้ียง  กับชัย             
             (นายเฮี้ยง  กับชัย)    

(ลงชื อ)      ส าราญ  ปรุโปร่ง 

            (นายส าราญ  ปรุโปร่ง) 

 


