
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมัยประชุมวิสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 

วันที ่  ๒๙    เดือน  มิถุนายน   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.  นายจรัญ        จุ้ยทิม    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๔ 
 ๖.  นายประสิทธิ์ชัย  ยะอนันต์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๕ 
 ๗.  นายสมชาย    เอื้อเฟ้ือ   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๖ 
 ๘.  นายสุนันท์     พนัสเดิม   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๗ 
 ๙. นายมานะ    พนัสเดิม    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๗ 
 ๑๐.  นายวินิจ      พาณิชย์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๘ 
 ๑๑. นางเกษราภรณ์   จงวิศาล   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๘ 
 ๑๒. นายเฮี้ยง   กับชัย    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๙ 
 ๑๓. นายสมมาตร์   อ  าอินทร์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๙ 
 ๑๔. นายพิศิษฐ์    ธีรพนาศาสตร์   เลขานุการสภา อบต.โคกปีบ 
ผู้ลาประชุม 

๑. นายสุรศักดิ์    ศิลปาโณ   สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ  หมู่  ๔ 
 

ผู้ขาดประชุม 
๑. นายธรรมนูญ  ไชยสมบูรณ์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๓ 

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 าบล 
๖. นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๗.  นางสาวอุษา   อ  าอินทร์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

๒/๘. นายวรชาต.ิ..................... 



๒ 
 

๘. นายวรชาติ    บุญเย็น   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙. นางสาวประไพพรรณ  โคโยทา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๑๐. นางสาวภัคษรฉัตร์  ตองติน   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
๑๑.  นายบุญน า     แสงเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

   เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

   นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ขอกล่าวสวัสดี 
ท่านนายกยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  ท่านรองนายก  ท่านปลัด ฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ
ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที ทุกท่านที ให้เกียรติมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื อครบองค์
ประชุมแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  
สมัยที หนึ ง  ครั้งที   ๑/๒๕๖๔  วันที   ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจิรญ  เข้าสู่ระเบียบวาระแรก ขอกล่าวเตือนเรื องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ประธานสภา อบต. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  หรือโควิด ๑๙   ซึ งเกิดการแพร่ระบาดมากอย่างที ทุกท่าน 
   ได้รับทราบกันแล้วมีเชื้อต่าง ๆ  มามากมายผมก็เกิดความห่วงใยเราในฐานะเป็นตัวแทน 
   ของชาวบ้านตลอดจนต้องดูแลให้ความรู้เกี ยวกับโรคระบาดนี้ให้ชาวบ้านได้รับฟังรับทราบ 
   เพราะว่าตอนนี้เชื้อรุนแรงมาก ทั้งสายพันธ์อังกฤษ อินเดียและแอฟริกา  เพราะฉะนั้นมัน 
   กระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากเลยผมก็อยากจะฝากเตือนให้ระวังตัวหลาย ๆ เรื อง เพราะ 
   ฉะนั้นการประชุมผมอยากให้พิจารณาประชุมให้เสร็จโดยเร็ว  เพราะมันเป็นการรวมกลุ่ม 
   คนจะเสี ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด  ๑๙   ทุกคนมีความเสี ยงหมด 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยที่สอง ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม   
พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ระเบียบวาระที สองเรื องรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ขอเชิญท่านสมาชิก
ประธานสภา อบต. สภาอบต.โคกปีบทุกท่าน  ได้ตรวจทานส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลโคกปีบครั้งที ผ่านมา หากพบข้อผิดพลาดประการใดที เป็นสาระส าคัญก็ให้ยกมือขึ้น
เพื อที จะได้ใช้มติสภาแก้ไขเปลี ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป.............มีข้อผิดพลาดประการใด 
จะแก้ไขเปลี ยนแปลงหรือไม่ครับ.....(ไม่มี).......เมื อไม่มีท่านใดแก้ไข ผมขอมติที ประชุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม 
       ๓/สภาองค์การ .......... 



๓ 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที สอง  
ครั้งที    ๑/๒๕๖๔    เมื อวันที   ๑๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  โปรดยกมือขึ้นครับ  

 

ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยที สอง 
ครั้งที   ๑/๒๕๖๔ เมื อวันที    ๑๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  โดยไม่มีการแก้ไขเปลี ยนแปลงแต่
อย่างใด 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม 
 เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ระเบียบวาระนี้การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประธานสภา อบต. เพ่ิมเติม   เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๖๔  เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปลัด  อบต.    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ  ๒๒  

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นเพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ดว้ย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ส าหรับในครั้งนี้ได้มีการน าเสนอโครงการที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยมี 
   โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงสองโครงการ เพ่ิมเติมจ านวนหกโครงการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

       ๔/บัญชี........... 



๔ 

 

   บัญชีครุภัณฑ์หนึ่งรายการ  เพิ่มเติมบัญชีครุภัณฑ์สามรายการ    
    นายพิศิษฐ์   ธีรพนาศาสตร์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ได้ชี้แจง 
   รายละเอียดของ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
   (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.๒๕๖๔  ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบพิจารณา 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ขอสอบถามโครงการถมดินสระน้ าสาธารณะประโยชน์  ศาลาประชาธิปไตย 
ประธานสภา อบต. หมู่ที่  ๗  ไม่ทราบว่ามีความคุ้มค่ากับการด าเนินโครงการมากน้อยแค่ไหนครับ ขอเรียน 
   เชิญท่านนายก ชี้แจงให้ที่ประชุมสภา ฯ  ทราบครับ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
นายก อบต.  ส าหรับโครงการถมดินสระน้ าสาธารณะประโยชน์  ศาลาประชาธิปไตย  หมู่ที่  ๗  คือ 
   โครงการนี้ถูกด าเนินการมาหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยทนายอเนก รัตนวงศ์ เป็นนายก อบต. 
   ก็มีการขุดสระน้ าไว้แต่ปรากฏว่าสระน้ าที่ขุดไว้กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว ๒๙ เมตร ลึก ๓ 
   เมตร  จุน้ าได้ปริมาณไม่มากพอที่น าไปท าประโยชน์อะไรได้และอีกอย่างน้ าที่อยู่ในสระ 
   เกิดการเน่าเสียอยู่ตลอดเวลา  เพราะสระมันเล็กเรื่องการไหลเวียนของน้ าก็ไม่สะดวกไม่ 
   เพียงพอที่จะบ าบัดน้ าให้สะอาดได้และอีกประการหนึ่งก็คือปรากฏว่าสร้างไว้จะเป็น 
   อันตรายเพราะรอบ ๆ สระน้ าก็จะมีชาวบ้าน  มีหมู่บ้านอยู่ ชุมชนอยู่หลายครัวเรือนมีเด็ก 
   มาเล่นน้ าในสระก็จะเกิดอันตรายได้แต่เราก็สร้างรั้วล้อมรอบไว้ป้องกันแล้วแต่ก็ยังไม่ 

ปลอดภัยทางประชาคมหมู่บ้านก็ได้มีการสอบถามประชาชนในพื้นท่ีก็เห็นว่าสระน้ านี้เมื่อ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ควรที่จะกลบสระน้ าและน าพ้ืนที่ตรงนี้มาท าประโยชน์ได้มากกว่า
ตอนเป็นสระน้ า  เช่น  โครงการเกี่ยวกับเรื่องของลานกีฬาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้
มากกว่า  ประชาคมหมู่บ้านเลยมีมติว่าควรจะถมสระน้ านี้ผมก็ได้น ามติตรงนี้มาพิจารณา
ในการจัดท าโครงการถมดินสระน้ า ครับ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่  ๗  ครับ  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
ประธานสภา อบต. 
 

นายมานะ   พนัสเดิม  ผมก็เห็นด้วยครับเมื่อท าแล้วจะเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนมากข้ึนครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗  
 

นายสุนันท์  พนัสเดิม  สระน้ าตรงนี้ที่ผมจ าได้ตั้งแต่สมัยท่าน ส.จ.น้อย ที่ขุดไว้ตอนนั้นผมก็ไม่ได้เป็น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗  คือสระน้ าตรงนี้ใช้คุณประโยชน์ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นน้ าเสีย 
   ผมก็พยายามจะเอาปลาปล่อยเพื่อที่ชาวบ้านจะได้กินปลาบ้าง ปลาก็อยู่ไม่ได้ครับและอีก 
   อย่างก็เป็นน้ าคัน  ผมเคยบูรณะมาแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนอกจาก
   ชาวนามาขอน้ าไปท าการเกษตรตอนฤดูแล้ง   และการถมสระนี้ผมก็คิดมานานแล้วตั้งแต่ 
   ผมเริ่มเป็นสมาชิกสภา อบต. มา   แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ถือว่าประสบความส าเร็จตามที่ท่าน 
   นายกยุทธศักดิ์พูดมาผมเห็นด้วยครับ เพราะว่ามีประโยชน์มากถ้าเราถมสระนี้เพราะหนึ่ง 

สนามกีฬาหรือลานกีฬาเป็นเรื่องที่ดีและให้ชาวนาได้อาศัยตากข้าวในหมู่บ้านได้และอาจ 
   จะมีงานในหมู่บ้านเล็ก ๆ น้อย  เราก็สามารถใช้สถานที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชนแก่หมู่บ้าน 
   ได้  ผมจึงเห็นด้วยครับ 
          ๕/นายชัยณรงค์  .......... 



๕ 
 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  พ้ืนที่ตรงนี้มีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ประมาณ  ๒๐ x ๒๙  เมตร ครับ 
นายก อบต. 
 

นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ ประมาณเกือบ  ๒  งานค่ะ 
ผอ.กองช่าง 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ พ้ืนที่ตรงนี้มีพ้ืนที่ต่อออกไปอีกเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ถ้าเราถมที่ตรงนี้เราก็จะได้ 
นายก อบต.  พัฒนาที่สาธารณะที่ต่อออกไปได้อีกท าให้มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนอีก ผมเห็นว่าถม 
   สระน้ าแล้วจะเกิดประโยชน์มากกว่า ตรงนี้ผมก็ยึดจากมติของประชาคมหมู่บ้านและมติ 
   ของสภา ฯ  ที่จะพิจารณาครับ  
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ต่อไปผมขอสอบถามทางท่าน ผอ.กองช่างว่าโครงการก่อสร้างบางโครงการ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณท่ีขอเปลี่ยนแปลงน้อยลงกว่าเดิม  เนื่องจากสาเหตุอะไรครับ โครงการ 
   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๘  แยกบ้านนางพะยอม  ขยันกิจ หมู่ ๑ 
   แผนปี ๖๒  งบประมาณ  ๒๘๗,๐๐๐  บาท ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ปี ๖๕ 
   งบประมาณ  ๒๘๒,๐๐๐  บาท  ลดลงไป  ๕,๐๐๐  บาท 
 

นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ ราคาวัสดุลดลงค่ะ 
ผอ.กองช่าง 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจิรญ  วัสดุ  หมายถึง อิฐ  หิน เหล็ก  ปูน  ทราย หรือครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ ประกอบกันหลาย ๆ อย่าง ค่ะ รวมถึงค่าน้ ามันด้วยคือบางตัวน้ ามันขึ้นแต่ราคา 
ผอ.กองช่าง  วัสดุไม่ข้ึนค่ะ ก็จะมีรายการ อิฐ  หิน เหล็ก  ปูน ทรายและราคาพาณิชย์จังหวัดด้วย 
 

ที่ประชุม   ที ประชุมได้มีการอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ นห้าปี   (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)   
เพิ มเติม เปลี ยนแปลง  (ฉบับที   ๕)  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยใช้เวลาพอสมควร 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสมาชิกสภา อบต.โคกปีบ ท่านใดจะอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ นห้าปี 
ประธานสภา อบต. (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ มเติม  เปลี ยนแปลง  (ฉบับที   ๕)  พ.ศ.๒๕๖๔   อีกหรือไม่ครับ 
   .........(ไม่มี).........ผมขอมติที ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบท่านใดเห็นชอบ 
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ มเติม  เปลี ยนแปลง  (ฉบับที   ๕)   

พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามที เสนอมา  โปรดยกมือขึ้น   
 

 
             ๖/มติที่ประชุม  .............. 
 



๖ 
 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  ๑๓  เสียง  ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ นห้าปี   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ มเติม  เปลี บนแปลง  (ฉบับที   ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ตามที เสนอมา 

 รายละเอียดแนบท้ายการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 
ประธานสภา อบต. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เรียนเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงครับ 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เรื่องนี้ความเดิม 
ปลัด อบต. มาจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๓/ว  ๗๔๖๗  ลงวันที่ ๑๔ 

ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๑๘  
ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยาและ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  จึงต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
ตุลาคม  ๒๕๖๔  ก่อนหนึ่งปีคือก่อนปี  ๒๕๖๖  ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ในครั้งนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด  ๑๙)  ทางกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือสั่งการให้พิจารณายกเว้นการจัดท าประชาคมส าหรับ
การจัดท าแผนและสามารถน าข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับปัจจุบันมาทบทวนปรับ
ใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  โดยพิจารณาให้
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  Goals : SDGs)และจังหวัด
ปราจีนบุรี  ได้มีหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่  ปจ  ๐๐๒๓.๓/ว ๖๓๒  ลงวันที่  1๗ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๔  เรื่อง  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพ่ิมเติมแผน 

 พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ระลอกใหม่   ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีไดพิ้จารณาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (โควิด  ๑๙)  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเตม  ข้อ  ๕  วรรคสอง  จึงยกเว้นการจัดประชาคมท้องถิ่น  กรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  และการจัดท าแผนพัฒนา 
 
 
       ๗/ท้องถิ่นของ............... 



๗ 
 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ในเขตจังหวัดตามความเหมาะสมจนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควดิ ๑๙) จะเข้าสู่ภาวะปกติโดย
ขั้นตอนเริ่มที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา และจากการรวบรวมข้อมูล
น ามาวิเคราะห์ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗0)  เสนอ 
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗0) เสร็จแล้วเมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๔ จึงน า 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบ  เพื่อพิจารณาโดยวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ      “โคกปีบ
ท้องถิ่นน่าอยู่  บูรณาการการพัฒนา  ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ” มียุทธศาสตร์การพัฒนา   
๕  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส่วนที่หนึ่งก็น ามาจากแผนพัฒนาเดิม

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการและส่วนที่สองน ามาแผนชุมชนที่ด าเนินการโดยส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอศรีมโหสถ ซึ่งทางอ าเภอได้ให้ความเห็นชอบมาแล้วส่งมาให้ทาง อบต.  ได้ 
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยและอีกส่วนเป็นโครงการที่เกินศักยภาพที่จะ 
ต้องด าเนินการร่วมกับส่วนราชการอ่ืน    ปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ต่อไปครับ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ตามท่ีท่านปลัด ฯ ได้กล่าวชี้แจงว่าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - 
ประธานสภา อบต. ๒๕๗๐)  ว่าส่วนหนึ่งโครงการ/แผนงาน มาจากแผนฉบับปัจจุบันซึ่งเป็นโครงการที่ยัง 

ไม่ได้ด าเนินการ  อีกส่วนหนึ่งมาจากแผนชุมชน และโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ อภิปราย   หากมีข้อสงสัยจะสอบถามในที่ประชุมเชิญครับ 

 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แผนงาน/โครงการ 
นายก อบต.  ที่น ามาบรรจุก็เป็นแผนที่น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   ที่ยังไม่ได้ด าเนินการส่วนที่ด าเนินการไปแล้วก็ปรับออกนะครับ  
  

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ตามท่ีฝ่ายบริหารได้กล่าวมา  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้เป็นการจัดล าดับ 
ประธานสภา อบต. แผนงาน/โครงการ  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  มารวบรวมข้ึนมาใหม่ก่อนที่แผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นฉบับเดิมจะสิ้นสุดลงในปี  ๒๕๖๕ 
 
          ๘/ที่ประชุม .......... 



๘ 
 
 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้มีการอภิปราย  สอบถามและตอบข้อซักถามตามร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  จนเป็นที่เข้าใจโดยใช้เวลาพอสมควร 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสมาชิกสภา อบต.โคกปีบ ท่านใดจะอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ นห้าปี 
ประธานสภา อบต. (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อีกหรือไม่ครับ.......(ไม่มี)........ผมขอมติที ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกปีบท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามที  
ตามที เสนอมา  โปรดยกมือขึ้น   

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  ๑๓  เสียง  ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ นห้าปี   
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗)  ตามที เสนอมารายละเอียดแนบท้ายการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

นายชัยณรงค์   ไชยเจริญ ระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ขอเชิญท่านปลัด อบต.ชี้แจงครับ 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ตามท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ได ้
ปลัด อบต.  ประกาศใช้ไปแล้วนั้น บัดนี้ ส านักงานปลัด อบต.มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
   โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  ๑  เครื่อง  จ านวน  ๑๖,๐๐๐  บาท เพ่ือใช้ใน 

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเพื่ดทดแทนเครื่องเก่าท่ีช ารุดไม่มีประสิทธิ-
ภาพในการใช้งานซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ซึ่งเสนอสภา ฯ พิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในการ 
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  โอนงบประมาณ ฯ มาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้  ๒,๓๕๕,๑๘๐  บาท  คงเหลือ  ๙๑๓,๐๕๙   บาท  เนื่องจากคาดว่าจะมีเงินเหลือ
จ่ายเพราะต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบลบางต าแหน่งว่างไม่มีคนครอง ครับ    

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจิรญ  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด อบต. กล่าวชี้แจงในรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

น.ส.ธารินี  เสียงเจริญ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  ประเภทข้อ  11 จ านวน 1 เครื่อง  ราคา  

16,000.- บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  เพ่ือใช้ส าหรับงานเอกสารของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้ง
งานอ่ืนๆ ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ 
 

        ๙/เดิม........ 
 



๙ 
 

เดิมมีการจัดหามาหลายปีแล้ว บางเครื่องช ารุดบ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า และใน
สถานการณ์ปัจจุบันต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน ประกอบกับการจัดประชุม อบรม/สัมมนา  ที่ส่วนราชการจัดขึ้น บางครั้ง
ต้องมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารประกอบการประชุม อบรม/สัมมนา จึงมีความจ าเป็นต้องมี
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แต่เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔  มิได้ประมาณการรายจ่ายเพื่อการนี้ไว้  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
มีรายละเอียดดังนี้  
 ตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่อง 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานส านักงาน  ประเภทข้อ  ๑๑  จ านวน  ๑  เครื่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  จ านวน 
๑๖,๐๐๐  บาท 
 โอนมาจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 
๒,๓๕๕,๑๘๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๙๑๓,๐๕๙  บาท  โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จ านวน  ๑๖,๐๐๐  บาท  (งบประมาณคงเหลือหลังโอน ฯ ๘๙๗,๐๕๙  บาท) 
 น าเรียนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเพื่อพิจารณาโอนเงินงบประมาณ  
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ตามรายการที่กล่าวมาค่ะ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. อภิปรายได้นะครับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความ 
ประธานสภา อบต. จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพ่ือการปฏิบัติงาน ทดแทนเครื่องเก่าที่มีการจัดซื้อ 
   มานานแล้ว และการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ก็พิจารณาโอนงบประมาณมาจาก 

เงินเดือนของพนักงานซึ่งเป็นต าแหน่งว่างและไม่มีคนครอง  ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะ
อภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ..........(ไม่มี)...........ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ
ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ ตาม
รายการที่หน่วยงานส านักงานปลัด อบต.กล่าวมา  โปรดยกขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๔  ตามรายการข้างต้นรายละเอียดแนบท้ายการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ท่านนายก ฯ  มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอในที่ประชุมหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
 
 

       ๑๐/นายยุทธศักดิ์  ....... 
 



๑๐ 
 

 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
นายก อบต.  เรื่องอ่ืน ๆ ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือในช่วงนี้เป็นช่วงของฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เมษายน 
   ถึงมิถุนายน ก็เข้าสู่ฤดูฝนมาแล้วแต่ปรากฏว่าฝนทิ้งช่วงตกบ้างไม่ตกบ้าง ท าให้เกิดปัญหา 
   เรื่องของน้ าส าหรับการอุปโภค  บริโภค สระเก็บน้ าของประปาหมู่บ้านของชุมชน หมู่บ้าน 
   ก็แห้งขอดลงใกล้จะวิกฤตแล้ว อยากจะให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ า 
   ทราบ อบต.ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้จะท าอย่างไรให้มีน้ าใช้ตลอดปี ตอนนี้หมู่ ๒  

ประปาหมู่บ้านโคกวัด รายงานมาว่าน้ าแห้งถึงสันดอนแล้วก็หมายความว่าน้ าจะใช้ได้ไม่ถึง 
เดือนแล้ว  นี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขและทางบ้านสระมะเขือก็แห้งไปพอสมควรน่าจะ 
ไม่ถึงเดือนแล้วเป็นหมู่บ้านใหญ่ ๆ ทั้งสิ้นก็คงจะต้องมาหาแนวทางการแก้ไขกันมองดูแล้ว 

   ฝนตกน้อย ต้องช่วยกันคิดแล้วว่าจะท าอย่างไร  หมู่ ๗   ก็เริ่มจะแห้งแล้ว    ทาง อบต.ก็ 
   ต้องเร่งทางประปาภูมิภาคแล้วเรื่องการด าเนินการขอใช้น้ าประปาภูมิภาคของ หมู่ ๗ 
 

นายสุนันท์  พนัสเดิม  ตอนนี้พาไปดูมิเตอร์แล้วครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ครับ  เราจะได้ท าเอ็มโอยูกับประปาภูมิภาคแล้ว  ชาวบ้านจะได้ใช้น้ าประปา 
นายก อบต.  กันสักทีครับ  ส่วนหมู่ ๒  ผมต้องเรียกประชุมอีก  หมู่ ๖  เรียบร้อยดีนะครับ 
 

นายบุญทัย  พลอยสุกใส  เรียบร้อยดีครับ 
รองประธานสภา อบต.   
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ผมคิดว่าประมาณเดือนกรกฎาคมนี้น่าจะมีฝน  ตอนนี้เราต้องแก้ไขปัญหา 
นายก อบต.  เฉพาะหน้าไปก่อนต้องหาน้ าให้ชาวบ้านได้ใช้ก่อน   
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ผมขอเสริมหน่อยครับท่านนายก  ในเมื่อสถานการณ์น้ าเป็นแบบนี้ ถ้าเราขาด 
ประธานสภา อบต. แคลนน้ า เราน่าจะมีเครื่องสูบน้ าส ารองไว้ก็ดีนะครับ เราจะมารอพ่ึงแต่ประปาภูมิภาค 

ไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองไปก่อน 
 

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ คือผมวางแผนไว้หากเราด าเนินการเรื่องประปาภูมิภาคของ หมู่ ๗  เรียบร้อย 
นายก อบต.  แล้วต้องรีบไปด าเนินการในส่วนของ หมู่ ๒  ให้แล้วเสร็จ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายบุญทัย  พลอยสุกใส  ขออนุญาตสอบถามฝ่ายบริหารเรื่องผลการด าเนินการโครงการที่สภาองค์การ 
รองประธานสภา อบต. บริหารส่วนต าบลโคกปีบได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปทั้งสิ้นห้าโครงการ 
   จ านวนเงินทั้งสิ้น  ๔,๐๘๗,๐๐๐  บาท  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔  ครับ 
   

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ก าลังด าเนินการอยู่ครับ คาดว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณเราจะด าเนินการให้แล้ว 
นายก อบต.  เสร็จซึ่งตอนนี้ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบข้อสั่งการที่มาใหม่คือ หนังสือ ด่วน 
   ที่สุด  ที่  กค  (กวจ)  ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙  ลงวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เรื่อง แนวทาง 
           ๑๑/ปฏิบัติ......... 



๑๑ 
 

   ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
   หรือสนับสนุน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๖๓  เพราะเป็นการสั่งการมาใหม่เราจึงต้องปฏิบัติ 

งานด้วยความรอบคอบเพ่ือให้ถูกต้องตามข้อสั่งการต่าง ๆ   การจัดซื้อรถบรรทุกขยะจะ
ด าเนินการประกาศอีบรีดดิ้งในเดือนกรกฎาคมนี้    ถ้าได้ผู้รับจ้างแล้วผมจะได้เร่งรัดท า
สัญญาให้เร็วขึ้น  ตอนนี้ทุกองค์กรการปฏิบัติงานสะดุดตรงหนังสือ ว ๘๙ นี้   ซึ่งผมได้ 
ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป  เมื่อได้ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้วจะรายงานให้สภาฯ ทราบต่อไปและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คงจะเข้าสู่ฤดูฝน 
ในเรื่องของยุงลายไข้เลือดออกทาง อบต.จะมีแผนงานที่พ่นหมอกควันและแจกทราย 
อะเบท  ผมจะประสานกับท่านสมาชิกสภา อบต.อีกทีครับเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต. 
สามตัวก็พร้อมใช้งานแล้วและก าหนดการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกผมจะ 
แจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งครับซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายด้วย และอีก
เรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙  ผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ลง -
ทะเบียนเพ่ือเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด  ๑๙  เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  เพื่อ
ไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายออกไป และถึงแม้ว่าเราจะติดเชื้อวัคซีนก็จะช่วยลดอัตราการ
ป่วยที่รุนแรงหรือลดอัตราการเสียชีวิตได้และท่ีส าคัญก็เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วน 
รวมและครอบครัวของเราด้วย สังคมเราจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานเราต้องอยู่กับเจล 
แอลกอฮอล์ล้างมือ  หน้ากากอนามัย ไปอีกนานเพราะเชื้อไวรัสโควิด  ๑๙ มันจะกลาย 
พันธุ์ไปเรื่อย  ๆ   

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
       

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ....(ไม่มี)....ผมขอปิดประชุม 
ประธานสภา อบต. ครับ       
    เลิกประชุมเวลา   ๑๑.๔๕ 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) 



 
 

 

 

 

 

 


