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

วันที ่ ๑๖   เดือน  กันยายน  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.  นางเกษราภรณ์  จงวิศาล   สมาชิกสาภ อบต.โคกปีบ  หมู่ ๘ 
 ๑๔.  นายเฮีย้ง      กับชัย    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่  ๙ 
 ๑๕.  นายสมมาตร์  อ  าอินทร์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่  ๙ 
 ๑๖. นายพิศิษฐ์    ธีรพนาศาสตร์   เลขานุการสภา อบต.โคกปีบ 
ผู้ลาประชุม 

- ไม่มี - 
 

ผู้ขาดประชุม 
- ไม่มี - 

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 
๒/๖. นางสาวอุษา ...... 



๒ 
 

๖.  นางสาวอุษา   อ  าอินทร์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๗. นายวรชาติ    บุญเย็น   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. นางสาวประไพพรรณ  โคโยทา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๙. นางสาวภัคษรฉัตร์  ตองติน   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
๑๐. นายบุญน า    แสงเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

   เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  วันนี้ก็เป็นการประชุม 
ก่อนที สภาจะครบวาระกันในวันที   1  ตุลาคม  2564 นี้ วันนี้สมาชิกสภา อบต. มาประชุมครบทุกท่านถือว่าเป็น
นิมิตรหมายอันดี  ผมขอกล่าวสวัสดี ท่านนายกยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
ท่านรองนายกทั้งสองท่าน  ท่านปลัดฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบทุกท่าน หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานเจ้าหน้าที ทุกท่านที ให้เกียรติมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื อครบองค์ประชุมแล้ว ผมก็ขอ
เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยที สอง  ครั้งที   
๑/๒๕๖๔ วันที  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

    - ไม่มี – 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยทีส่าม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เรื องรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.โคกปีบ 
ประธานสภา อบต. ทุกท่านได้ตรวจทานส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบครั้ง 

ที แล้ว หากพบข้อผิดพลาดประการใดที เป็นสาระส าคัญก็ให้ยกมือขึ้นเพื อที จะได้ใช้มติ 
สภาแก้ไขเปลี ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป......มีข้อผิดพลาดประการใดจะแก้ไขเปลี ยนแปลง
หรือไม่ครับ.....(ไม่มี).......เมื อไม่มีท่านใดแก้ไข ผมขอมติที ประชุมสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   สมัยที สาม  ครั้งที    ๒/๒๕๖๔    
เมื อวันที   ๑๓  สิงหาคม   ๒๕๖๔  โปรดยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๕ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยที สาม 
ครั้งที  ๒/๒๕๖๔ เมื อวันที  ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี ยนแปลงแต่อย่างใด 
      ๓/ระเบียบวาระท่ี ๓................ 



๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่สามเรื่อง  การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด 
   ให้สภา ฯ  ได้รับทราบ ครับ 
 

นายพิศิษฐ์   ธีรพนาศาสตร์ ขอชี้แจงตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมของฝ่ายบริหาร ดังนี้ 
เลขานุการสภา ฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและ 
   ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง 
 สิ่งสาธารณูปโภค    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนหน้า  อบต. - CP 

(ช่วงปากทางเข้า อบต.-ถนน อบจ.)หมู่ท่ี ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว  ๔๔๐ 
เมตร หนา  ๐.๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า   ๒,๖๔๐  ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลน  อบต.โคกปีบ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  ๑  ป้าย   กองช่าง   
ตั้งไว้   ๒,๐๒๑,๐๐๐ บาท  เนื่องจากพ้ืนที่ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถนนหน้า อบต. – CP (ช่วงปากทางเข้า อบต. - ถนน อบจ.) หมู่ที่ 9  เป็นพื้นที่
ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ
ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าท าประโยชน์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ยื่นเรื่องเพ่ือขออนุญาตกับกรมป่าไม้ประกอบกับช่วงนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ2564 ท าให้
การด าเนินโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ  จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ 59 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 

ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่องสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ่น    หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยน-
แปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
           4/เมื่อสิ้นสุด..... 



4 
 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายตามวรรค
สองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน
จ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ดังนั้น  จึงเห็นว่าโครงการนี้สมควรต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2564  ส าหรับโครงการดังกล่าว จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนเคหะชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนหน้า อบต. – CP (ช่วงปากทางเข้า 
อบต. - ถนน อบจ.)  หมู่ที่  9  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า   2,640 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน 
อบต.โคกปีบ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 2,021,000  
บาท  กองช่าง ต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีโดยสิ้นสุดระยะเวลาวันที่ 30  กันยายน 
2565  จึงน าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเพื่อให้ความเห็นชอบครับ 

 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. คือโครงการนี้สภา ฯ ได้อนุมัติไปเมื่อปีงบประมาณ  2564 เป็นโครงการที่มาจากงบ 
   ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพราะฉะนั้นตอนนี้จะสิ้นปีงบ 
   ประมาณอยู่แล้วในวันที่  30  กันยายน  2564  เพราะฉะนั้น อบต. ใช้จ่ายไม่ทันเพราะ 
   ติดปัญหาของระเบียบกรมป่าไม้เมื่อครั้งที่แล้วที่สภา ฯ ได้ประชุมกันไว้ที่ อบต.ต้องเสนอ 
   เรื่องขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ในการก่อสร้างถนนต่าง ๆ  ภายในเขตพ้ืนที่ อบต.ที่เป็นพ้ืนที่ 

ป่าไม้เพราะฉะนั้นทางฝ่ายบริหารก็เลยต้องเสนอเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  2564  เพ่ือการด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลา 
หนึ่งปีจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะมีข้อ 
เสนอหรือแนวคิดเห็นอย่างไรในกรณีนี้  ขอเชิญครับ 

 

นายสุรศักดิ์  ศิลปาโณ  โครงการนี้ก็นับว่ามีความส าคัญครับถ้าก่อสร้างถนนสายนี้แล้วประชาชนที่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4  สัญจรไปมาก็จะได้รับประโยชน์  มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม  ก็เห็นควร 
   อนุมัติให้กันเงิน ฯ  ต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปีครับ 
 

นายสุนันท์  พนัสเดิม  เห็นด้วยครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ประชาชนใช้สัญจรไปมากันบ่อย ตอนนี้ก็เหมือน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่7   กับวิ่งบนนถนนลูกรังรถก็กระโดดทีนี้จะกันเงินงบประมาณไว้อีกหนึ่งปีผมก็เห็นด้วยครับ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  น่าจะด าเนินการแล้วเสร็จทันหรือไม่ครับท่านนายกถ้ากันเงินงบประมาณต่อไป 
ประธานสภา อบต. อีกหนึ่งปีแล้วถนนยาว  440  เมตรยาวไปถึงตรงไหนครับ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ด าเนินการทันครับ  ถนนยาว  440  เมตร  ไปชนตรงถนนแถว ๆ หน้า 
นายก อบต.  ถนนลาดยางถนนของ อบจ.ถึงครัวผู้พัน 
 
               5/นายเฮี้ยง.......... 
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นายเฮี้ยง  กับชัย  ผมเห็นด้วยครับเพราะถนนเส้นนี้เดินทางไปมาล าบากก็อยากให้พี่น้องประชาชน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ได้เดินทางไปมาสบายปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภา อบต. อีกหรือไม่ครับ.....(ไม่มี)......ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบท่าน 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน   

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนหน้า อบต. – CP (ช่วงปากทางเข้า อบต. - ถนน อบจ.) 
หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  กองช่าง  ตั้งไว้ 2,021,000.- บาท ต่อไปอีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่ง  โปรดยกมือขึ้นครับ  

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 15 เสียง  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    ต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  ในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนหน้า  อบต. - CP  
(ช่วงปากทางเข้า อบต.-ถนน อบจ.) หมู่ที่  ๙  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  
๔๔๐ เมตร  หนา ๐.๒๐ เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๒,๖๔๐  ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลน  อบต.โคกปีบ)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย   
กองช่าง   ตั้งไว้   ๒,๐๒๑,๐๐๐   บาท    

  

ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่อง  การติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด มาตรฐาน 
         บริการสาธารณะ  พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เชิญท่านปลัด อบต. กล่าวชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  
ปลัด อบต.  มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดการบริการสาธารณะของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ประจ าปี พ.ศ.2564 และให้น าเกณฑ์ชี้วัดของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 37  เกณฑ์ชี้วัด ไปใช้ในการประเมินมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.2564 ของ อบต.  โดยให้ อบต.ด าเนินการบันทึก
ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลจ านวน 3 แบบได้แก่ แบบ อบต.1และแบบ อบต. 2-1 
ถึง 2-6  และ แบบ อบต.3 ลงในระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าเหมายขั้นต่ าการ
จัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 
       6/๑) แต่งตั้ง............. 
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1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง (อบต.โคกปีบ ได้ท าค าสั่งแต่งตั้ง ณ 
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

๒) ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล โดยให้คณะกรรมการ
ประเมินตนเองในแต่ละด้านรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลที่
ก าหนด 

๓) เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหาร อบต. ทราบ และรับรอง เมื่อ
คณะกรรมการประเมินตนเองในแต่ละด้านได้รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองเรียบร้อย
แล้ว ให้เสนอผู้บริหาร อบต. ทราบผลการด าเนินงานของ อบต. ตามเกณฑ์ชี้วัด และ
พิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล 

๔) ส่งผลการประเมินให้ ส านักงาน ก.ก.ถ. เมื่อผู้บริหาร อบต. ได้รับรองผลการ 
ประเมินแล้วให้จัดส่งผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลให้ส านักงาน  
ก.ก.ถ. ทางระบบออนไลน์ที่ www.odloc.go.th ตามวิธีที่ก าหนด และจัดท าหนังสือ
ส่งผลการประเมินฯ ให้ส านักงาน ก.ก.ถ. เพ่ือด าเนินการต่อไป โดยผู้บริหาร อบต. เป็นผู้
ลงนาม และส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ต้องส่งหนังสือฉบับจริง) 

    5) น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของ อบต.  
เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามแบบรวบรวมข้อมูล ภายหลังการจัดส่งผล
การประเมินตนเองให้ส านักงาน ก.ก.ถ. แล้ว (ในกรณีท่ีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
อบต. ควรจัดท าข้อเสนอแนวทางแก้ไขตัวชี้วัดที่มีค่าต่ ากว่าค่าเป้าหมายประกอบการ
พิจารณาของสภาฯ ด้วย) 

6) แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ อบต. โดยผ่านกระบวนการประชาคมและ/หรือการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ อบต. หรืออ่ืน ๆ ตามสมควร 

เมื่อส านักงาน ก.ก.ถ. ได้รับข้อมูลจากแบบประเมินตนเองจาก อบต. ทั้งประเทศ 
ผ่านทางระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. จะได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การจัดบริการสาธารณะของ อบต. รายงาน 
ก.ก.ถ.เพ่ือพิจารณาและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะ
และการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
อบต. ต่อไป 

ซึ งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   เรียบร้อย
แล้ว  จึงขอสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบรับทราบ ดังนี้ 

1. สูงกว่าค่าเป้าหมาย    จ านวน  7   ตวัชี้วัด 
    2. เท่ากับค่าเป้าหมาย    จ านวน  7  ตัวชี้วัด 
    3. การพัฒนาในอนาคต   จ านวน  0 ตัวชี้วัด 
    4. ไม่มีบริการสาธารณะ  จ านวน  9  ตัวชี้วัด 
 
           7/5. ไม่ได้........ 
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    5. ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4  จ านวน  14  ตัวชี้วัด 
รายละเอียดสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเอกสารที่น าเรียนต่อสภา 
ครับ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ         
 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องอ่ืน ๆ  
   5.1 เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เชิญท่านปลัด อบต. กล่าวชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ 
ปลัด อบต. โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and Transparency 

Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่
เข้ารับการประเมินรับทราบและน าคะแนนไปปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ ตลอดจน
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบไดป้ระกาศผล
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Integrity  and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
อับดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1. การใช้อ านาจ 100.00 
2. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100.00 
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100.00 
4. การใช้งบประมาณ 98.91 
5. การปฏิบัติหน้าที่ 95.65 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 92.83 
7. การเปิดเผยข้อมูล 92.00 
8. การปรับปรุงการท างาน 90.85 
9. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.07 

10. การป้องกันการทุจริต 68.75 
 

     คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน 
     คะแนนต่ าสุด 68.75   คะแนน 
 
 
           8/หน่วยงาน..... 
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หน่วยงาน คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 
อบต.โคกปีบ 89.00 A ผ่าน 

 

ข้อเสนอแนะ / หมายเหตุ 
หน่วยงาน อบต.โคกปีบ ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564  จ านวน  89 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการ
ได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้ 
วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา  โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้
ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้
อย่างมีสัมฤทธิผล  รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา  สร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผยหรือบริหาร
จัดการให้ดียิ่งขึ้น   อาทิเช่น  

1) แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   และเป็นการด าเนินการในปีที่
รับการประเมิน  

2) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการ
ด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  

3) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และ
เป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
   เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity  and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564   ครับ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ อบต.โคกปีบของเราผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
ประธานสภา อบต. และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2564 ต้องขอชื่นชมท่านนายกยุทธศักดิ์  คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านปลัด อบต. 
   พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มีวิริยะอุตสาหะ  ท าให้เกิดผล 
 
           9/สัมฤทธิ์...... 
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   สัมฤทธิ์ต่องานราชการเป็นอย่างดีและท่ีขาดไม่ได้คือท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านนะครับ 
   ทุก ๆ  ฝ่าย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน อบต.โคกปีบ ของเราให้เจริญก้าวหน้า 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ  ครับ  ก่อนที่จะปิดการประชุมครั้งสุดท้ายของ 
นายก อบต.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบชุดนี้และผู้บริหารซึ่งก็จะหมดวาระในวันที่  1 
   ตุลาคม  2564  นี้ และจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นการเลือกตั้งนั้นก็คงจะให้ท่านสมาชิกที่ 
   มีความประสงค์ท่ีจะลงสมัครรับเลือกตั้งให้ศึกษาเรื่องข้อระเบียบกฎหมายให้ดีนะครับ 
   เรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หลักฐานการสมัคร เพื่อเป็นการเตรียมความ 
   พร้อมไว้  เราก็อยู่ด ารงต าแหน่งกันมาพอสมควรราว 8-9 ปี ในฐานะท่ีผมเป็นผู้บริหาร 
   พร้อมด้วยรองนายก  อบต. และเลขานุการนายก อบต.  สภา ฯ แห่งนี้โดยท่านประธาน 
   สภาชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ก็ได้บ่มเพาะให้ความรู้หลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่าง ก็อยากฝาก 
   ทางท่านปลัดที่เป็นหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายข้าราชการในช่วงที่ไม่มีสภา  ฯ   ไม่มีผู้บริหาร 
   ช่วยดูแลประชาชนด้วยสามเดือนต่อจากนี้ก็จะประมาณสามเดือนถึงจะไมม่ีผู้บริหารทาง 
   ฝ่ายข้าราชการก็คงจะต้องรับงานหนักหน่อยนะครับท่านสมาชิกสภาท่านใดท่ีไม่ลงสมัคร 
   รับเลือกตั้งเราก็ยังเป็นเพ่ือนเป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรก็ให้ความช่วยแหลือกันในส่วนรวม 
   ก็มีความยินดีนะครับก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่หัวโขนที่เราสวมอยู่ พอ 
   ถอดออกแล้วเราก็แค่คนธรรมดาเพียงแต่เราก็ท าตามบทบาทหน้าที่ของเราไปอีกและอีก 
   อย่างหนึ่งก็คือการเลือกตั้งก็เป็นการแข่งขันการเอาความดีมาแข่งขันกันอย่าไปประชันกัน 
   ด้วยอามิสสินจ้างเวลาเราได้ต าแหน่งมาแล้วเราก็จะไม่ภูมิใจนะครับ  เราไดร้ับเลือกตั้งมา 
   เราต้องได้รับมาจากคุณงามความดีในหมู่บ้านในชุมชนของเราเค้าเห็นเราเป็นคนที่มีคุณ - 
   ค่าเสียสละเพ่ือชุมชนท างานเพ่ือส่วนรวมจริง ๆ การเสียสละเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ 
   เป็นผู้น า เราก็จะเห็นได้จากท่านประธานสภาในการที่สภา ฯ มีประชุมกันบางครั้งอาจจะ 
   ติดธุระจ าเป็นอะไรก็อาจจะมาไม่ได้  บางทีธุระนั้นสามารถเลื่อนได้เราต้องเสียสละเวลา 
   ส่วนตัวของเราเพ่ือมาประชุมก่อน  เพราะประชุมปีหนึ่งไม่กี่ครั้งสมัยประชุมหนึ่งก็ประชุม 
   ไม่เกินสองครั้ง  การประชุมคือการที่เรามารับฟังปัญหาและน าปัญหามาแจ้งให้ประชุมให้ 
   ผู้บริหาร  ให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. ได้รับทราบว่าหมู่บ้านของเรามีปัญหาอะไรที่จะให้ทาง 
   หน่วยงานท้องถิ่นช่วยเหลือ  การประชุมเป็นสิ่งส าคัญถ้าเราไม่มาประชุมเราก็จะไม่รู้เรื่อง 
   เลย  มีความเดือดร้อนอะไรภายในหมู่บ้านของเราอย่าให้คนอื่นน ามาแจ้งกับ  อบต. ผม 
   อยากให้ท่านสมาชิกสภา ฯ มาแจ้งเองเพราะท่านเป็นตัวแทนของประชาชน ถ้าหากผู้ใหญ่ 
   บ้านน ามาแจ้งหรือชาวบ้านน ามาร้องทุกข์/ร้องเรียนเราเสียหน้านะครับในฐานะที่เป็น 
   สมาชิกสภา ฯ มีความรับผิดชอบโดยตรงเลยก็อยากจะฝากฝังไว้ตรงนี้ส าหรับสมาชิกสภา 
   ที่จะเข้ามาใหม่ก็ต้องท างานอย่างจริงจัง  เข้มข้นแล้วก็ให้รักสามัคคีมีความกลมเกลียวกัน 

ไว้  
 
        10/นาย............ 
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นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ในส่วนของผมในฐานะประธานสภา อบต.โคกปีบ  ที่เราร่วมท างานกันมาสิบปี 
ประธานสภา อบต. ผมก็ขอขอบคุณท่านนายก  ท่านรองนายกทั้งสองท่าน  ท่านเลขานุการนายก อบต.ท่าน 

ปลัด  ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านและที่ขาด 
ไม่ได้คือท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการของสภาองค์ 
การบริหารส่วนต าบลโคกปีบด้วยดีตลอดมาตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาหากผม 
ผิดพลาดประการใด  ล่วงเกินด้วยกายกรรม  มโนกรรม  วจีกรรม  ผมขอกราบขออภัย 
ทุกท่าน ๆ ด้วยครับ และขอให้ทุกท่านประสบความส าเร็จในชีวิตทุกท่านด้วยครับ   
ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ 

 

นายบุญทัย  พลอยสุกใส  อย่างที่ท่านประธานสภา น าเรียนก็คือเราอยู่ด้วยกันมานานจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
รองประธานสภา อบต. ไม่สบอารมณ์กันบ้างเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน  เจอหน้ากันก็ทักทายกันบ้างนะครับก็เป็น 
   แนวทางเป็นวิถีทางที่เราจะต้องด าเนินต่อไป  ถ้าลงสมัครรับเลือกตั้งตอนนี้ก็เหลือหมู่บ้าน 
   ละหนึ่งคนถ้าจะต้องต่อสู้กันก็ต้องต่อสู้กันไปตามวิถีทางของระเบียบที่ทางราชการ 
   ก าหนดมาถ้ามันจบแล้วก็ให้จบกันไปเจอหน้ากันก็ทักทายกันเหมือนเดิมเหมือนเป็นพี่เป็น 

น้องกัน 
 

ที่ประชุม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบทุกท่านได้กล่าวอ าลาต าแหน่ง 
   ในที่ประชุม 
 

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) 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


