
(ส าเนา) 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ครั้งที่    ๑ /   ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่    ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ณ   ห้องประชุมปรีดิยาธร ชั้น ๒ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

########### 
ผู้มาประชมุ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางสาวไพรตัน์   ศรีวะนนท์ ประธานสภา อบต. ไพรัตน์   ศรีวะนนท์  
๒ นางสาวสายัน    นาถ้ าพลอย รองประธานสภา อบต. สายัน    นาถ้ าพลอย  
๓ นายจันทร์หอม  นาทันริห ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ จันทร์หอม  นาทันริห ์  
๔ นายเหลีย่ม      พลลาภ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ เหลี่ยม      พลลาภ  
๕ นายเบ็ญ         ก้อนวิมล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ เบ็ญ         ก้อนวิมล  
๖ นายสมหวัง      ก้อนวิมล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ สมหวัง      ก้อนวิมล  
๗ นายพีระพัฒน์   วัชโศก สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ พีระพัฒน์   วัชโศก  
๘ นายด ารง         คันธสม สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕ ด ารง         คันธสม  
๙ นายบุญเลิง       ค ากอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕ บุญเลิง       ค ากอง  

๑๐ นายจ ารอง        ตรีศูนย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ จ ารอง        ตรีศูนย์  
๑๑ นายสมชาย       สุติวงค ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ สมชาย       สุติวงค ์  
๑๒ นายสมพงษ์       ฤทธิเสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ สมพงษ์       ฤทธิเสน  
๑๓ นายประเดิษฐ์ิ     วิเศษนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ ประเดิษฐิ์    วิเศษนันท์  
๑๔ นายสิงห์ปราการ  ฤทธิพันธุ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ สิงห์ปราการ ฤทธิพันธุ ์  
๑๕ นายนิติศักดิ์       ภูแข่งหมอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ นิติศักดิ์    ภูแข่งหมอก  
๑๖ นางสุบรรณ        สร้อยวงษา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ สุบรรณ     สร้อยวงษา  
๑๗ นางค าพอง    วิเท่ห์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ ค าพอง    วิเท่ห์  
๑๘ นายเดือน        นาทองบ่อ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ เดือน        นาทองบ่อ  
๑๙ นายสมควร      อันทะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ สมควร   อันทะปัญญา  
๒๐ นายจรสั     สงวนรัตน์ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ จรัส     สงวนรัตน ์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบุญช่วย     นาถมทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒  ลา 

๒ นายสมร            ภูจ าปา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙  ลา 
 



- ๒ – 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจรสั     สงวนรัตน์ ปลัด อบต./ปฏิบัติหน้าท่ี นายกฯ จรัส     สงวนรัตน ์  

                     เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐น.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มาพร้อมกันครบ
องค์ประชุม นายจรัส   สงวนรัตน์ เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
น าสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ           ๑.๑ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
                               (ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน) 
                              ๑.๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง 
                               เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช 
                               ๒๕๖๔ ซึ่งอ าเภอฆ้องชัยก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม 
                               ปลกูป่ารายละเอียดปรากฏตามก าหนดการฯที่แจกให้ 
                               ๑.๓ เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ ขอให้ท่าน 
                               สมาชิกช่วยกันประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่ 
                               เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
                               ๑.๔ เรื่อง  การพ้นจากต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากเสียชีวิต 
                               ๑.๕ เรื่อง  ก าหนดจัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ท าการ อบตโคกสะอาดในวันที่ ๑๑  
                               สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่วนปัจจัยและของถวายพระตามก าลังศรัทธาขอเชิญสมาชิกร่วม 
                               ทุกคน 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ 1๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ            -ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจดูส าเนารายงานการประชุมที่แจกให้ว่ามีอะไรแก้ไขหรือไม่
และขอมติรับรอง 

ที่ประชุมสภาฯ            -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
1๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด้วยคะแนน ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ             -ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔        เรื่อง  คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                             -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕        เรื่อง  เสนอใหม่ 
                               -ไม่มี 
 



- ๓ – 
ระเบียบวาระท่ี  ๖      เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ           -ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนจะเสนอต่อสภาแห่งนี้เชิญอภิปราย 
ปลัด อบต.                 -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายจรัส   สงวนรัตน์ ปลัด อบต…โคก 
                            สะอาด ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต…โคกสะอาด ขออนุญาตแจ้งบัญชีรายการ 
                            งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 
                            รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
                            ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๕๓๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 
                            ส่วนของ อบต.โคกสะอาดได้รับจัดสรร ดังนี้ 

(๑) ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-บ้านสะอาด ต าบล
โคกสะอาด กว้าง ๖.๔๐ เมตร ยาว๕๕๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ 
๐ เมตร พื้นที่ ๓,๕๕๘.๔๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ สาย เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ 
บาท 

(๒) ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางแยกทางหลวง ๒๑๑๖ เข้าบ้าน
หนองบัว หมู่ที่ ๓ ต าบลโคกสะอาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๔๒ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร จ านวน ๑ สาย เป็นเงิน ๓,๖๙๑,๐๐๐ บาท 

(๓) ก่อสร้างลานกีฬาสนามเซปักตะกร้อ หมู่ที่ ๒ บ้านสะอาด(โรงเรียน อบต.โคก
สะอาด) จ านวน ๑ แห่ง  เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐ บาท 

(๔) ก่อสร้างลานกีฬาสนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ ๒ บ้านสะอาด(โรงเรียน อบต.โคก
สะอาด) จ านวน ๑ แห่ง  เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท 

(๕) ก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๒ บ้านสะอาด(โรงเรียน อบต.โคกสะอาด) 
จ านวน ๑ แห่ง  เป็นเงิน ๗๕๔,๐๐๐ บาท 

(๖) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด) จ านวน ๑ แห่ง  เป็นเงิน ๒,๙๖๓,๙๐๐ บาท 

(๗) รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐ ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน ๑ คัน เป็น
เงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ส.อบต.สิงปาการ        -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสิงปาการ   ฤทธิพันธุ์ 
                             สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๘ ผมขอแสงความยินดีและดีใจที่เราได้รับ 
                             จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๖๕ แต่ถนนที่มีปัญหามากท่ีสุดคือสายบ้านหนองเม็ก  
                             -โคกประสิทธิ์ท าไมไม่ได้รับการจัดสรร 
ปลัด อบต.                 -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายจรัส   สงวนรัตน์ ปลัด อบต…โคก 
                            สะอาด ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต…โคกสะอาด กองช่างได้เสนอขอไปทั้งหมดเนื่องจาก 
                            เป็นโครงการที่เกินศักยภาพ อบต.ที่จะจัดท าได้ 
ส.อบต.เดือน            -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายเดือน   นาทองบ่อ 
                            สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ขอเรียนท่านประธานฯว่าถนนภายในหมู่บ้าน 
                            (คสล…เดิม)ต่ ามีน้ าท่วมขัง ระยะทางประมาณ ๙๐ เมตร ฝากให้ผู้บริหารไปตรวจสอบ 
                            และท าการแก้ไขด้วย 



- ๔ – 
ส.อบต.สิงปาการ        -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสิงปาการ   ฤทธิพันธุ์ 
                             สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๘ ปัญหาถนนต่ าเนื่องจากชาวบ้านท าการถมดิน 
                             ขึ้นใหม่สูงกว่าระดับถนนเดิมที่สร้างไว้โดยเฉพาะหมู่ ๓ และ ๑๑ ซึ่งจะเห็นได้จากการ 
                             จัดสรรงบประมาณแต่ละปีจะเป็นการเททับพ้ืนถนนเดิมที่เกิดน้ าท่วมขังเกือบทุกปี 
ส.อบต.สมหวัง           -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสมหวัง    ก้อนวิมล 
                             สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๓  ขอฝากให้เคร่งครัดเกี่ยวกับการคัดกรองผู้เข้า 
                             ประชุมให้เตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้มี 
                             การติอเชื้อโควิด ๑๙ แทบทุกหมู่บ้านอยากให้สภาให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมใน 
                             การแก้ไขปัญหา 
                           - ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนปัญหาที่เกิดทุกปีคือไข้เลือดออกแต่ปีนี้ไม่มีเกิดในพื้นที่ถือว่า 
                             โชคดีแต่ขอให้มีการป้องกันเหมือนเดิม 
                            -เรื่องรถดูดสิ่งปฏิกูลที่เข้ามาดูดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ต าบลโคกสะอาดมีการเรียกเก็บ 
                             ค่าธรรมเนียมแพงไปหรือไม่ยิ่งช่วงนี้ประชาชนเดือดเพราะโควิดและมีการขออนุญาต 
                             จาก อบต…โคกสะอาดหรือไม่อย่างไร 
                            -ถนนช ารุดเสียหายตามหมู่บ้านต่างๆให้ท าการซ่อมแซมด้วยถ้ามีงบประมาณเพียงพอ 
ปลัด อบต.                 -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายจรัส   สงวนรัตน์ ปลัด อบต…โคก 
                            สะอาด ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต…โคกสะอาด จากประเด็นรถดูดสิ่งปฏิกูลที่เข้ามารับ 
                            บริการในเขตพ้ืนที่จะมีการขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปีส่วนกรณีเรียก 
                            เก็บค่าบริการของผู้ประกอบการน่าจะมีข้อก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
                           -ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงการเข้ากักกันที่ศูนย์ LQ และ CI ของ อบต.โคกสะอาดมีหลัก 
                            ในการเข้ากักตัวและรับดังนี้ 

๑) ศูนย์หรือสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้เพ่ือสังเกตอาการ ในระดับพื้นที่(Local  
 Quarantine:LQ ) จะรับบุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงและได้รับการสอบสวนโรค
จาก รพ…สต.หรือหน่วยบริการสาธารณสุขแล้วว่าสุขภาวะในครอบครัวไม่เหมาะสมจึง
จะส่งมากักตัวที่  อบต. 

                             ๒)โรงพยาบาลสนามชุมชน ในระดับต าบล (Community  Isolation : CI) จะรับ 
                             ผู้ป่วยสีเขียวที่ท าการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย หรือโรงพยาบาลสนามระดับอ าเภอ 
                             แล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วส่งต่อมาพักที่ CI เพ่ือรอกลับบ้าน และขอขอบคุณผู้ใหญ่ 
                             ใจดีที่ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์ในการสนับสนุนทั้ง๒ ศูนย ์
ส.อบต.สมหวัง          -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสมหวัง    ก้อนวิมล 
                            สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ขอเรียนถามท่านปลัด ว่าทั้งสองศูนย์ปัจจุบันมี 
                            คนครองเตียงอยู่เท่าไร 
ปลัด อบต.                 -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายจรัส   สงวนรัตน์ ปลัด อบต…โคก 
                            สะอาด ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต…โคกสะอาด ณ ปัจจุบัน  
                             -LQ จ านวนเตียงทั้งหมด ๒๒  จ านวนเตียงใช้งาน ๕ จ านวนเตียงว่าง ๑๗ จ านวนผู ้
                            เข้าพักถึงปัจจุบัน ๑๓ ราย 
 



- ๕ – 
 
                             - CI จ านวนเตียงทั้งหมด ๑๒  จ านวนเตียงใช้งาน ๒ จ านวนเตียงว่าง ๑๐ จ านวนผู ้
                            เข้าพักถึงปัจจุบัน ๗ ราย 
                           - และอีกเรื่องหนึ่งขอแจ้งให้สภาทราบว่าปัจจุบัน อบต.โคกสะอาดได้ท าการขอยืม 
                            รถยนต์จากรพ…สต.หนองบัว มาไว้บริการประชาชนที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงที่ไม่มี 
                            รถในการน าส่งเข้าที่กักกันหรือโรงพยาบาลแต่ขณะนี้ยังให้บริการไม่ได้เนื่องจากสภารถ 
                            ไม่ได้ใช้งานมานานก าลังน าไปซ่อมอยู่ต้องขอบคุณทางรพ…สต.หนองบัวที่ให้ความ 
                            อนุเคราะห์ 
ประธานสภาฯ          -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่เชิญอภิปราย 
ที่ประชุมสภาฯ         -ไม่มี 
ประธานสภาฯ          -เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนต่อสภาแห่งนี้อีกขอปิดประชุมส่วน 
                            การประชุมในครั้งต่อไปขอนัดประชุมในวันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา 
                            ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมปรีดิยาธร ชั้น ๒ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคก 
                            สะอาดและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม (แต่งกายสุภาพ) 
 
 
ปิดประชุมเวลา     ๑๒.๑๕     น. 
 
                                                               จรัส    สงวนรัตน ์

                      (นายจรัส       สงวนรัตน์) 
                       เลขานุการสภาฯ/บันทึก 
 

                                                        เดือน   นาทองบ่อ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายเดือน     นาทองบ่อ) 
 
                                                      สิงปราการ    ฤทธิพันธุ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายสิงปราการ    ฤทธิพันธุ์ ) 
 
                                                       สมหวัง     กอ้นวิมล       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายสมหวัง     ก้อนวิมล ) 
 

ทราบ 
 
                                                       ไพรัตน์       ศรีทะนนท์    
                                                   (นางสาวไพรัตน์       ศรีทะนนท์) 
                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
     



(ส าเนา) 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ครั้งที่    ๒ /   ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่    ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ณ   ห้งประชุมปรีดิยาธร   ชั้น ๒  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

########### 
ผู้มาประชมุ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางสาวไพรตัน์   ศรีทะนนท์ ประธานสภา อบต. ไพรัตน์   ศรีวะนนท์  
๒ นางสาวสายัน    นาถ้ าพลอย รองประธานสภา อบต. สายัน    นาถ้ าพลอย  
๓ นายจันทร์หอม  นาทันริห ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ จันทร์หอม  นาทันริห ์  
๔ นายเหลีย่ม      พลลาภ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ เหลี่ยม      พลลาภ  
๕ นายบุญช่วย     นาถมทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ บุญช่วย     นาถมทอง  
๖ นายสมหวัง      ก้อนวิมล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ สมหวัง      ก้อนวิมล  
๗ นายเบ็ญ         ก้อนวิมล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ เบ็ญ         ก้อนวิมล  
๘ นายพีระพัฒน์   วัชโศก สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ พีระพัฒน์   วัชโศก  
๙ นายด ารง         คันธสม สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕ ด ารง         คันธสม  

๑๐ นายจ ารอง   ตรีศูนย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ จ ารอง   ตรีศูนย ์  
๑๑ นายสมชาย       สุติวงค ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ สมชาย       สุติวงค ์  
๑๒ นายสมพงษ์       ฤทธิเสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ สมพงษ์       ฤทธิเสน  
๑๓ นายประดิษฐิ์     วิเศษนันท ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ ประเดิษฐิ์    วิเศษนันท์  
๑๔ นายสิงห์ปราการ  ฤทธิพันธุ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ สิงห์ปราการ ฤทธิพันธุ ์  
๑๕ นายสมร            ภูจ าปา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ สมร            ภูจ าปา  
๑๖ นายนิติศักดิ์       ภูแข่งหมอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ นิติศักดิ์    ภูแข่งหมอก  
๑๗ นางสุบรรณ        สร้อยวงษา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ สุบรรณ     สร้อยวงษา  
๑๘ นางค าพอง    วิเท่ห์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ ค าพอง    วิเท่ห์  

๑๙ นายเดือน        นาทองบ่อ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ เดือน        นาทองบ่อ  

๒0 นายสมควร      อันทะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ สมควร   อันทะปัญญา  

21 นายจรสั     สงวนรัตน์ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ จรัส     สงวนรัตน ์  
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ – 
ผู้ไม่มประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑ นายบุญเลิง      ค ากอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕  ลา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑ นายจรสั     สงวนรัตน์ ปลัด อบต./ปฏิบัติหน้าท่ี นายกฯ จรัส     สงวนรัตน ์  
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
                     เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๓๐น.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มาพร้อมกันครบ
องค์ประชุม นายจรัส   สงวนรัตน์ เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สามครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และด าเนนิการตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ              -ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  
                                ทีผ่่านมา 
ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 
                               ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ             -ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจดูส าเนารายงานการประชุมที่แจกให้ว่ามีอะไรแก้ไข 
                               หรือไม่และขอมติรับรอง 
ที่ประชุมสภาฯ           -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 

๙ สิงหาคม  ๒๕๖๔ ด้วยคะแนน ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓       เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ            -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔       เรื่อง  คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                             -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕       เรื่อง  เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ            ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
                             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระท่ี ๑(ขั้นรับหลัก การ) ขอ 
                             เชิญนายก อบต.แถลงหลักการ เหตุผลในการตั้งงบประมาณให้สมาชิกสภาฯได้ทราบ 
ปลัด อบต.                -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายจรัส   สงวนรัตน์ ปลัด อบต.โคก 
                              สะอาด  ก่อนที่ท่านนายกฯจะได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่าง 
                              ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                              งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอน าเรียนซักซ้อมเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติ 
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                              งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
                              ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
                              รายจ่ายประจ าปีงบปมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
                              ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
                              มท ๐๘16.2/ว ๓๙๒๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                              งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัด 
                              การศึกษา ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
                              ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘16.2/ว ๓๙๒๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
                              รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ รายการเงินอดุหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน 
                              ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ฯโดยมี 
                              สาระส าคัญพอ สรุปได้ดังนี้ 
                                 ๑.การตั้งงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย 
                                 -การตั้งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วน 
                                  ท้องถิ่น ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป และการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย 
                                  ให้กระท าตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่ง 
                                  การกระทรวงมหาดไทยก าหนด เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย 
                                  โอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยโดยใช้แผนพัฒนา 
                                  ท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                                       ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                   ๒.การก ากับดูแลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                      ๒.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ  ก ากับดูแลการปฏิบัติเพื่อให้การ 
                                   เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม 
                                   ระยะเวลาที่ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
                                   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๓, ๒๔ กรณีผู้บริหารองค์กร 
                                   ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณไม่ทันตามก าหนดเวลา ให้ผู้ว่าราชการ 
                                   จังหวัดหรือนายอ าเภอแล้วแต่กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุที่เสนอไม่ทัน หาก 
                                   พบว่าเป็นความบกพร่องของผู้ใดให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีพร้อมทั้งเร่งรัดให้ 
                                   ผู้บริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายในก าหนดเวลา 
                                   ที่เห็นว่าเหมาะสม เพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
                                       ๒.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอแนะน าและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
                                   ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควร 
                                   ก าหนดระยะเวลาด าเนินการและติดตามผลการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน 
                                   ท้องถิ่น ซึ่งอาจกระท าได้โดยวิธีการประชุมชี้แจงองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
                                   จังหวัดโดยใช้ปฏิทินงบประมาณเป็นแนวทางในการด าเนินการ และมอบหมายให้ 
                                   มีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ 
                                   ก่อนการจัดท างบประมาณ ส่วนรายละเอียด อื่นปรากฏตามส าเนาหนังสือสั่งการ 
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                                   ที่แจกให้สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ                  -ตามท่ีท่านปลัด อบต.ชี้แจงขอเรียนท่านสมาชิกให้ท าความเข้าใจหนังสือสั่งการ 
                                   ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประกอบการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่าง 
                                   รอบครอบถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการโดยในการ 
                                   พิจารณาจะให้โอกาสสมาชิกสภาพิจารณาอย่างเต็มที่ก่อนให้ความเห็นชอบในแต่ 
                                   ละวาระของการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณฯ ขอเชิญนายกฯชี้แจง 
ปลัด อบต.                    -ท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายจรัส  สงวนรัตน์ ปลัด อบต.โคก  
                                  สะอาด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบตโคกสะอาด ขอแถลงงบประมาณ ประกอบ 
                                  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ด้วยขณะนี้ถึงเวลาที่ 
                                  ผู้บริหารจะได้ เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                                       ๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาส 
                                  นี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ 
                                  สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ 
                                  ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 
                                  สถานะการคลัง 

• งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีสถานะการเงิน 
ดังนี้ 
๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิน    ๒๘,๔๘๕,๙๖๓.๒๐ บาท 
๑.๒ เงินสะสม                   ๓๗,๑๙๕,๕๘๕.๔๓ บาท 
๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม         ๙,๒๘๖,๒๖๑.๑๘ บาท 

                                  โดยในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  ได้ประมาณการรายรับไว้เป็น 
                                  เงินจ านวน ๖๐,๖๘๙,๑๘๒.-บาทและตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไปไว้จ านวนเงิน 
                                  ทั้งสิ้น ๖๐,๖๘๙,๑๘๒.-บาท เป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล โดยมี 
                                  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตามงาน หมวดรายจ่ายของแต่ละส่วน 
                                  ราชการปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
                                  ๒๕๖๕ ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้วขอเชิญ 
                                  พิจารณา 
ประธานสภาฯ                -เรียนท่านสมาชิกฯตามที่นายก อบต.น าเรียนชี้แจงแห่งข้อบัญญัติองค์การ 
                                  บริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มี 
                                  ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสงสัยแผนงาน งาน หรือหมวด 
                                  รายจ่ายแต่ละประเภทขอเชิญอภิปรายได้ดิฉันเปิดโอกาสเต็มที่ก่อนจะรับหลัก 
                                  การในวาระที่ ๑ นี้ 
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ส.อบต.เดือน                 -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายเดือน   นาทองบ่อ 
                                  สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณโครงการพัฒนาในแต่ละ 
                                  หมู่บ้านทุกปีจะได้รับจัดสรรปีละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐หรือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
                                  ก่อสร้างถนนคสลได้ประมาณ ๕๐-๖๐ เมตร ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ 
                                  ประชาชนอยากให้ผ็บริหารท้องถิ่นจัดสรรเพ่ิมข้ึนให้ด้วยในปีต่อๆไป 
ส.อบต.สมหวัง               -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสมหวัง    ก้อนวิมล 
                                  สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ขอเรียนว่า ส.อบต.มีหน้าที่ในการแก้ไข 
                                  ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ได้มากท่ีสุด และ 
                                  พยายามผลักดันงบประมาณทุกปีแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขขอให้จัดสรรเพิ่มข้ึนจากปี 
                                  ละ ๕๐-๖๐ เมตร เป็นปีละ๑๐๐-๑๕๐ เมตร จะได้หรือไม่จะสามารถแก้ไขปัญหา 
                                  ความเดือดร้อนได้เร็วมากขึ้น 
ส.อบต.สิงปราการ           -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสิงปราการ   ฤทธิพันธุ์ 
                                  สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๘ ขอเรียนว่าตามที่กระผมได้ศึกษาและ 
                                  พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ ที่ผู้บริหารเสนอจะเห็นได้ว่ามีการจัดท า 
                                  ครอบคลุมทุกด้านหมวดรายจ่ายและเป็นไปเพื่อความเดือร้อนของพ่ีน้อง 
                                  ประชาชนเห็นควรรับหลักการในวาระท่ี ๑ นี้ 
ประธานสภาฯ                -การที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถจัดสรรงบให้แต่ละหมู่บ้านเพ่ิมข้ึนได้ก็เกิดจาก 
                                  ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบและ 
                                  หนังสือสั่งการถูกต้องแล้วมีท่านสมาชิกประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่                                                         
ที่ประชุมสภา                 -ไม่มี                                                          
ประธานสภาฯ                 -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกดิฉันขอมติเห็นชอบแห่งร่าง 
                                   ข้อบัญญัติงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระท่ี ๑  
                                 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภา                  -มีมติเห็นชอบหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ 
                                   พ.ศ.๒๕๖๕ วาระท่ี ๑  ด้วยคะแนน ๑๙  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
                                   (ประธาน สภาฯ) 
ประธานสภาฯ                  -หลังจากสภาฯรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                    งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ดิฉันขอหารือที่ประชุมว่าจะแต่งตั้งกรรมการแปรญัตติกี่ 
                                    คนระหว่าง ๓ คน ๕ คน และ ๗ คน 
ส.อบต.สมชาย                 -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสมชาย     สุติวงค์ 
                                    สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ ๓ คน 
ประธานสภาฯ                  -มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันต้องขอมติเนื่องจากมีผู้เสนอ 3 
                                    ประเด็น ดังนี้    คณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภา                   -มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน   ด้วยคะแนน   ๑๙  เสียง  
                                    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ประธานสภาฯ                 -แสดงว่าที่ประชุมเห็นชอบเสนอกรรมการแปรญัตติ ๓ คน ขอเชิญเสนอชื่อพร้อม 
                                   ผู้รับรองสองท่าน 
ส.อบต.เหลี่ยม                 -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายเหลี่ยม    พลลาภ 
                                  สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๑   ขอเสนอนายเดือน   นาทองบ่อ เป็น 
                                  กรรมการแปรญัตติ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  ผู้รับรองคือ นายเบ็ญ 
                                  ก้อนวิมล และนายพีระพัฒน์   วัชโศก ผู้รับรองถูกต้อง 
ที่ประชุมสภา                      -มีมติเห็นชอบให้นายเดือน   นาทองบ่อ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ด้วย 
                                  คะแนน  ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา) 
ส.อบต.สมชาย                -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสมชาย     สุติวงค์ 
                                  สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนายสิงปาการ  ฤทธิพันธ์ เป็น 
                                  กรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ผู้รับรองคือนายด ารง   คันธสม และนาย 
                                  จ ารอง    ตรีศูนย์   ผู้รับรองถูกต้อง 
ที่ประชุมสภา                 -มีมติเห็นชอบให้นายสิงปาการ  ฤทธิพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ด้วย 
                                  คะแนน ๑๙  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา) 
ส.อบต.พีระพัฒน์            -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายพีระพัฒน์     วัชโศก 
                                  สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๔ ขอเสนอนายสมหวัง   ก้อนวิมล เป็น 
                                  กรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  ผู้รับรองคือ นายบุญช่วย  นาถมทอง และนาย 
                                  นิติศักดิ์    ภูแข่งหมอก  ผู้รับรองถูกต้อง 
ที่ประชุมสภา                 -มีมติเห็นชอบให้นายสมหวัง   ก้อนวิมล เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ด้วย 
                                  คะแนน ๑๙  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภา) 
ประธานสภาฯ                -ดิฉันขอน าเรียนปรึกษาก าหนดระยะเวลาแปรญัตติเป็นระยะเวลา  3  วัน คือ 
                                  วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติหรือสงวนค าแปร 
                                  ญัตติต่อคณะกรรมการแปรฯในวนัท่ี ๑๖-1๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
                                  ถึง ๑๖.๓๐ น.และก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรในวันที่ ๑๘ สิงหาคม  
                                  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ที่ประชุมสภา                 - เห็นชอบก าหนดระยะเวลาแปรญัตติเป็นระยะเวลา  3  วันคือวันที่ 
                                  ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติหรือสงวนค าแปรญัตติต่อ 
                                  คณะกรรมการแปรฯในวันที่ ๑๖-1๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง 
                                  ๑๖.๓๐ น.และก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรในวันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
                                  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 เลขานุการสภาฯ            -ขออนุญาตนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุมครั้งแรกในวันที่ ๑๖ 
                                  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดิยาธร(ชั้น ๒) ซึ่งจะแจ้งเป็น 
                                  หนังสืออีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 



- ๗ - 
ระเบียบวาระท่ี  ๖          เรื่อง  อื่นๆ(ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ               -ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอ่ืนต่อสภาแห่งนี้เชิญอภิปราย 
ส.อบต.เดือน                 -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายเดือน   นาทองบ่อ 
                                 สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ฝากผู้บริหารด้วยว่าถนนในแต่ละหมู่บ้าน 
                                 ต่างระดับกันมากเวลาฝนตกท าให้น้ าท่วมขังให้ก าชับช่างก ากับดูแลผู้รับจ้างให้ท า 
                                 ในระนาบเดียวกันด้วยจะแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้ 
ส.อบต.สิงปราการ           -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสิงปราการ   ฤทธิพันธุ์ 
                                 สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๘ เรื่อง การถ่ายโอนถนนที่เกินศักยภาพที่เรา 
                                 จะดูแลซ่อมแซมได้ขอให้ผู้บริหารพิจารณาด าเนินการถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่นที่มี 
                                 ศักยภาพที่จะด าเนินการได้จะสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
ส.อบต.สมหวัง               -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสมหวัง    ก้อนวิมล 
                                 สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๓ เรื่อง บ่อขยะปัจจุบันไม่มีคนเฝ้ามีการ 
                                 ลกัลอบทิ้งขยะจากคนนอกพ้ืนที่ถ้าเป็นไปได้อยากให้จ้างเหมาคนเฝ้าทั้งกลางวัน 
                                 และกลางคืน 
                                -ร่องระบายน้ าข้างถนน หมู่ ๓ ข้าง รพ.สต.หนองบัวอยากให้ท าการขุดลอกยาว 
                                 ออกไปถึงถนนสายขอนแก่น –โพนทองจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังได้ฝาก 
                                 ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจตารณาด้วย 
ประธานสภาฯ                -ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนจะเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้เชิญอภิปราย 
ที่ประชุมสภาฯ               -ไม่มี 
ประธานสภาฯ                -เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนต่อสภาแห่งนี้อีกขอปิดประชุมส่วน 
                                  การประชุมในครั้งต่อไปขอนัดประชุมในวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา 
                                  ๐๙.0๐ น.ณ ห้องประชุมปรีดิยาธร ชั้น ๒ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคก 
                                  สะอาดและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม(แต่งกายชุดปกติสีกากีคอพับ) 
ปิดประชุมเวลา     ๑๓.๒๕     น. 
                                                   จรัส    สงวนรตัน ์
                                                      (นายจรสั       สงวนรัตน์) 
                                                      เลขานุการสภาฯ/บันทึก 
                                                           เดือน   นาทองบ่อ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายเดือน     นาทองบ่อ) 
                                                           สิงปราการ    ฤทธิพันธุ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายสิงปราการ    ฤทธิพันธุ์ ) 
                                                          สมหวัง     ก้อนวิมล         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นายสมหวัง     ก้อนวิมล ) 
 
                                                               ทราบ 
 
                                                         ไพรัตน์       ศรีทะนนท์ 
                                                   (นางสาวไพรัตน์       ศรีทะนนท์) 
                                            ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกสะอาด 



(ส าเนา) 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ครั้งที่    ๓ /   ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่    ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 ณ   ห้องประชุมปรีดิยาธร  ชั้น ๒  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

########### 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางสาวไพรัตน์   ศรีทะนนท์ ประธานสภา อบต. ไพรัตน์   ศรีทะนนท์  
๒ นางสาวสายัน    นาถ้ าพลอย รองประธานสภา อบต. สายัน    นาถ้ าพลอย  
๓ นายจันทร์หอม  นาทันริห์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ จันทร์หอม  นาทันริห์  
๔ นายเหลี่ยม      พลลาภ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ เหลี่ยม      พลลาภ  
๕ นายบุญช่วย     นาถมทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ บุญช่วย     นาถมทอง  
๖ นายเบ็ญ         ก้อนวิมล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ เบ็ญ         ก้อนวิมล  
๗ นายสมหวัง      ก้อนวิมล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ สมหวัง      ก้อนวิมล  
๘ นายพีระพัฒน์   วัชโศก สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ พีระพัฒน์   วัชโศก  
๙ นายด ารง         คันธสม สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕ ด ารง         คันธสม  

๑๐ นายจ ารอง        ตรีศูนย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ จ ารอง        ตรีศูนย์  
๑๑ นายสมชาย       สุตวิงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ สมชาย       สุติวงค์  
๑๒ นายสมพงษ์       ฤทธิเสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ สมพงษ์       ฤทธิเสน  
๑๓ นายประเดิษฐิ์     วิเศษนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ ประเดิษฐิ์   วิเศษนันท์  
๑๔ นายสิงห์ปราการ  ฤทธิพันธุ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ สิงห์ปราการ ฤทธิพันธุ์  
๑๕ นายสมร            ภูจ าปา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ สมร            ภูจ าปา  
๑๖ นายนิติศักดิ์       ภูแข่งหมอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ นิติศักดิ์    ภูแข่งหมอก  
๑๗ นางสุบรรณ   สร้อยวงษา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ สุบรรณ     สร้อยวงษา  
๑๘ นางค าพอง    วิเท่ห์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ ค าพอง    วิเท่ห์  
๑๙ นายเดือน        นาทองบ่อ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ เดือน        นาทองบ่อ  
๒๐ นายสมควร      อันทะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ สมควร   อันทะปัญญา  
๒๑ นายจรัส     สงวนรัตน์ ปลัด อบต./เลขานุการ

สภาฯ 
จรัส     สงวนรัตน ์  

 
 



- ๒ – 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบุญเลิง       ค ากอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕  ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายจรัส     สงวนรัตน์ ปลัด อบต./ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ จรัส     สงวนรัตน ์  
๒ นายบุญส่ง   นาสมสร้อย หัวหน้าส านักปลัด บุญส่ง   นาสมสร้อย  
๓ นางนันทิยา   เวียงปฏิ นว.พัสดุฯ รักษาการฯผอ.กองคลัง นันทิยา   เวียงปฏิ  
๔ นายนิเวศน์    เชื้อฉุน นายช่างโยธาฯ รักษาการฯผอ.กองช่าง นิเวศน์    เชื้อฉุน  
๕ นางมาลิสา   กล้าขยัน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ มาลิสา   กล้าขยัน  
๖ นายโกสินทร์  นาถมทอง นิติกร  ช านาญการ โกสินทร์  นาถมทอง  
๗ นางสาวปภากร อัยจักร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ปภากร อัยจักร์  
๘ นางพัชรินทร์ เวชสุกรรม นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ พัชรินทร์ เวชสุกรรม  
๙ นางอภิญญา  วินทะไชย นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ อภิญญา  วินทะไชย  

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.0๐ น. 
                     เมื่อถึงเวลา  ๐๙.0๐น.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มาพร้อมกันครบ
องค์ประชุม นายจรัส   สงวนรัตน์ เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่สามครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ             -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ 1๔ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ            -ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจดูส าเนารายงานการประชุมที่แจกให้ว่ามีอะไรแก้ไขหรือไม่
และขอมติรับรอง 

ที่ประชุมสภาฯ            -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
1๔ สิงหาคม  ๒๕๖๔ ด้วยคะแนน ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓       เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ             -ไม่มี 
 
 
 



- ๓ – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔        เรื่อง  คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ             ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                 พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระท่ี ๒(ขั้นแปรญัตติ)  และขอหารือสภาว่าเราจะพิจารณา ๒  
                                 วาระรวดเลยหรือไม่โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภา                 -มีมติเห็นชอบพิจารณา ๒ วาระรวดคือวาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตต)ิและวาระที่ท่ี ๓ 
                                 (ขั้นลงมติต่อกันไป) ด้วยคะแนน ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ                -ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติเสนอผลการแปรญัตติต่อท่ีประชุม 
ประธานแปรฯ                -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายเดือน   นาทองบ่อ ในฐานะ 
                                  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอน าเรียนชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ในเบื้องต้นว่า  
                                  คณะกรรมการแปรญัตติฯทั้งสามท่านได้มาปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ 
                                  สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามท่ีสภาแห่งนี้ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้จ านวน 
                                  ๓ วัน ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่ไม่มีสมาชิกสภามายื่นค าแปรญัตติ 
                                  หรือขอสงวนค าแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่อย่างใดแต่มคีณะกรรมการแปรญัติติรายนายสมหวัง  
                                  ก้อนวิมล ขอลดรายจ่าย จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาทโดยได้

รับค า 
                                  รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  ส่วนรายละเอียดต่างๆจะมอบให้เลขานุการ 
                                  คณะกรรมการแปรญัติติเสนอท่ีประชุมสภาฯทราบในล าดับต่อไป 
เลขาฯแปรฯ                 - เรียนท่านประธานสภาผมนายสมหวัง   ก้อนวิมล  เลขานุการคณะกรรมการแปร  
                                 ญัตติฯในนามตัวแทนคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระผมและคณะได้รับความไว้วางใจ 
                                 จากสภาแห่งนี้คัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน ซึ่งได้ 
                                 ร่วมกันปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ คือการประชุมครั้งแรกเพ่ือเลือก 
                                 ประธานและ เลขานุการฯ และในวันที่ ๑๗-1๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  รับค าแปร 
                                 ญัตติจากท่านสมาชิกสภา ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภายื่นเสนอค าแปรญัติติหรือขอ 
                                 สงวนค าแปรญัติติ มีแต่มีคณะกรรมการแปรญัติติรายนายสมหวัง  
                                 ก้อนวิมล โดยได้ท าการปรับลงบประมาณบางรายการ จ านวน ๑ รายการ คือ 
                                 แผนงานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
                                 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพฯและศึกษาดูงานฯ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดลง  
                                 ๒๔๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท (หน้า ๑๓/๗๙) โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
                                 น าเงินที่ปรับลด จ านวน๒๔๐,๐๐๐  บาทไปเพิ่มเติมงบลูกรังทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน และ 
                                 ส่วนอื่นๆขอยืนตามร่างเดิมที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอโดยสรุปงบประมาณแต่ละด้าน 
                                 แผนงาน งาน ดังนี้ 
 
 
 



 
- 4 – 

 
ด้าน เดิม ใหม่ 

ด้านบริหารงานทั่วไป 1๔,๗๙๒,๑๖๔.00 1๔,๕๕๒,๑๖๔.00 
   -แผนงานบริหารทั่วไป 1๓,๗๔๘,๗๔๔.00 1๓,๕๐๘,๗๔๔.00 
   -แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๐๔๓,๔๒0.00 ๑,๐๔๓,๔๒0.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 2๗,๐๑๐,๕๖๖.00 2๗,๐๑๐,๕๖๖.00 
   -แผนงานการศึกษา ๒๐,๔๗๒,๑๑๘.00 ๒๐,๔๗๒,๑๑๘.00 
   -แผนงานสาธารณสุข ๑,๕๒๑,๓๐0.00 ๑,๕๒๑,๓๐0.00 
   -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 
   -แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๑๔๑,๔๖๘.00 ๔,๑๔๑,๔๖๘.00 
   -แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖๗๙,๖๘0.00 ๖๗๙,๖๘0.00 
   -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ ๒,๙๘๕,๓๑๒.00 ๓,๒๒๕,๓๑๒.00 
   -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒,๑๙๗,๗๕๒.00 ๒,๔๓๗,๗๕๒.00 
   -แผนงานการเกษตร ๗๘๗,๕๖0.00 ๗๘๗,๕๖0.00 
   -แผนงานการพาณิชย์ 0.00 0.00 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 1๕,๙๐๑,๑๔๐.00 1๕,๙๐๑,๑๔๐.00 
   -แผนงานงบกลาง 1๕,๙๐๑,๑๔๐.00 1๕,๙๐๑,๑๔๐.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๖๐,๖๘๙,๑๘๒.00 ๖๐,๖๘๙,๑๘๒.00 
 
                                ส่วนรายงานรายละเอียดอ่ืนประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ในแต่ละ ด้าน แผนงาน และงานยืนตามร่างเดิม 
                                ที่ผู้บริหารเสนอซ่ึงท่านประธานสภาฯไดจ้ัดส่งให้สมาชิกสภาฯไดพิ้จารณาแล้วก่อน 
                                เข้าท่ีประชุมสภาฯในวาระที่ ๒ (ข้ันแปรญัตติ) ขอเชิญพิจารณาขอเชิญสมาชิกสภา 
                                พิจารณาในล าดับต่อไป 
ประธานสภาฯ              -มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุมสภา               -ไม่มี                                 
ประธานสภาณ             - เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายดิฉันขอพักการประชุม ๑๕ นาที ก่อนจะมาลง 
                                 มติในวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) 
                                                          (พักการประชุม  ๑๕ นาที)เวลา ๑๑.๒๐ น. 
ประธานสภาฯ               -หลังจากพักการประชุมต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย 
                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติ) โดยจะมีประเด็นการลง 
                                 มติเป็น ๒ ประเด็น คือเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบกับรา่งข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอและเห็นชอบ/ 
                                 ไม่เห็นชอบกับรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  



                                 ๒๕๖๕ และร่างท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 
ประชุมสภา                   -รับทราบ 

- ๕ – 
ประธานสภาฯ                -ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบกับรา่งข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอโปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภา                   -เห็นชอบ ๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ  ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ                -ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบกับรา่งข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทีค่ณะกรรมการแปรญัตติเสนอโปรด 
                                  ยกมือ 
ที่ประชุมสภา                 -มีมติ เห็นชอบ  รา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                                  ๒๕๖๕  ที่ คณะกรรมการแปรญัตติเสนอด้วยคะแนน  ๑๙ เสียงงดออกเสียง ๑ 
                                  เสียง (ประธานสภาฯ)  ไม่เห็นชอบ    0   เสียง 
ประธานสภาฯ                -ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ช่วยกันศึกษาท าความเข้าใจในร่างข้อบัญญัติ 
                                 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีมติให้ความเห็นชอบ 
                                 แห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ด้วยดีและ 
                                 ส านักปลัด งานแผนและงบประมาณจะได้น าเสนอนายอ าเภอฆ้องชัยอนุมัติและ 
                                 ประกาศใช้ต่อไป 
                                                  พักเที่ยง (นัดประชุมช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น.) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕          เรื่อง  เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ               ๕.๑ เรื่อง   การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
                                ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ปลัด อบต.                   -ท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายจรัส  สงวนรัตน์ ปลัด อบต.โคก  
                                 สะอาด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบตโคกสะอาด ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการ 
                                 จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ตาม 
                                 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ 
                                 ธันวาคม ๒๕๖๓ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                                 ๑.ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ 
                                     ให้เทศบาล องคืการบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน 
                                 จังหวัดด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม 
                                 สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
                                 ๒.แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ 
                                    ๒.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของ 
                                 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับ 
                                 ให้เป็นปัจจุบัน 
                                    ๒.๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
                                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งองค์กรปกครองส่วน 
                                 ท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบโดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 



                                 ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
 

- ๖ – 
                                ๓.แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ 
                                   ๓.๑ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การ 
                                บรหิารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 
                                ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
                                ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                   ๓.๒ การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าข้อมูลจาก 
                                แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือทบทวน 
                                แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
                                การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  
                                ยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
                                แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุททธศษสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมาย 
                                การพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดได้จัดท า 
                                ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏ 
                                ตามเอกสารแผนฯที่แจกให้สมาชิกสภาทราบล่วงหน้าแล้วขอเชิญพิจารณา 
ประธานสภาฯ               -ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงมาและสมาชิกสภาได้ศึกษารายละเอียดแผนงาน โครงการ 
                                 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปรากฏในแผนฯมีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือเพ่ิมเติม 
                                 หรือไม่ 
ที่ประชุสภาฯ                 -ไม่มี 
ประธานสภาฯ                -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                  พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภา                 -มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ด้วยคะแนน ๑๙ เสียง งด 
                                  ออกเสียง ๑ เสียงประธานสภา 
ประธานสภาฯ               ๕.๒ เรื่อง   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 
                                (ดงหนองขี ) ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ปลัด อบต.                   -ท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายจรัส  สงวนรัตน์ ปลัด อบต.โคก  
                                 สะอาด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบตโคกสะอาด ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการ 
                                 การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์(ดงหนองขี) เพื่อห้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
                                 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น 
                                 ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวงกฎหมายที่ดิน  
                                 พ.ศ.๒๕๕๐ หมวดที่ ๒ การถอนสภาพ ส่วนที่ ๒ การถอนสภาพ ข้อ ๑๒(๓) ข้อ 
                                 ๑๖ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจะด าเนินการถนอสภาพที่ดิน 
                                 สาธารณประโยชน์ (ดงหนองขี ) บางส่วน จ านวน ๒ จุด ตามหนังสือส าคัญส าหรับ 
                                 ที่หลวง เลขท่ี ๙๙๑/๒๕๐๕ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
                                 ต าบลโคกสะอาด พื้นที่ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด 
                                 กาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการถอนสภาพเพ่ือใช้เป็นที่ท าการองค์การบริหาร 



                                 ส่วนต าบลโกคสะอาดพร้อมอาคารบริวาร โดรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลโคก 
                                สะอาดพร้อมอาคารบริวาร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนต าบลโคก 

- ๗ – 
 
                                  สะอาดพร้อมอาคารบริวาร ใช้เนื้อที่ประมาณ ๓๒-๒-๗๖ ไร่ และเพ่ือใช้เป็นโรงฆ่า 
                                  สัตว์พร้อมอาคารบริวาร ใช้เนื้อที่ประมาณ ๑-๒-๙๕ ไร่ รวมเนื้อที่ที่จ าเป็นต้องใช้ 
                                  ทัง้หมดประมาณ ๓๔-๑-๗๑ ไร่ จากเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๑๙-๑-๕๐ ไร่ จึง 
                                  ชี้แจงมาเพ่ือทราบและให้ความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภาฯ               -ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงมาและสมาชิกสภาได้ศึกษารายละเอียดถึงข้อกฎหมายที่ 
                                 เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ของการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (ดงหนองขี ) 
                                 บางส่วน จ านวน ๒ จุดรวมเนื้อที่ที่จ าเป็นต้องใช้ทั้งหมดประมาณ ๓๔-๑-๗๑ ไร่ 
                                 จากเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๑๙-๑-๕๐ ไร่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ 
                                 เพ่ิมเติม หรือไม่ 
ที่ประชุสภาฯ                 -ไม่มี 
ประธานสภาฯ                -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอมติเห็นชอบการถอนสภาพที่ดิน 
                                  สาธารณประโยชน์ (ดงหนองขี )บางส่วน จ านวน ๒ จุดรวมเนื้อที่ที่จ าเป็นต้องใช้ 
                                  ทั้งหมดประมาณ ๓๔-๑-๗๑ ไร่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
                                  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภา                 -มีมติเห็นชอบการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (ดงหนองขี )บางส่วน จ านวน 
                                  ๒ จุดรวมเนื้อที่ที่จ าเป็นต้องใช้ทั้งหมดประมาณ ๓๔-๑-๗๑ ไร่ ขององค์การ 
                                  บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ด้วยคะแนน ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
                                  ประธานสภา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖          เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา                 -ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนจะเสนอต่อสภาแห่งนี้ขอเชิญอภิปราย 
ส.อบต.เดือน                 -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายเดือน   นาทองบ่อ 
                                 สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑  ขอฝากผู้บริหารท้องถิ่นช่วยไปตรวจสอบ 
                                 ด้วยเนื่องจากมีประชาชนชนร้องเรียนว่ามีการลักลอบเผาขยะหรือเผาเพื่อเอา 
                                 ทองแดงบริเวณหนองช้างตายเวลากลางคืนท าให้เกิดกลุ่มควันและส่งกลิ่นเหม็น 
ส.อบต.สุบรรณ              -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนางสุบรรณ   สร้อยวงษา 
                                 สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ขอเรียนถามว่างบโครงการปี ๖๔ จะได้ท า 
                                 หรือไม่และของบลูกรังซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรถ้ามีงบประมาณเพียงพอ 
ส.อบต.สมหวัง               -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสมหวัง    ก้อนวิมล 
                                 สมาชิกสภา อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ขอเรียนฝากไปยังผู้บริหารหรือผู้ดูแลศูนย์ 
                                 LQและ CI ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดเนื่องจากทราบว่าประชาชน 
                                 บ้านหนองบัว หมู่ ๑๑ เข้ากักตัวเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กักตัวได้ ๒ วัน พอ 
                                 วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทราบว่ามีไข้แล้วญาติบุกไปรับตัวที่ศูนย์เพื่อน าส่ง 
                                  โรงพยายาบาลฆ้องชัยประมาณ ๓-๔ ทุ่มซ่ึงเป็นยามวิกาลเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
ปลัด อบต.                   -ท่านประธานฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายจรัส  สงวนรัตน์ ปลัด อบต.โคก  



                                 สะอาด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบตโคกสะอาด ขอเรียนชี้แจงกรณีท่านสมาชิกสภภา 
                                 ได้เรียนถาม ดังนี้ 

- ๘ – 
                              - กรณีงบโครงการฯปี ๖๔ ขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการได้ถ้า

งบประมาณเข้ามาเพียงพอในช่วงเดือนกันยายนก็จะด าเนินการหาผู้รับจ้างต่อไป 
                              - กรณีท่ีญาติมารับผู้ป่วยที่กักตัวที่ศูนย์ฯผมยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนขณะนี้ได้

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆและสรุป
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในล าดับต่อไป 

ประธานสภาฯ             -ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนจะเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้เชิญอภิปราย 
ที่ประชุมสภาฯ            -ไม่มี 
ประธานสภาฯ             -เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนต่อสภาแห่งนี้อีกขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 
                               สมัยที่ ๓ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ และขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่เข้าประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา     ๑๕.๒๕     น. 
 
                                                         จรัส    สงวนรัตน์ 

                (นายจรัส       สงวนรัตน์) 
                 เลขานุการสภาฯ/บันทึก 
 

                                                        เดือน   นาทองบ่อ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายเดือน     นาทองบ่อ) 
 

                                                      สิงปาการ    ฤทธิพันธุ์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายสิงปราการ    ฤทธิพันธุ์ ) 
 

                                                       สมหวัง     กอ้นวิมล        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายสมหวัง     ก้อนวิมล ) 
  
 
                                                                 ทราบ 
                                                        ไพรัตน์       ศรีทะนนท์    
                                                   (นางสาวไพรัตน์       ศรีทะนนท์) 
                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

 


