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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี  2563 

คร้ังที่  2/2563 

เมื่อวันท่ี  14  สิงหาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

ผู้มาประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล          ตำแหน่ง   ลายมือชือ่ 

1 นายแฉล้ม  มาบขุนทด   ประธานสภาฯ   แฉล้ม  มาบขุนทด 

2 นายสบาย  ทองรักษ์      รองประธานสภาฯ  สบาย  ทองรักษ์ 

3 นายอุดร  หาญณรงค์       เลขานุการสภาฯ   อุดร  หาญณรงค์  

4 นายสำพันธ์  แพวขุนทด    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  สำพันธ์  แพวขุนทด 

5 นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง      สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  คูณ  ป้อพันธุ์ดุง 

6 นายทวี  บุญขุนทด     สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  ทวี  บุญขุนทด 

7 นายจำลอง  ประทุมวงศ์             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  จำลอง  ประทุมวงศ์             

8 นายสำเริง  นนขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  สำเรงิ  นนขุนทด  

9 นายคมกฤษ  หงส์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  คมกฤษ  หงส์ขุนทด 

10 นายกลม  เรียบขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กลม  เรียบขุนทด 

11 นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  รุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม 

12 นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  อุทัย  คล้อยชัยภูมิ 

13 นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  ชัยวัฒน์  ชาตเิผอืก 

14 นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  จรัสศรี  ชาญสูงเนิน 

15 นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  วัฒนกุล  กลิ่นหวาน 

16 นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9  วิวัฒน์  ขานสันเทียะ 

17 นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ธวัชชัย  เปรมเพ็ชร 

ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายจำนอง  บุขุนทด        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3    

2 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10   

3 นายอนุศร  ญาณรักษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11   

   

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1 นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.   อำนาจ  พงษ์ด้วง 

3 นายชัยพร  กลิ่นจันทร์   รอง นายก อบต.  ชัยพร  กลิ่นจันทร์ 

4 นายสมพร  ยำเกรง   เลขานุการนายก  สมพร  ยำเกรง 

5 นางอุษา  อาบสุวรรณ์   หัวหนา้สำนักปลัดฯ  อุษา  อาบสุวรรณ์ 

6 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

7 นางสาวสาวิตรี  ทั่งพรม   นักทรัพยากรบุคคล  สาวติร ี ทั่งพรม 

9 นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ดาวรุ่ง  ณะสีเสน 

10 นายศุภธัช  นิจประทุม   ผอ. กองช่าง   ศุภธัช  นจิประทุม 

11 นายอานนท์  มิตรขุนทด   ผอ. กองสวัสดิการสังคม  อานนท์  มิตรขุนทด 

12 นางสาวปุญญ์ชญาณัฏฐ์  หมื่นฤทธิ์ นักวิชาการศกึษา ปุญญ์ชญาณัฏฐ์  หมื่นฤทธิ์ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่  1/2563 

เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2563 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 16 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1 ญัตติเพือ่พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงรายละเอียด 

   โครงการ  ตามโครงการใช้จ่ายเงนิสะสมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  

          5.1.1 ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมตัด 

ทอนงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน   นางทองคำ  

ทวงจันทึก-หน้าวัดสามัคคีอุทิศ  บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 

นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต. เชญินายก อบต. อภิปราย                        นายก อบต...   
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นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายเสนอ  ดังนี้ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้อนุมัตใิช้จ่ายเงนิเงิน

สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้าน นางทองคำ ทวงจันทึก-หน้าวัดสามัคคีอุทิศ  บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1  

โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช้ัน 3 Ø0.40X1.00 เมตร จำนวน 159 ท่อน พร้อม

ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80X0.80X0.80X0.08 เมตร จำนวน 15 บ่อ  และ

ติดตัง้ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จำนวน 1 ป้าย  ตดิตั้งป้าย 

ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็กจำนวน 1 ป้าย จำนวนเงิน  301,700 บาท  นั้น  

   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง 

รายละเอียดโครงการพร้อมตัดทอนงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้านนางทองคำ  ทวงจันทึก-หน้าวัดสามัคคีอุทิศ  บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1

ดังนี้ 

   คำช้ีแจงเดิมโดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช้ัน 3 Ø0.40X1.00 เมตร จำนวน 159 

ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80X0.80X0.80X0.08 เมตร จำนวน 

15 บ่อ  และติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท  จำนวน 1 ป้าย  ติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็กจำนวน 1 ป้าย จำนวนเงิน 301,700 บาท  

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็นโดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช้ัน 3 Ø0.40X1.00 เมตร 

จำนวน 159 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60X0.60X0.80X0.10

เมตร จำนวน 15 บ่อ  และติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท  จำนวน 1 

ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็กจำนวน  1  ป้าย  จำนวนเงิน  

239,700 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   

เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จงึมีความจำเป็นต้อง 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเหมาะสมกับสภาพพื้นที่องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จงึขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 29   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติ 16 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

     5.1.2 ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมตัด

ทอนงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสนั่น-คลอง

คันฉู  บ้านคันฉูเก่า  หมู่ที่ 5 

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด เชญินายก อบต. อภิปราย 

นายก อบต...   
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นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายเสนอ  ดังนี้ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้อนุมัตใิช้จ่ายเงนิเงิน 

   สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม 

เหล็กสายบ้านนายสนั่น-คลองคันฉู หมู่ที่ 5 โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช้ัน 3 

Ø0.60X1.00 เมตร จำนวน 45 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 

1.10X1.20X1.30X0.10 เมตร จำนวน 4 บ่อ  ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช้ัน 

3 Ø0.40X1.00 เมตร จำนวน 49 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 

0.80X0.80X0.80X0.08 เมตรจำนวน 6 บ่อ และติดตั้งป้ายก่อนดำเนนิงานป้ายไว

นิลองิค์เจ็ท  จำนวน 1 ป้าย  ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็กจำนวน  

1  ป้าย  จำนวนเงิน  207,000 บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)  นั้น  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง

รายละเอียดโครงการพร้อมตัดทอนงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้านนายสนั่น-คลองคันฉู  บ้านคันฉูเก่า  หมู่ที่ 5 ดังนี้ 

   คำช้ีแจงเดิมโดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช้ัน 3 Ø0.60X1.00 เมตร จำนวน 45  

ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.10X1.20X1.30X0.10 เมตร จำนวน 4 

บ่อ  ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช้ัน 3 Ø0.40X1.00 เมตร  จำนวน 49 ท่อน 

พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 0.80X0.80X0.80X0.08 เมตรจำนวน 6 บ่อ และ

ติดตั้ งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวนิลอิงค์ เจ็ท  จำนวน 1 ป้าย  ติดตั้ งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็กจำนวน  1  ป้าย  จำนวนเงิน  207,000 บาท  

   ขอเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงเป็น โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช้ัน 3 Ø0.40X1.00  

   เมตร จำนวน 94 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด0.60X0.60X0.80X0.10 

    เมตร จำนวน 10 บ่อ และติดตัง้ป้ายก่อนดำเนนิงานป้ายไวนิลองิค์เจ็ท  จำนวน 1  

   ป้าย  ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็กจำนวน  1  ป้าย  จำนวนเงิน  

 137,000 บาท  

เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จงึมีความจำเป็นต้อง 

   เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่องค์การบริหาร 

   ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จงึขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติ 16 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 

5.1.3 ขออนุมัติ... 
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               5.1.3 ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมตัด 

   ทอนงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สายหลังบ้าน นายผิน  อินตา- 

นา  นายบุญส่ง  กลิ่นศรีสุข  บ้านคันฉูเก่า  หมู่ที่ 5 

นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต. เชิญนายก อบต. อภิปราย                   

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.  อภปิรายเสนอ  ดังนี้ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้อนุมัตใิช้ขอ้บัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังบ้าน นายผิน อนิตา-นา  

นายบุญส่ง กลิ่นศรสีุข บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ 5 ขนาดผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร ยาว 970.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  485.00  ลูกบาศก์ 

เมตร และติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท  จำนวน 1 ป้าย  ตดิตั้งป้าย 

ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็กจำนวน 1 ป้าย จำนวนเงิน 212,000 บาท  นัน้  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง

รายละเอียดโครงการพร้อมตัดทอนงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังบ้าน

นายผิน อนิตา-นา นายบุญส่ง  กลิ่นศรีสุข บ้านคันฉูเก่า  หมู่ที่ 5 ดังนี้ 

คำชี้แจงเดิมโดยลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ยาว 

970.00 เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  485.00  ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้าย

ก่อนดำเนินงานป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท  จำนวน 1 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ป้ายเหล็กจำนวน  1  ป้าย  จำนวนเงิน  212,000 บาท  

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็นโดยลงลูกรัง ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร  

หนา 0.10 เมตร  ยาว 900.00 เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  360.00  

ลูกบาศก์เมตร  ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ยาว 

400.00 เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  120.00  ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้าย

ก่อนดำเนินงานป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท  จำนวน 1 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ป้ายเหล็กจำนวน  1  ป้าย  จำนวนเงิน  194,400 บาท  

เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดโครงการเพื่อเหมาะสมกับสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 

โคกเพชรพัฒนา จงึขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด 4  ข้อ  29   

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติ 16 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

    5.1.4 ญัตติเพื่อพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 

   งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รับหลักการ) 

นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต.  เชิญนายก อบต. อภิปรายเสนอร่างขอ้บัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายเสนอร่างขอ้บัญญัติและหลักการแห่งร่าง 

   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามเอกสาร 

   แนบคำแถลงงบประมาณและร่างขอ้บัญญัติ) 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ตามที่นายกฯ ได้เสนอร่างขอ้บัญญัติฯ นัน้ ได้ถาม 

   สมาชิกสภาฯ สงสัยในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่ และได้เปิดโอกาสให้ 

   สมาชิกสภาฯ ได้อภปิราย 

นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 ได้สนับสนุนผูบ้ริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ได้ทันห้วงเวลาที่ 

   กำหนด เพื่อบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่และ บำบัดความเดือดรอ้นของ 

   ประชาชน และเห็นว่าผูบ้ริหารได้ดำเนินการตามนโยบายและความจำเป็นครบถ้วน 

   แล้ว โดยฝากให้ผู้บริหารได้บริหารงบประมาณให้มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้  

   เพื่อบำบัดความเดือดรอ้นของประชาชนเป็นสำคัญ และให้เพิ่มงบประมาณ 

   โครงสรา้งพื้นฐานมากกว่า 200,000 บาท ในปีต่อไป  

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ จะอภปิรายอีก 

   หรอืไม่  เมื่อไม่มีได้ขอมตทิี่ประชุมนี้ว่ารับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ 

   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม  รับหลักการ 16  เสียง 

   ไม่รับหลักการ  0  เสียง 

   งดออกเสียง 1  เสียง (ประธานสภาฯ)   

นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต. ได้ให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบขั้นตอนต่อไป 

นายอุดร  หาญณรงค์   ชีแ้จงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  -ในกรณี สภาท้องถิ่นยังไม่ได้ตัง้คณะกรรมแปรญัตติหรือตั้งคณะกรรม 

 การแปรญัตติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหนา้ที่ 

 เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 106(4) สภาฯ จะต้องดำเนินการเลือก

คณะกรรมการตามข้อ 107 โดยที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะให้มคีณะกรรมการแปร 

ญัตติ... 
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 ญัตติมจีำนวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบข้อ 103 ประกอบ 105 กำหนดให้

คณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ด

คน 

  -วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตอ้งเลือกที่ละคน ไม่สามารถเลือก

ครั้งเดียวเป็นคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมกันได้  ดังนั้น  การเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ

คนทีห่นึ่งก่อน จนถึงกรรมการแปรญัตติที่กำหนดไว้ครบจำนวน ถ้าเลือก

คณะกรรมการลำดับใด มีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็จะได้เป็นคณะกรรมการ

ลำดับนั้น ตามข้อ 14 แต่ถ้าลำดับใดมีผู้เสนอเป็นกรรมการแปรญัตติมากกว่าหนึ่ง

คน ก็ต้องใช้วธิีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง คือการเขียนชื่อตัว ช่ือสกุลลงใน

แผ่นกระดาษและใส่ซองตามข้อ 75 วรรคสาม 

  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติตามจำนวนแลว้ สภา อบต. ต้องมีมติ

กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มไิด้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ

คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สบิสี่ช่ัวโมง นับแต่

สภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว ตลอดจนสถานที่

ยื่น คำแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ แลว้ โดยกำหนดเป็นระยะเวลากี่วัน ตั้งแต่วัน

ไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ที่คณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณา ตามข้อ 49 ข้อ 50 และข้อ 110 

นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต. ให้สภาฯ เสนอคณะกรรมการญัตติกี่คน ซึ่งตอ้งไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 3  คน 

นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต. ถามสภาฯ ว่า มผีูเ้สนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ เมื่อไม่มีผู้เสนอ

เป็นอย่างอื่น มตทิี่ประชุมให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 3  คน และให้สภาฯ  

 เสนอคณะกรรมการแปรญัตติตามลำดับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ 10 เสนอ นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติคนทีห่นึ่ง 

  นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก  ส.อบต. หมู่ 7 รับรอง 

  นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ  ส.อบต. หมู่ 9 รับรอง 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ถามสภาฯ ว่า มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ เมื่อไม่มี

ผูเ้สนอเป็นอย่างอื่น มติที่ประชุมให้มคีณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง คือ 

นายวัฒนกุล... 
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นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8  และให้สภาฯ เสนอคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที่สอง ต่อไป 

นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก ส.อบต. หมู่ 7 เสนอ นายสำพันธ์  แพวขุนทด ส.อบต. หมู่ 1 เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติคนที่สอง 

  นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม  ส.อบต. หมู่ 6 รับรอง 

  นายสำเริง  นนขุนทด  ส.อบต. หมู่ 4 รับรอง 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ถามสภาฯ ว่า มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ เมื่อไม่มี

ผูเ้สนอเป็นอย่างอื่น มติที่ประชุมให้มคีณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง คือ  

นายสำพันธ์  แพวขุนทด ส.อบต. หมู่ 1 และให้สภาฯ เสนอคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที่สาม ต่อไป 

นายทวี  บุญขุนทด       ส.อบต. หมู่ 2  เสนอ นางจรัสศร ี ชาญสูงเนิน  ส.อบต. หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติคนที่สาม 

  นายคมกฤษ  หงส์ขุนทด  ส.อบต. หมู่ 4  รับรอง 

  นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง  ส.อบต. หมู่ 2  รับรอง 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ถามสภาฯ ว่า มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ เมื่อไม่มี

ผูเ้สนอเป็นอย่างอื่น มติที่ประชุมให้มคีณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม คือ  

นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน  ส.อบต. หมู่ 7 

ให้สภาฯ กำหนดระยะเวลาใหส้มาชิก อบต. ที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติ

เสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่นอ้ยกว่ายี่สบิสี่ช่ัวโมง 

นับแต่สภาฯ มมีติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งสภาฯ ได้มมีตริับหลักการ

แห่งร่างขอ้บัญญัติฯ เมื่อเวลา 11.00 น. ให้สภาฯ กำหนดระยะเวลาให้

คณะกรรมการแปรญัตติ ไปดำเนนิการแปรญัตติใหเ้สร็จสิ้นภายหลังจากที่รับคำ

แปรญัตติจากสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว โดยกำหนดระยะเวลากี่วัน ตัง้แต่วันไหนถึง

วันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณา 

นายธวัชชัย เปรมเพ็ชร  ส.อบต. หมู่ 10 ให้เสนอคำแปรญัตติวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลา  

08.30 - 16.30 น. ของแต่ละวัน  ณ ห้องประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

นายอุดร หาญณรงค์  เลขานุการสภาฯ ได้นัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมวันนี ้คอืวันที่ 14 

สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ 

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ณ หอ้งประชุมสภาฯ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด... 
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นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมสภาฯ มีผูใ้ดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มี  

   เป็นอันว่ามตทิี่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติไปแปรญัตติให้เสร็จสิ้น 

แล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อประธานสภาฯ ซึ่งประธานสภาฯ จะได้ 

ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาฯ ที่มไิด้เป็นคณะกรรมการได้ทราบ ไม่น้อยกว่ายี่สิบ 

สี่ช่ัวโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาวาระต่อไป โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติเข้า 

ประชุมสภาฯ ด้วย  พร้อมนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่  21  สิงหาคม  2563  เวลา  

10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภาฯ การแต่งกายชุดข้าราชการสีกากีคอพับ 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 

(ลงช่ือ)      อุดร  หาญณรงค์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายอุดร  หาญณรงค์) 

                         เลขานุการสภา อบต. โคกเพชรพัฒนา 

 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  (ลงช่ือ)    กลม  เรียบขุนทด 

(นายกลม  เรียบขุนทด) 

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  5 

 

 (ลงช่ือ)    อุทัย  คล้อยชัยภูมิ    (ลงช่ือ)     วัฒนกุล    กลิ่นหวาน 

(นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ)    (นายวัฒนกุล    กลิ่นหวาน)                    

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  6                       สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  8 

 

สภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้รับรองรายการประชุม สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เมื่อคราวประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 

3/2563  วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

 

    (ลงช่ือ)      แฉล้ม  มาบขุนทด    ผูต้รวจรับรอง 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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