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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี  2564 

คร้ังที่  1/2563 

เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม  2564 

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        นายจำนอง  บุขุนทด       สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  จำนอง  บุขุนทด     

9 นายสำเริง  นนขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  สำเรงิ  นนขุนทด  

10 นายคมกฤษ  หงส์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  คมกฤษ  หงส์ขุนทด 

11 นายกลม  เรียบขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กลม  เรียบขุนทด 

12 นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  รุ่งศักดิ ์ ฟ้าคุ้ม 

13 นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  อุทัย  คล้อยชัยภูมิ 

14 นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  ชัยวัฒน์  ชาตเิผอืก 

15 นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  จรัสศรี  ชาญสูงเนิน 

16 นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  วัฒนกุล  กลิ่นหวาน 

17 นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ธวัชชัย  เปรมเพ็ชร 

18 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  สมพงษ์  เพชรนอก 

19 นายอนุศร  ญาณรักษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  อนุศร  ญาณรักษ์ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  (ไม่มี) 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1 นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.   อำนาจ  พงษ์ด้วง 

2 นายสุเทพ  แต้มสาระ   รอง นายก อบต.  สุเทพ  แต้มสาระ 

3 นายสมพร  ยำเกรง   เลขานุการนายก  สมพร  ยำเกรง 

4 นางอุษา  อาบสุวรรณ์   หัวหนา้สำนักปลัดฯ  อุษา  อาบสุวรรณ์ 

5 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

6 นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ดาวรุ่ง  ณะสีเสน 

7 นายศุภธัช  นิจประทุม   ผอ. กองช่าง   ศุภธัช  นจิประทุม 

8 นายอานนท์  มิตรขุนทด   ผอ. กองสวัสดิการสังคม  อานนท์  มิตรขุนทด 

9 นางสาวปนัดดา  ยาป่าคาย  นักวิชาการสาธารณสุข  ปนัดดา  ยาป่าคาย 

10 นางสาวปุญญ์ชญาณัฏฐ์  หมื่นฤทธิ์ นักวิชาการศกึษา ปุญญ์ชญาณัฏฐ์  หมื่นฤทธิ์ 

11 พ.อ.อ. กฤตพรต  สวัสดิ์รักษา  เจ้าพนักงานธุรการ พ.อ.อ. กฤตพรต  สวัสดิ์รักษา 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง  ครั้งที่  1/2564 

เมื่อวันที่  10  มถิุนายน  2564 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 18 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

    5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 

   งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รับหลักการ) 

นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต.  เชิญนายก อบต. อภิปรายเสนอร่างขอ้บัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง...   
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นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายเสนอร่างขอ้บัญญัติและหลักการแห่งร่าง 

   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (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 และเห็นว่าผูบ้ริหารได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติและนโยบายให้ 

ครบถ้วนแล้ว โดยฝากให้ผู้บริหารได้พิจารณางบประมาณการควบให้เพยีงพอต่อ 

ความตอ้งการ  และให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ 

ประชาชนเป็นสำคัญ  

นายสมพงษ์  เพชรนอก ส.อบต. หมู่ 10 อภปิรายว่า บางหมวดบางโครงการก็ถือว่าใช้ได้ แต่บางโครงการก็ 

มีการตัง้งบประมาณมากเกินความจำเป็น จึงไม่สมดุลกับโครงสรา้งพื้นที่ใชพ้ัฒนา 

หมู่บ้าน  ตั้งไว้หมู่บ้านละ 200,000 บาท  บางโครงการก็พัฒนาไปได้ แต่ถนนบาง 

โครงการตอ้งใช้งบประมาณมากกว่านี้จึงจะสมบูรณ์เรียบร้อยดี การสัญจรไปมา 

ของเกษตรกรก็ได้รับความลำบาก จึงถูกถามเป็นประจำจากประชาชนในพื้นที่ จึง 

ฝากผูบ้ริหารให้พิจารณางบประมาณในส่วนโครงสร้างพืน้ฐานใหเ้พิ่มมากขึ้นดว้ย 

นายชัยวัฒน์ ชาตเิผอืก ส.อบต. หมู่ 7 อภปิรายเห็นด้วยกับ นายสมพงษ์  เพชรนอก ส.อบต. หมู่ 10 ให้ 

พัฒนาถนนหนทางภายในตำบลดีกว่าในปัจจุบัน 

นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม ส.อบต. หมู่ 7  อภปิรายว่า  ใหผู้บ้ริหารตั้งงบประมาณในการจ้างรถเกรดเดอร์ปรับ 

ถนนในพืน้ที่  โดยไม่ตอ้งขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

จะทำให้สะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายตอบว่า  ได้ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่แสดงความคิดเห็น 

สำหรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้ง 

งบประมาณไว้  36,500,000 บาท แต่งบโครงสร้างพื้นฐานจึงตั้งไว้หมู่บ้านละ  

200,000 บาท เพราะจะต้องไปตั้งไว้ในหมวดอื่นตามสัดส่วนตามระเบียบ 

หลักเกณฑ์  เช่น  เงนิเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ค่าตอบแทน เบีย้ยังชีพต่าง ๆ พัสดุ วัสดุ 

อุปกรณ์สำนักงาน หลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้นำงบประมาณไปใช้อะไรเป็นพิเศษ ซื้อ 

รถยนต์ก็ดว้ยความจำเป็น ไปทัศนศึกษาก็ไปแค่ครั้งเดียว และก็มีสถานการณ์โรค 

โควิด-19... 
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โควิด-19 เข้ามา เรื่องการนำเงินงบประมาณไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของ

ข้อบัญญัติฯ จึงไม่มี 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ จะอภปิรายอีก 

   หรอืไม่  เมื่อไม่มีได้ขอมตทิี่ประชุมนี้ว่ารับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ 

   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มติท่ีประชุม  รับหลักการ 17  เสียง 

   ไม่รับหลักการ  1  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 

 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 

ยื่นคำแปรญัตติ... 
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ยื่นคำแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ แล้ว 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 เมือ่ไม่มีผู้เสนอ

เป็นอย่างอื่น มตทิี่ประชุมให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 3  คน และให้สภาฯ  

 เสนอคณะกรรมการแปรญัตติตามลำดับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก ส.อบต. หมู่ 7 เสนอ นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติคนทีห่นึ่ง 

  นายจำนอง  บุขุนทด  ส.อบต. หมู่ 3 รับรอง 

  นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน  ส.อบต. หมู่ 7 รับรอง 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ถามสภาฯ ว่า มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ เมื่อไม่มี

ผูเ้สนอเป็นอย่างอื่น มติที่ประชุมให้มคีณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง คือ 

นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8  และให้สภาฯ เสนอคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที่สอง ต่อไป 

นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 เสนอ นายสำพันธ์  แพวขุนทด ส.อบต. หมู่ 1 เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติคนที่สอง 

  นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง  ส.อบต. หมู่ 2 รับรอง 

  นายอนุศร  ญาณรักษ์  ส.อบต. หมู่ 11 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 

  นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก ส.อบต. หมู่ 7 รับรอง 

  นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ  ส.อบต. หมู่ 6  รับรอง 

 

ประธานสภา... 
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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 11.55 น. ให้สภาฯ กำหนดระยะเวลาให้

คณะกรรมการแปรญัตติ ไปดำเนนิการแปรญัตติใหเ้สร็จสิ้นภายหลังจากที่รับคำ

แปรญัตติจากสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว โดยกำหนดระยะเวลากี่วัน ตัง้แต่วันไหนถึง

วันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณา 

นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม  ส.อบต. หมู่ 6 ให้เสนอคำแปรญัตติวันที่ 11-13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ตั้งแต่เวลา  

08.30 - 16.30 น. ของแต่ละวนั  ณ ห้องประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

นายอุดร หาญณรงค์  เลขานุการสภาฯ ได้นัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมวันนี ้คอืวันที่ 10 

สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ 

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ณ หอ้งประชุมสภาฯ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภาฯ ได้ถามที่ประชุมสภาฯ มีผูใ้ดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มี  

   เป็นอันว่ามตทิี่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติไปแปรญัตติให้เสร็จสิ้น 

แล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อประธานสภาฯ ซึ่งประธานสภาฯ จะได้ 

ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาฯ ที่มไิด้เป็นคณะกรรมการได้ทราบ โดยจะได้แจง้ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบเช่นเดียวกัน  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง ก่อนวันประชุม 

พิจารณาวาระต่อไป โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติเข้าประชุมสภาฯ ด้วย  และ 

ในช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 ในตำบลในอำเภอวิกฤติอย่างมาก  การนัดประชุม 

สมัยนีก้็จะพิจารณาความรวดเร็วและให้มวีันประชุมน้อยวัน  แตก่็อยู่ในลักเกณฑ์ 

ของระเบียบกฎหมาย  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค พร้อมนัดประชุม

ครั้งต่อไป วันที่  16  สิงหาคม  2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ การ

แต่งกายชุดข้าราชการสีกากีคอพับ 

ปิดประชุมเวลา  12.45  น. (ลงช่ือ)      อุดร  หาญณรงค์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายอุดร  หาญณรงค์) 

                         เลขานุการสภา อบต. โคกเพชรพัฒนา 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม... 
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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  

สมัยทีส่าม  ครั้งที ่ 1/2564   วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เมื่อคราวประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้ง

ที่ 2/2564  วันที่ 16 สิงหาคม 2564 

 

    (ลงช่ือ)        ผูต้รวจรับรอง 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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