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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี  2564 

คร้ังที่  2/2564 

เมื่อวันท่ี  16  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 นายจำนอง  บุขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  จำนอง  บุขุนทด  

8 นายจำลอง  ประทุมวงศ์    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  จำลอง  ประทุมวงศ์  

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 นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  อุทัย  คล้อยชัยภูมิ 

13 นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  รุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม 

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 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  สมพงษ์  เพชรนอก 

18 นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ธวัชชัย  เปรมเพ็ชร 

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 นายสมพร  ยำเกรง   เลขานุการนายก  สมพร  ยำเกรง 

3 นางอุษา  อาบสุวรรณ์   หัวหนา้สำนักปลัดฯ  อุษา  อาบสุวรรณ์ 

4 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

5 นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ดาวรุ่ง  ณะสีเสน 

6 นายศุภธัช  นิจประทุม   ผอ. กองช่าง   ศุภธัช  นจิประทุม 

7 นายอานนท์  มิตรขุนทด   ผอ. กองสวัสดิการสังคม  อานนท์  มิตรขุนทด 

8 นางสาวปนัดดา  ยาป่าคาย  นักวิชาการสาธารณสุข  ปนัดดา  ยาป่าคาย 

9 นางสาวปุญญ์ชญาณัฏฐ์  หมื่นฤทธิ์ นักวิชาการศกึษา ปุญญ์ชญาณัฏฐ์  หมื่นฤทธิ์ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่  1/2564 

เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2564 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 18 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1  การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต.  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้มมีติ 

   เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติฯ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 

   สาม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ซึ่งเลขานุการสภาฯ  ได้นัด 

   คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเวลา  15.00  น.  ณ  หอ้งประชุมสภาฯ  เพื่อให้ 

   เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่า เป็นนายวัฒนกุล   

กลิ่นหวาน  เป็นประธานคณะกรรมการ  นายสำพันธ์  แพวขุนทด  เป็นกรรมการ 

และนางจรัสศร ี ชาญสูงเนิน เป็นกรรมการเลขานุการ  โดยคณะกรรมการแปร 

ญัตติ... 
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ญัตติได้รายงานการแปรญัตติต่อประธานสภา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 

16.35 น. และประธานสภาฯ ได้รายงานให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบ  และได้แจ้งให้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาได้ทราบแล้ว  ตามหนังสือ ที่ ชย

(ส.อบต.)81201/ว 21  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2564  เวลา 17.00 น.  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

    5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 

   งบประมาณ พ.ศ. 2565 

    วาระ 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต. ได้ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อภปิราย 

นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน สมาชิก อบต. หมู่ 8  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ อภปิรายว่า  

ตามมตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา สมัยประชุม 

   สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้กำหนด 

   ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคณะกรรมการคณะกรรมการ ในวันที่ 

11 - 13  สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  ในแต่ละวัน นั้น  

ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดได้เสนอคำแปรญัตติ  

เมื่อไม่มสีมาชิกสภาฯ เสนอคำแปรญัตติ  คณะกรรมการได้อ่านร่างขอ้บัญญัติฯ  

ในวันที่ 11 - 13  สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. ในแต่ละวัน 

ครบถ้วนแล้ว ได้ถามในที่ประชุมว่า เห็นชอบคงไว้ร่างเดิมเพื่อตรา เป็นข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อที่จะได้รายงานให้ 

ประธานสภาฯ ทราบ ซึ่งประธานสภาฯ จะได้ส่งรายงานนีแ้ก่สมาชิกสภาฯ ทราบ  

ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชัว่โมงก่อนวันประชุมพิจารณาในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อที่ 

ประชุมสภาฯ จักได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 วาระ 3 ขั้นลงมติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมสภาฯ ว่า เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิม เพื่อ 

   ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หรอืไม่ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  18  เสียง   ไม่เห็นชอบ  0  เสียง   งดออกเสียง 1  เสียง  

วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด  ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ มสีมาชิกท่านใดจะอภปิราย

อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มีจึงกล่าวปิดประชุมสภาฯ                       ปิดประชุมเวลา...   
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ปิดประชุมเวลา  12.05  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.  หมู ่ 6                       สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  8 

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้รับรองรายการประชุม สมัยประชุมสามัญ  

สมัยทีส่าม  ครั้งที ่ 2/2564   วันที่ 16 สิงหาคม 2564  เมื่อคราวประชุม สมัยประชุม.................................                       

ครั้งที.่......./..............  วันที่............................................... 

 

    (ลงช่ือ)        ผูต้รวจรับรอง 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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