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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  2563 

คร้ังที่  3/2563 

เมื่อวันท่ี  23  มีนาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล          ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

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 นายทวี  บุญขุนทด     สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  ทวี  บุญขุนทด 

6 นายจำนอง  บุขุนทด        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  จำนอง  บุขุนทด  

7 นายจำลอง  ประทุมวงศ์             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3     จำลอง  ประทุมวงศ์             

8 นายสำเริง  นนขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  สำเรงิ  นนขุนทด 

9 นายคมกฤษ  หงษ์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  คมกฤษ  หงษ์ขุนทด 

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 นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  วัฒนกุล  กลิ่นหวาน 

15 นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9  วิวัฒน์  ขานสันเทียะ 

16 นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ธวัชชัย  เปรมเพ็ชร 

17 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  สมพงษ์  เพชรนอก 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง      สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2    

2 นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7    

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 

2 นายสุเทพ  แต้มสาระ   รองนายกฯ   สุเทพ  แต้มสาระ 

3 นายบพิตร  อรัญสาร   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บพิตร  อรัญสาร 

4 นายศุภธัช  นิจประทุม   ผูอ้ำนวยการกองช่าง  นายศุภธัช  นิจประทุม 

5 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

6 นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวรุ่ง  ณะสีเสน 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่  2/2563 

เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2563 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้แจ้งการรับรองรายงานการประชุมไปในการประชุม 

   ครั้งต่อไป เนื่องจากรายงานการประชุมยังไม่เรียบร้อย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใชจ้่ายเงนิ

สะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้ให้ผู้บริหารชี้แจง 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง นายก อบต.  อภิปรายว่า  ตามที่สภาฯ ได้มมีติในคราวประชุมสมัยประชุมวิสามัญ 

   สมัยที่ ๑ เมื่อวันที ่28 ตุลาคม 2562 อนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 

   งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อส่งนำ้เพื่อ 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ก่อสร้างและปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

โคกเพชรพัฒนา จำนวน  32 โครงการ นั้น  

องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มคีวามประสงค์ขออนุมัติแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

2563 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนดินยกร่องพูนดิน สายโปร่งนายตุ๋ย (ป่ามะนาว) บ้าน

คันฉูเก่า หมู่ที่ 5 

รายละเอียดเดิม 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 1,800 เมตร ความสูง 0.50 เมตร หรอืมีปริมาตร

ไม่น้อยกว่า 4,226 ลบ.ม. ความลาดเอียง 1:15 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คส.ล. ช้ัน 

3 ขนาด ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน และติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้าย 

ไวนิลองิค์เจ็ต จำนวน 1 ป้าย ตดิตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก 

จำนวน 1 ป้าย จำนวนเงิน 496,000 บาท 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหม่ดังน้ี 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 1,700 เมตร ความสูง 0.50 เมตร ความลาดเอียง 

1:15 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คส.ล. ช้ัน 3 ขนาด ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 18 

ท่อน และติดตัง้ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวนิลองิค์เจ็ต จำนวน 1 ป้าย ติดตัง้ป้าย 

ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย จำนวนเงิน 496,000 บาท 

เหตุผล 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้ทำการสำรวจพื้นที่ก่อน

ดำเนนิงานก่อสร้างปรากฏว่าสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม่สามารถทำการ

ก่อสร้างตามแบบแปลนเดิมได้ จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง จงึขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก 

เพชรพัฒนา เพื่อแก้ไขเ้ปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ 16 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้อนุญาตสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมอภปิราย 

 ตามลำดับดังนี้ 

นายธวัชชัย เปรมเพ็ชร  ส.อบต. หมู่ 10 อภปิรายว่า ในช่วงฤดูแล้งนี ้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำคันฉูลดลง

จนเห็นสันดอน  และมีกลุ่มเกษตรกรฉวยโอกาสไปปลูกแตงโมและพืชอื่น ๆ ซึ่งเป็น

เหตุให้เกษตรกรผูเ้ลี้ยงวัวไม่มีพื้นที่เลีย้งวัว  จะมีแนวทางแก้ไขอย่าง 
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ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้อธิบายว่า  เป็นพืน้ที่ของกรมชลประทาน องค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา คงไม่มีอำนาจไปดำเนินการใดใดได้ 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง นายก อบต.  อภปิรายว่า  การจัดทำหนา้กากอนามัยด้วยตนเอง หมู่ 1-11  นั้น  

บัดนี ้ หมู่ 8 และ หมู่ 10  ทำเสร็จแล้ว  หมู่บ้านที่เหลอืนั้นทำเสร็จหรอืยัง ก็ขอให้

แจ้งมา  เพื่อที่จะได้มอบให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด  ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ มสีมาชิกท่านใดจะอภปิราย

อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มีจึงแจ้งในที่ประชุมสภาฯ ว่า  การประชุมครั้งต่อไปจะได้นัด

ประชุมโดยหนังสอื หากสมาชิกสภาฯ ผูบ้ริหาร มีญัตติที่จะเสนอก็ให้เสนอได้จะได้

นัดประชุมครั้งต่อไป พร้อมกล่าวปิดประชุม 

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 

 

สภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้รับรองรายการประชุม สมัยประชุมสามัญ  

สมัยแรก ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 เมื่อคราวประชุม สมัยประชุมวสิามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 

1/2563  วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

 

    (ลงช่ือ)       แฉล้ม  มาบขุนทด    ผูต้รวจรับรอง 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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