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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี  2563 

คร้ังที่  3/2562 

เมื่อวันท่ี  21  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 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  หงษ์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  คมกฤษ  หงษ์ขุนทด 

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 นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9  วิวัฒน์  ขานสันเทียะ 

18 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  สมพงษ์  เพชรนอก 

19 นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ธวัชชัย  เปรมเพ็ชร 

20 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 นายชัยพร  กลิ่นจันทร์   รองนายก อบต.   ชัยพร  กลิ่นจันทร์ 

3 นายสมพร  ยำเกรง   เลขานุการนายก อบต.  สมพร  ยำเกรง 

4 นายศุภธัช  นิจประทุม   ผอ. กองช่าง   ศุภธัช  นจิประทุม 

5 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่  2/2563 

เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 19 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1  การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต.  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้มมีติ 

   เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติฯ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 

   สาม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งเลขานุการสภาฯ  ได้นัด 

   คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเวลา  13.00  น.  ณ  หอ้งประชุมสภาฯ  เพื่อให้ 

   เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่า เป็นนายวัฒนกุล   

กลิ่นหวาน  เป็นประธานคณะกรรมการ  นายสำพันธ์  แพวขุนทด  เป็นกรรมการ 

และนางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน เป็นกรรมการเลขานุการ  โดยคณะกรรมการแปร

ญัตติได้รายงานการแปรญัตติต่อประธานสภา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 

16.35 น. และประธานสภาฯ ได้รายงานให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบแล้ว ตามหนังสือ 

ที่  ชย(ส.อบต.)81201/ว 19  เมื่อวันที่   20  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น. 

พร้อมได้แจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาได้ทราบ  ตาม 

หนังสอื... 



3 
 

หนังสือ ที่ ชย(ส.อบต.) 81201/ 20  เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม  2563 เวลา 08.30 น.  

ด้วยแล้ว สำหรับความโดยละเอียดนั้น  จะได้ให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงาน

ให้สภาฯทราบในวาระถัดไป  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

    5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 

   งบประมาณ พ.ศ. 2564 

    วาระ 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต. ได้ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อภปิราย 

นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน สมาชิก อบต. หมู่ 8  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ อภปิรายว่า  

ตามมตทิี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา สมัยประชุม 

   สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้กำหนด 

   ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคณะกรรมการคณะกรรมการ ในวันที่ 

17 - 19  สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  ในแต่ละวัน นั้น  

ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดได้เสนอคำแปรญัตติ  

เมื่อไม่มสีมาชิกสภาฯ เสนอคำแปรญัตติ  คณะกรรมการได้อ่านร่างขอ้บัญญัติฯ  

ในวันที่ 17 - 19  สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. ในแต่ละวัน 

ครบถ้วนแล้ว ได้ถามในที่ประชุมว่า เห็นชอบคงไว้ร่างเดิมเพื่อตรา เป็นข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อที่จะได้รายงานให้ 

ประธานสภาฯ ทราบ ซึ่งประธานสภาฯ จะได้ส่งรายงานนีแ้ก่สมาชิกสภาฯ ทราบ  

ไม่น้อยกว่ายี่สบิสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณาในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เพื่อที่ 

ประชุมสภาฯ จักได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 วาระ 3 ขั้นลงมติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมสภาฯ ว่า เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิม เพื่อ 

   ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หรอืไม่ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  19  เสียง   ไม่เห็นชอบ  0  เสียง   งดออกเสียง 1  เสียง  

5.2  ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

   เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

   งบประมาณ  พ.ศ. 2563   
นายแฉล้ม... 
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นายแฉลม้ มาบขุนทด  ประธานสภา อบต. เชิญนายก อบต. อภิปราย 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายเสนอ  ดังนี้ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้อนุมัตใิช้ขอ้บัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

คำช้ีแจงเดิม 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ นางสุนสิา-ไร่นายคลี่  

คำนาค  บ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

ยาว 86.00 เมตร หรอืมีพื้นที ่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 301.00 ตารางเมตร  ลงไหล่

ทางลูกรังกว้างขา้งละ 0.20 เมตร หรอืตามสภาพพืน้ที่ และติดตัง้ป้ายก่อน

ดำเนนิงานป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท  จำนวน 1 ป้าย  ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ป้ายเหล็กจำนวน  1  ป้าย  จำนวนเงิน 214,000  บาท  

ขอเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงเป็น  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายไร่นางสุนสิา-ไร่นายคลี่  

คำนาค  บ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 85 เมตร หรอืมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร  ลงไหล่ทาง

ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่ และตดิตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน

ป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จำนวน 1 ป้าย ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก

จำนวน 1 ป้าย จำนวนเงิน 213,400  บาท    

คำช้ีแจงเดิม 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกชลประทาน-บ้าน

นายมานพ  โมกศริิ  บ้านหนองตะครอง  หมู่ที่ 7 ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรอืมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 206.00 ตาราง

เมตร ลงไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่พรอ้มปรับ

เกลี่ยใหเ้รียบร้อย และติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จำนวน 1 ป้าย  

ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็กจำนวน  1  ป้าย จำนวนเงนิ 172,000  

บาท     

 

ขอเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงเป็น ... 
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ขอเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงเป็น  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกชลประทาน-บ้าน

นายมานพ  โมกศริิ  บ้านหนองตะครอง  หมู่ที่ 7   ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 

4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 34.00 เมตร  หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 

136.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 75,000  บาท ช่วงที่ 2 ขนาดผวิจราจรกว้าง 

3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 58.00 เมตร  หรอืมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 

174.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 97,000 บาท   

คำช้ีแจงเดิม 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  สายไร่นางศริิวรรณ-ลำคันฉู  บ้านใหม่สถาน ี

หมู่ท่ี 8 โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดผวิจราจร กว้าง 5.00  

เมตร  หนา 0.10 เมตร ยาว 700 เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 350  ลูกบาศก์

เมตร  พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ช้ัน 3 ขนาด Ø0.60 เมตร  จำนวน 7 ท่อน  และติดตัง้

ป้ายก่อนดำเนนิงานป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จำนวน 1 ป้าย ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ป้ายเหล็กจำนวน 1 ป้าย จำนวนเงิน 165,900 บาท 

ขอเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงเป็น  

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่นางศิรวิรรณ-ลำคันฉู  

บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 8 ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร ยาว  

550.00  เมตร ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 165.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ ค.

ส.ล. ช้ัน 3 ขนาด Ø0.60 X 1.00 เมตร  จำนวน  5  ท่อน  งบประมาณ  79,000  

บาท 

คำช้ีแจงเดิม 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยลงลูกรังพื้นที่   สายไร่นาง

ฉวีวรรณ-ลำคันฉู  บ้านใหม่สถานี  หมู่ที่ 8  โดยการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดย

ลงลูกรัง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ยาว  120  เมตร  

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 

ช้ัน 3 ขนาด Ø0.60 เมตร  ยาว 1 เมตร   จำนวน 8 ท่อน  จำนวนเงิน  46,000  

ขอเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงเป็น  

4. โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง  สายไร่นางฉวีวรรณ-ลำคันฉู  บ้าน

ใหม่สถานี  หมู่ที่ 8  โดยการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยลงลูกรัง  ขนาดผวิจราจร

กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ยาว  550.00  เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 220.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ช้ัน 3 ขนาด Ø0.60 X 1.00 

เมตร  จำนวน  5  ท่อน  งบประมาณ  103,000  บาท        เนื่องจาก... 
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เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จึงมีความจำเป็นต้อง 

   เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเหมาะสมกับสภาพพื้นที่องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จงึขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2563 หมวด 4  ข้อ  29   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  19  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง   งดออกเสียง 1  เสียง  

วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด  ประธานสภา อบต. ได้อนุญาตสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมอภปิราย 

 ตามลำดับดังนี้ 

นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 อภปิรายว่า ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบการรังวัดพื้นที่โครงการ

ที่จะนำเข้าสู่แผนพัฒนาให้ละเอียด  เมื่อจัดทำขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี  จะได้ไม่เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงบ่อยครั้ง 

นายวิวัฒน์ ขานสันเทียะ ส.อบต. หมู่ 9 อภปิรายว่า คลองกุดมะไฟได้ดำเนินการรังวัดเรียบร้อยแล้ว จะมี

งบประมาณเสาหมุดปักอาณาเขตหรือไม่ และถนนลูกรัง สายคุ้มบ้านใหม่ ปาก

จาบ หมู่ 9 – คุ้มเสิงสาง ขอให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนนิการปรับปรุงก่อสร้างด้วย 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายว่า  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ไม่ได้ตัง้ไว้ คงตอ้ง 

   จัดหางบประมาณจากส่วนอื่น 

นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง ส.อบต. หมู่ 2 อภปิรายว่า  ขอให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการขุดลอกคลองในช่วง

ฤดูแล้ง  เพราะจะดำเนินการได้สะดวกรวดเร็วและได้ประสทิธิภาพ มากกว่าการ

ดำเนนิการในช่วงฤดูฝน 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. ได้อภิปรายว่า ในการขุดลอกคลองนั้น หากได้รับเงินอุดหนุนก็ไม่

สามารถกำหนดได้ ซึ่งไม่ทราบว่างบประมาณจะเข้ามาช่วงใด   

-ขอขอบสภาฯ ที่ได้เห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และจะรีบดำเนนิการตามข้อบัญญัติฯ ต่อไป  

 -วันนี ้อบจ.ชัยภูมิ ได้มามอบเงนิค่าเดินทางรักษาพยาบาลของประชาชนผู้ยากไร้ 

จำนวน 74 ราย และจะมีงบประมาณ 30,000 บาท  สำหรับซ้อมสรา้งบ้านผู้

ยากไร้ 1 หลัง  ขอใหส้มาชิกสภาฯ ได้พิจารณาว่าจะสมควรใหบ้้านใด 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด  ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ มสีมาชิกท่านใดจะอภปิราย

อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มีจึงกล่าวปิดประชุมสภาฯ 

ปิดประชุมเวลา  12.05  น.      (ลงช่ือ)      อุดร  หาญณรงค์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายอุดร  หาญณรงค์) 

                         เลขานุการสภา อบต. โคกเพชรพัฒนา           รายช่ือ... 
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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.  หมู ่ 6                       สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  8 

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้รับรองรายการประชุม เมื่อคราวประชุม สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที ่4  ครั้งที่  1/2563 วันที ่14 ธันวาคม  2563 

 

    (ลงช่ือ)     แฉล้ม  มาบขุนทด       ผู้ตรวจรับรอง 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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