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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  2563 

คร้ังที่  1/2563 

เมื่อวันท่ี  10  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 นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง      สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2   คูณ  ป้อพันธุ์ดุง 

6 นายทวี  บุญขุนทด     สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  ทวี  บุญขุนทด 

7 นายสำเริง  นนขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  สำเรงิ  นนขุนทด 

8 นายกลม  เรียบขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กลม  เรียบขุนทด 

9 นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  อุทัย  คล้อยชัยภูมิ 

10 นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  รุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม 

11 นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  ชัยวัฒน์  ชาตเิผอืก 

12 นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  จรัสศรี  ชาญสูงเนิน 

13 นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  วัฒนกุล  กลิ่นหวาน 

14 นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9  วิวัฒน์  ขานสันเทียะ 

15 นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ธวัชชัย  เปรมเพ็ชร 

16 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  สมพงษ์  เพชรนอก 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายจำลอง  ประทุมวงศ์             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3    

2 นายจำนอง  บุขุนทด        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 

3 นายคมกฤษ  หงษ์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  

4 นายอนุศร  ญาณรักษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11   

 

     



2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1 นายสุเทพ  แต้มสาระ   รองนายกคนที่ 1  สุเทพ  แต้มสาระ 

2 นายสมพร  ยำเกรง   เลขานุการนายก  สมพร  ยำเกรง 

3 นายบพิตร  อรัญสาร   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บพิตร  อรัญสาร 

4 นางอุษา  อาบสุวรรณ์   หัวหน้าสำนักปลัดฯ  อุษา  อาบสุวรรณ์ 

5 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

6 นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวรุ่ง  ณะสีเสน 

7 นางสาวปุญญ์ธญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธิ์ นักวิชาการศกึษา        ปุญญ์ธญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธิ์ 

8 นางมลฤดี  เชาว์พลกรัง   นักพัฒนาชุมชน   มลฤดี  เชาว์พลกรัง 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้แจ้งให้สภาฯทราบว่า มีพนักงานส่วนตำบลโอน  

   (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งใหม่ 2 ราย และอนุญาตให้รายงานตัวเพื่อสภาฯ ทราบ 

นางสาวปุญญ์ธญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธิ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วน 

   ตำบลโคกเริงรมย์ โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศกึษา ปฏิบัติการ สังกัด 

   กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

นางมลฤดี เชาว์พลกรัง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 

โอนมาดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่  1/2562 

เมื่อวันที่  11  พฤศจกิายน  2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 15 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5… 
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วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    5.1 เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัย 

   สามัญสมัยแรกในปีถัดไป 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดจะอภปิราย 

   เสนอ 

นายสมพงษ์  เพชรนอก ส.อบต. หมู่ 8 เสนอสมัยประชุมสามัญ  ดังนี้ 

    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง  เริ่มวันที่ 10 มิถุนายน 2563 

    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2563 

    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่  เริ่มวันที่ 10 พฤศจกิายน 2563 

    สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกในปีถัดไป  เริ่มวันที่ 10 มีนาคม 2564 

   ทุกสมัยประชุมมกีำหนดไม่เกิน 15 วัน หากวันเริ่มประชุมสามัญสมัยใด ตรงกับ 

   วันหยุดราชการหรอืวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรอืมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอื่นใด ใหเ้ลื่อนเป็น 

   วันทำการถัดไป 

นางจรัสศรี ชาญสูงเนิน ส.อบต. หมู่ 7 อภปิรายใหก้ำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มวันที่ 10  

   ธันวาคม 2563 เพราะคาดว่าจะมีเรื่องที่จะให้สภาฯ พิจารณาเป็นจำนวนมากใน 

   เดือนนี้ 

นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 เป็นผู้รับรองคนที่ 1 

นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ 10 เป็นผูร้ับรองคนที่ 2 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 15 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้อนุญาตสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมอภปิราย 

 ตามลำดับดังนี้ 

นายธวัชชัย เปรมเพ็ชร  ส.อบต. หมู่ 10  อภปิรายสอบถามว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีโรค COVID 19 ระบาด  

 การศกึษาดูงานในวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 และการจัดการแข่งขันกีฬาโคก

เพชรพัฒนาเกมส์ช่วงปลายเดือนนี้จะเลื่อนหรือไม่ 

นายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต. อภปิรายตอบว่า การศกึษาดูงานเลื่อนไปไม่มีกำหนด และ การจัดการ

แข่งขันกีฬาโคกเพชรพัฒนาเกมส์ ยังคงไว้ตามเดิม ฝ่ายบริหารประสงค์ฟังความ

คิดเห็นของสมาชิกสภาฯ ดว้ย 

นายสมพงษ์ เพชรนอก  ส.อบต. หมู่ 10 อภปิรายว่า รู้สกึสบายใจและเห็นดว้ยที่ได้เลื่อนการศกึษาดูงาน

ออกไป เพราะเห็นข่าวโรค COVID 19 ก็รู้สึกกลัว สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาฯ 

 ก็ไม่น่าจะต้องเลื่อนการแข่งขัน เพราะจัดการแข่งขันภายในตำบล ก็ใหผู้บ้ริหาร

กำหนดวันแข่งขันเพื่อแจ้งให้สภาฯ ทราบต่อไป               นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม... 
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นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม ส.อบต. หมู่ 6 อภปิรายว่า ก็เป็นกังวลเช่นเดียวกัน หากการจัดการแข่งขันกีฬาฯ มี

ผูต้ิดเชือ้โรคดังกล่าวมาชมการแข่งขัน  หากเลื่อนหรอืยกเลิกก็เป็นการด ีก็ขอให้

สมาชิกสภาฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นเป็นอย่างไร 

นายคงเดช ป้อมจัตุรัส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อภปิรายว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันโรค COVID19 

ยงัไม่มีการแพร่ระบาดในท้องถิ่น การจัดการแข่งขันกีฬาฯ  ระหว่างวันที่  27-29  

มีนาคม  2563  จงึไม่น่าส่งผลกระทบต่อการตดิโรคของนักกีฬา  

นายวิวัฒน์ ขานสันเทียะ ส.อบต. หมู่ 9  อภปิรายสอบถามว่า  ตามที่บ้านปากจาบ  หมู่ 9  ได้มหีนังสอืถึง 

อบต. โคกเพชรพัฒนา  เพื่อขอรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์กุดมะไฟ  หลัง รพ.

สต. บ้านปากจาบ  นัน้  ได้ดำเนินการแจ้งสำนักงานที่ดินอำเภอหรอื 

 -วันที่ 13 มีนาคม 2563  ที่บ้านปากจาบ หมู่ 9 จะมีการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้

ภายในหมู่บ้าน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมีแล้วพร้อมแลว้  แต่ยังขาดกำลังคนงานที่

ช่วยก่อสร้าง  จึงขอเชิญจติอาสาไปช่วยจะมีหรอืไม่ 

นายสุเทพ  แต้มสาระ รองนายกฯ  อภิปรายว่า  จะรับเรื่องดังกล่าวไปนำเรียนนายก อบต. 

นายชัยวัฒน์ ชาตเิผอืก  ส.อบต. หมู่ 7 อภปิรายสอบถามว่า  ถนนคอนกรีตที่ได้รับการอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงนิ

สะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ดำเนินการถึงขัน้ตอนไหนแล้ว 

นายสุเทพ  แต้มสาระ รองนายกฯ  อภิปรายว่า  อยู่ในขั้นตอนสอบราคาหาผู้รับจา้ง 

นายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต. อภปิรายตอบว่า  ในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตอ้งมีเอกสาร 

นสล. ไปยื่นที่สำนักงานที่ดิน  ในส่วนค่ารังวัดจะเป็นหมู่บ้าน หรอื อบต. เป็นผู้

ชำระค่าใช้จ่ายรังวัด 

นายธวัชชัย เปรมเพ็ชร  ส.อบต. หมู่ 10  อภปิรายว่า การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับให้เยาวชนซ้อม ใหร้ีบ 

   ดำเนนิการจัดหาให้โดยเร็ว ที่ผ่านมาจัดหาให้ใกล้วันแข่งขันมากเกินไป 

นายบพิตร อรัญสาร ปลัด อบต. อภปิรายว่า  พนักงานส่วนตำบลกำลังจัดทำโครงการ  และได้ตัง้ 

งบประมาณไว้รองรับแล้ว และได้พนักงานส่วนตำบลในงานด้านนีเ้พิ่มเติมคงจะ 

ทำงานได้เร็วขึ้น 

นายทวี  บุญขุนทด  ส.อบต. หมู่ 2  อภปิรายสอบถามว่า  ในปีงบประมาณ 2563  จะมีงบประมาณหา 

   รถเกรดเดอร์มาปรับเกรดทางลูกรังในพื้นที่หรอืไม่ 

-วันที่  14  มีนาคม  2563  ธรรมสถานโพธิคีรีเขต (วัดป่า) บ้านโคกพงาด จะมีพธิี 

หล่อพระพุทธรูปปางประทานพร ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ผูบ้ริหาร และพนักงานส่วน 

ตำบลเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ 

นายสุเทพ  แต้มสาระ  รองนายก อบต. ได้อภิปรายตอบข้อซักถาม สำหรับรถเกรดเดอร์มาปรับถนน  

ไม่ได้ตัง้งบประมาณไว้  ที่ตั้งไว้เป็นงบฉุกเฉิน  หากจะใช้ดำเนินการจะต้องมเีหตุ

ฉุกเฉินทางขาดหรือชำรุดเสียหายมาก 

ประธานสภา อบต... 
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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 

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้รับรองรายการประชุม เมื่อคราวประชุม  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก   ครั้งที ่2/2563  เมื่อวันที่ 18  มนีาคม  2564                       

 

(ลงช่ือ)      แฉล้ม  มาบขุนทด    ผูต้รวจรบัรอง 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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