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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมวสิามัญ  สมัยที่หน่ึง ประจำปี  2564 

คร้ังที่  1/2564 

เมื่อวันท่ี  15  มกราคม  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 นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง      สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  คูณ  ป้อพันธุ์ดุง 

5 นายทวี  บุญขุนทด     สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  ทวี  บุญขุนทด 

6 นายสำเริง  นนขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  สำเรงิ  นนขุนทด 

7 นายกลม  เรียบขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กลม  เรียบขุนทด 

8 นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  รุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม 

9 นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  อุทัย  คล้อยชัยภูมิ 

10 นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  ชัยวัฒน์  ชาตเิผอืก 

11 นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  จรัสศรี  ชาญสูงเนิน 

12 นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  วัฒนกุล  กลิน่หวาน 

13 นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9  วิวัฒน์  ขานสันเทียะ 

ผู้ไม่มาประชุม  

1  นายสำพันธ์  แพวขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  ลา 

2 นายจำนอง  บุขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  ลา 

3 นายจำลอง  ประทุมวงศ์    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  ลา   

4 นายคมกฤษ  หงษ์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  ลา  

5 นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ลา  

6 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ลา  

7 นายอนุศร  ญาณรักษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  ลา  

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1 นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.   อำนาจ  พงษ์ด้วง 

2 นายศุภธัช  นิจประทุม   ผอ. กองช่าง   ศุภธัช  นจิประทุม 

3 นางอุษา  อาบสุวรรณ์   หัวหนา้สำนักปลัดฯ  อุษา  อาบสุวรรณ์ 

4 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

5 นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวรุ่ง  ณะสีเสน 

6 นางสาวปนัดดา  ยาป่าคาย  นักวิชาการสาธารณสุข  ปนัดดา  ยาป่าคาย 

7 นายอานนท์  มิตรขุนทด   ผูอ้ำนวยกองสวัสดิการสังคม อานนท์  มิตรขุนทด 

8 นางสาวปุญญ์ชญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธิ์ นักวิชาการศกึษา  ปุญญ์ชญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธ์ิ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ี ่ ครั้งที่  1/2563 

เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2563 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 12 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว้ (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

โคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.  2564  

(กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและกลุ่มผูใ้ช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ) 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ให้เชิญ นายก อบต. อภิปราย  

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาร่างขอ้บัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ

ด้วยไฟฟ้า พ.ศ.  2564  (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและกลุ่มผูใ้ช้น้ำร่วมกัน

บริหารจัดการ)  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาได้รับการถ่ายโอน 

ภารกิจ... 
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   ภารกิจ  คือ  สถานสีูบน้ำด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนำ้บ้านหนองตะครอง  หมู่ 7  

ตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ตามพระราชบัญญัติ 

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ ประกอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 

องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๗) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๘ (๑)  และมาตรา  ๗๑  และระเบียบกรม 

ชลประทานว่าดว้ยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  

๒๕๕๓  ข้อ  ๖ (ช)  การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน  ถ่ายโอนเฉพาะพืน้ที่นอกเขต 

ชลประทาน  และข้อ  ๑๐ (๑)  โดยได้รับมอบการถ่ายโอนภารกิจแล้ว  เมื่อวันที่  

11  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2563   

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็

ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การ

พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  

โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  กรณีการพิจารณา

สามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้  และการใน

การพิจารณาในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่สภาฯ  จะลงมติให้มีการ

อภิปราย  และให้สภาฯ  ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ยกเว้นการ

พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 

ฉะนั้น  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้  กระผมในฐานะนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอให้ที่ประชุม

สภาฯ  พิจารณาร่างขอ้บัญญัตินี้สามวาระรวดเดียว 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ถามมตทิี่ประชุมสภาฯ  ว่าจะให้พิจารณาร่างขอ้บัญญัติ 

ดังกล่าวสามวาระรวดเดียวหรอืไม่ ผูใ้ดประสงค์จะให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียว จำนวน  12  เสียง 

   (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง... 
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นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภิปรายว่า  โดยเป็นการสมควรกำหนดขอ้บังคับ  เรื่อง  การบริหาร 

กิจการสถานสีูบน้ำด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 

ประชาชน  และให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจสภาพการณ์ในปัจจุบันและความ 

ต้องการของประชาชน  ดังนัน้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึงตรา 

ข้อบัญญัตินีข้ึน้  โดยได้นำเสนอรายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติที่ส่งให้แก่ 

สมาชิกสภาฯ  ตั้งแตห่นา้แรกจนหนา้สุดท้ายและสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาไป 

พร้อมกันจนครบถ้วน  พร้อมขอทีป่ระชมุสภาฯ  ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง 

ข้อบัญญัตินี้เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภปิรายร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนลง 

มตหิรอืไม่  ถ้าไม่มผีมขอมตทิี่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่  ผู้ใดเห็นควรรับ 

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ เรื่อง  การบริหารกิจการสถานสีูบน้ำด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.  

๒๕๖๔  (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและกลุ่มผู้ใชน้้ำร่วมกันบริหารจัดการ)  

โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  จำนวน  12  เสียง  

   (ประธานงดออกเสียง)  

   วาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง  ขัน้แปรญัตติ  

เนื่องจากสภาฯ  ได้มมีตใิห้พิจารณาร่างขอ้บัญญัติฯ  เป็นสามวาระรวดเดียว  การ 

พิจารณาในวาระที่สองนี ้ ใหส้ภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  และให้ 

ที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  กรณีการพิจารณาสามวาระรวด 

เดียว  ผูแ้ปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติดว้ยวาจาก็ได้ 

 ผมจะถามที่ประชุมว่า  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติ 

หรอืไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ  ผมจะขอถามที่ประชุมว่าท่านใดความเห็น 

ให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติ  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานสีูบน้ำด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.  

๒๕๖๔  (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและกลุ่มผู้ใชน้้ำร่วมกันบริหารจัดการ)  

โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติฯ  จำนวน  12  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่สาม  ขัน้ลงมติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม  ซึ่งระเบียบฯ  กำหนดไว้ว่า 

ไม่มีการอภปิราย  เว้นแต่สภาฯ  จะลงมติให้มีการอภปิราย  ดังนัน้  ผมจะถามที่ 

ประชุมว่า  ท่านใดประสงค์จะให้มกีารอภปิราย  โปรดยกมอืครับ  

นายแฉล้ม มาบขุนทด... 
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นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มผีูใ้ดประสงค์จะให้มกีารอภิปราย  ผมจะขอถามมตทิี ่

ประชุมว่า  จะให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานสีูบ 

น้ำด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๔  (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและกลุ่มผู้ใชน้้ำ 

ร่วมกันบริหารจัดการ)  ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรอืไม่ ผูใ้ดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหร้่างข้อบัญญัติ เรื่อง การบรหิารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 

พ.ศ.  2564  (กรณอีงค์การบรหิารส่วนตำบลและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหาร 

จัดการ) ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล  จำนวน  12  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา  12.05  น.     

  (ลงช่ือ)      อุดร  หาญณรงค์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายอุดร  หาญณรงค์) 

                         เลขานุการสภา อบต. โคกเพชรพัฒนา   

          

รายชือ่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (ลงช่ือ)    กลม  เรียบขุนทด 

(นายกลม  เรียบขุนทด) 

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  5 

 (ลงช่ือ)    อุทัย  คล้อยชยัภูม ิ    (ลงช่ือ)     วัฒนกุล    กลิ่นหวาน 

                 (นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ)    (นายวัฒนกุล    กลิ่นหวาน) 

                    สมาชิกสภา  อบต.  หมู ่ 6                       สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  8 

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้รับรองรายการประชุม สมัยประชุมวสิามัญ  

สมัยทีห่นึ่ง  ครั้งที ่ 1/2564   วันที่ 15 มกราคม 2564  เมื่อคราวสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่

1/2564  วันที ่ 10  มนีาคม  2564 

                            

    (ลงช่ือ)        ผูต้รวจรับรอง  

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แกไ้ขเพิ่มเตมิถึง  (ฉบับท่ี  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๓๔  เมื่อสภาทอ้งถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมคร้ังใดแล้ว  ให้ประธานสภาทอ้งถิ่นลงช่ือในรายงาน

การประชุมน้ันไวเ้ป็นหลักฐาน 
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