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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี  2563 

คร้ังที่  1/2563 

เมื่อวันท่ี  10  มิถุนายน  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 นายกลม  เรียบขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กลม  เรียบขุนทด 

11 นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  อุทัย  คล้อยชัยภูมิ 

12 นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  ชัยวัฒน์  ชาตเิผอืก 

13 นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  จรัสศรี  ชาญสูงเนิน 

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 

18 นายอนุศร  ญาณรักษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  อนุศร  ญาณรักษ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายคมกฤษ  หงษ์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4   

2 นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  
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ผู้เข้าร่วมประชุม... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1 นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.   อำนาจ  พงษ์ด้วง 

2 นายสุเทพ  แต้มสาระ   รองนายก อบต.   สุเทพ  แต้มสาระ 

3 นายชัยพร  กลิ่นจันทร์   รองนายก อบต.   ชัยพร  กลิ่นจันทร์ 

4 นายสมพร  ยำเกรง   เลขานุการ นายก อบต.  สมพร  ยำเกรง 

2 นายบพิตร  อรัญสาร   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บพิตร  อรัญสาร 

3 นางอุษา  อาบสุวรรณ์   หัวหนา้สำนักงานปลัดฯ  อุษา  อาบสุวรรณ์ 

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   

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1/2563 

เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2563 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 13 เสียง  

2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  2/2563 

เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2563 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 14 เสียง  

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้อนุญาตสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมอภปิราย 

 ตามลำดับดังนี้ 
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นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร  ส.อบต. หมู่ 10 อภปิรายสอบถามว่า การขยายเขตไฟฟ้าของบ้านใหม่สามัคคี  หมู่ 

10  คุ้มประปาหมู่บ้าน  เมื่อไหร่จะได้ดำเนินการ  เนื่องจากว่าในขณะนี้  ศาลา 

ประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณรัฐบาล  โครงการประชารัฐ  200,000  บาท  ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว  

แต่บริเวณนั้นยังไม่มีหมอ้แปลงไฟฟ้า  

    โครงการถนนหินคลุก  ก็ให้พิจารณาดำเนินการก่อนฤดูฝนในปีนี้  

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง  นายก อบต. อภปิรายว่า  การขยายเขตไฟฟ้านั้น  ผูอ้าศัยในบริเวณที่จะขอขยาย

เขต  จะต้องไปขอบ้านเลขที่ให้ถูกต้อง  เมื่อมีบ้านเลขที่แล้ว  จึงให้ผู้อาศัยบริเวณ

นั้น  ไปยื่นขอขยายเขตให้ อบต.  เพื่อเสนอการไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์ต่อไป 

  สำหรับโครงการถนนหินคลุก ได้ของบประมาณ 400,000  ล้าน ของ

รัฐบาล  โครงการลงหนิคลุก จำนวน  22  โครงการ  ขุดลอก  6  โครงการ  ซึ่งได้

จัดทำโครงการเสนอเรียบร้อยแล้ว  ก็ต้องรอการอนุมัติโครงการตามลำดับต่อไป 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด  ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ มสีมาชิกท่านใดจะอภปิราย

อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มีได้กล่าวปิดประชุม 

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  สมัยที ่ 3   ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2563                       

 

(ลงช่ือ)     แฉล้ม  มาบขุนทด    ผูต้รวจรับรอง 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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