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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่ ประจำปี  2563 

คร้ังที่  1/2563 

เมื่อวันท่ี  14  ธันวาคม  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 นายจำลอง  ประทุมวงศ์    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  จำลอง  ประทุมวงศ์  

8 นายสำเริง  นนขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  สำเรงิ  นนขุนทด 

9 นายกลม  เรียบขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กลม  เรียบขุนทด 

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 นายอนุศร  ญาณรักษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  อนุศร  ญาณรักษ์ 

ผู้ไม่มาประชุม  

1  นายจำนอง  บุขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  จำนอง  บุขุนทด  

2 นายคมกฤษ  หงษ์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  คมกฤษ  หงษ์ขุนทด 

3 นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  อุทัย  คล้อยชัยภูมิ 

4 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  สมพงษ์  เพชรนอก 

 

 

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 นายศุภธัช  นิจประทุม   ผอ. กองช่าง   ศุภธัช  นจิประทุม 

4 นางอุษา  อาบสุวรรณ์   หัวหนา้สำนักปลัดฯ  อุษา  อาบสุวรรณ์ 

5 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

6 นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวรุ่ง  ณะสีเสน 

7 นางสาวปนัดดา  ยาป่าคาย  นักวิชาการสาธารณสุข  ปนัดดา  ยาป่าคาย 

8 นายอานนท์  มิตรขุนทด   ผูอ้ำนวยกองสวัสดิการสังคม อานนท์  มิตรขุนทด 

9 นางสาวปุญญ์ชญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธิ์ นักวิชาการศกึษา  ปุญญ์ชญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธ์ิ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่  3/2563 

เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2563 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 15 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1 เพื่อทราบการรายงานติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ให้เชิญ นายก อบต. อภิปราย 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายเสนอเพื่อทราบ  ดังนี้ 

 

เป็นแบบ... 

 



3 
 

     เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เริ่มตัง้แต่สิน้สุดการดำเนินงานในเดือน  ตุลาคม 2562 

- กันยายน 2563 

    1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 

   2565) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2   

ยุทธศาสตร ์

ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน   แหล่งน้ำ และ  

บริการสาธารณะ 

18 3,735,000 20 4,313,800 170 115,762,920 59 74,354,050 37 7,247,800 

การพัฒนาด้านทรัพยากร 

และส่ิงแวดล้อม 

1 25,000 1 25,000 3 80,500 2 525,000 2 75,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 11 140,000 11 160,000 16 1,820,000 16 1,370,000 21 2,100,000 

การพัฒนาด้านสังคมและ

คุณภาพชวีติ 

59 13,759,850 69 13,809,650 73 14,877,650 69 14,717,650 65 13,867,650 

การพัฒนาด้านระบบ  

บริหารจัดการที่ดี 

1 200,000 1 200,000 7 1,495,000 11 1,870,000 3 340,000 

รวม 90 17,859,850 102 18,508,450 269 134,036,070 156 92,836,700 125 23,630,450 

     2. จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน  72  โครงการ  

    งบประมาณ  18,729,930 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 18 2,670,400 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 180,000 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 43 15,839,530 

การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี 1 40,000 

รวม 72 18,729,930 

 

3. จำนวนโครงการ... 
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     3. จำนวนโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  จำนวน  42  โครงการ  งบประมาณ  8,421,200 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 42 8,421,200 

     4.  สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการแล้ว 

จำนวนโครงการ 

อยู่ที่ระหวา่ง 

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ที่ยังไมไ่ด้

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำ และ

บริการสาธารณะ 

58 96.66 2 3.33 - - 60 100 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 100 - - - - 10 100 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 36 83.72  - - 7 16.27 43 100 

การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการท่ีดี 0 0 - - 1 100 1 100 

รวม 104 91.22 2 1.75 8 1.01 114 100 

สรุปโครงการที่มใีนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิน่ พ.ศ. 2563  จำนวน  269  

โครงการนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2563  จำนวน  114  โครงการ 

ดำเนนิการตามแผนจำนวน  104  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  38.66 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.2  เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ที่สภาท้องถิ่น 

คัดเลือก  จำนวน  3  คน 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ให้เชิญ นายก อบต. อภิปราย 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2561  

   ข้อ 8 ให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น... (3) สมาชิกสภา 

   ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน...  และใหม้ีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว 

   ละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระ 

นางจรัสศรี ชาญสูงเนนิ ส.อบต. หมู่ 7  อภปิรายถามคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่อย่างไรบ้าง 

นางดาวรุ่ง... 
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นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน นักวิเคราะห์นโยบายฯ อภปิรายตอบว่า  

    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าทีร่วบรวมโครงการหรอืพิจารณาทีไ่ด้ 

   ผ่านประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนา  

 ท้องถิ่น ซึง่เป็นโครงการที่จะจัดทำขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี... 

    คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มหีน้าที่ กำหนด 

แนวทาง วิธีการ และดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานเสนอ 

ความเหน็จากการติดตามประเมินผูบ้ริหารส่วนท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่น... 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ให้สภาฯ  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 เสนอ นายสำพันธ์  แพวขุนทด ส.อบต. หมู่ 1 

นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ 10 เป็นผูร้ับรอง 

นายทวี  บุญขุนทด ส.อบต. หมู่ 2 เป็นผู้รับรอง 

นางจรัสศรี ชาญสูงเนนิ ส.อบต. หมู่ 7 เสนอ นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8  

นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก ส.อบต. หมู่ 7 เป็นผูร้ับรอง 

นายววิัฒน ์ขานสันเทียะ ส.อบต. หมู่ 9 เป็นผู้รับรอง 

นายจำลอง ประทุมวงศ์ เสนอ นางจรัสศร ีชาญสูงเนิน ส.อบต. หมู่ 7 

นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม ส.อบต. หมู่ 6 เป็นผู้รับรอง 

นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง ส.อบต. หมู่ 2 เป็นผู้รับรอง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  15  เสียง  (ประธานงดออกเสียง) เห็นชอบให้ นายสำพันธ์   

แพวขุนทด ส.อบต. หมู่ 1  นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 นางจรัสศรี  

ชาญสูงเนิน ส.อบต. หมู่ 7 เป็นคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น 

5.3  เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น คัดเลือก  จำนวน  3  คน 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ให้สภาฯ  เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

นายสำพันธ์  แพวขุนทด ส.อบต. หมู ่1 เสนอ นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ 10  

นายอนุศร  ญาณรักษ์ ส.อบต. หมู่ 11 เป็นผู้รับรอง 

นายกลม  เรียบนทด ส.อบต. หมู่ 5 เป็นผู้รับรอง 

นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก ส.อบต. หมู่ 7 เสนอ นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม ส.อบต. หมู่ 6  

นายทวี  บุญขุนทด ส.อบต. หมู่ 2 เป็นผู้รับรอง 

นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 เป็นผู้รับรอง 

นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 เสนอ นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง ส.อบต. หมู่ 2 

นางจรัสศรี ชาญสูงเนนิ ส.อบต. หมู่ 7 เป็นผูร้ับรอง 

นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก ส.อบต. หมู่ 7 เป็นผูร้ับรอง                                               มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เหน็ชอบ  15  เสียง  (ประธานงดออกเสียง) เห็นชอบให้ นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร  

ส.อบต. หมู่ 10  นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม ส.อบต. หมู่ 6 นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง ส.อบต. 

หมู่ 2  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่            

5.4 ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุญาตให้ธรรมสถานโพธิคีรีเขตใช้ที่ดิน  

(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข)  เพื่อดำเนินการขอปฏิรูปที่ดนิจังหวัดชัยภูม ิ ยกที่ดนิให้เป็น

ที่ดนิสาธารณะตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมหรือสำนักสงฆ์  

และก่อสร้างวัด   

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ให้เชิญ นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง อภิปราย 

นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง  ส.อบต. หมู่ 2 อภปิราย ดังนี้ 

ด้วย นายเชาว์ พุขุนทด บ้านเลขที่ 184 หมู่ 2 ตำบลโคกเพชรพัฒนา  

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดนิให้แก่ ธรรมสถาน 

โพธิคีรีเขต เพื่อประโยชน์ในพุทธศาสนา จำนวน  8  ไร่  1 งาน  67 ตารางวา  

และ นายชัด พุขุนทด บ้านเลขที่ 184 หมู่ 2 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จ

ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มจีิตศรัทธาถวายที่ดนิให้แก่ ธรรมสถานโพธิคีรีเขต เพื่อ

ประโยชน์ในพุทธศาสนา จำนวน  10  ไร่  1 งาน  76 ตารางวา ซึ่งที่ดนิทั้งสอง

แปลงเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข   

จึงขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาฯ ในการขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  เพื่อ

ดำเนนิการขอปฏิรูปที่ดนิจังหวัดชัยภูมิ  ยกที่ดนิให้เป็นที่ดนิสาธารณะตาม

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมหรอืสำนักสงฆ์  และก่อสร้างวัด  

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ให้เชิญ นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส  นักจัดการงานทั่วไป 

อภปิรายชี้แจง  เนื่องจากเป็นที่ดินในเขตปฏิรูป อาจจะมีขอ้ระเบียบกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้อง 

นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ อภปิรายชี้แจงว่า สำหรับการใชท้ี่ดนิสาธารณะ 

ในการสร้างวัดนั้น  นอกจากจะได้ผ่านการเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านแล้ว   

ในระดับตำบลต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  เพื่อใช้ประกอบในการ 

พิจารณาขอใชท้ี่ดนิจากปฏิรูปที่ดนิจังหวัดชัยภูมิ เพื่อยกให้ที่ดนิเป็นที่สาธารณะ 

ด้วย ส่วนการที่ปฏิรูปที่ดนิจังหวัดชัยภูมจิะอนุญาตหรอืไม่นั้น  ขึน้อยู่กับการ 

พิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิจังหวัดชัยภูมิ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 15 เสียง (ประธานงดออกเสียง) เห็นชอบให้ธรรมสถานโพธิคีรีเขตใช้ที่ดิน 

(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข)  เพื่อดำเนินการขอปฏิรูปที่ดนิจังหวัดชัยภูม ิ ยกที่ดนิให้เป็น

ที่ดนิสาธารณะตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมหรือสำนักสงฆ์

และก่อสร้างวัด       5.5 ญัตติ... 
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5.5 ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

โคกเพชรพัฒนา  

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ให้เชิญ นายก อบต. อภิปราย 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ  ว่า  โดยที่เป็นการสมควรตรา 

ขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ตามพระราชบัญญัติสภา 

ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง   

(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๗๑  บัญญัติไว้ว่า  ...องค์การบริหารส่วน 

ตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อบังคับในเขตองค์การ 

บริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  หรอืเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให ้

องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรอืให้มอีำนาจออกขอ้บัญญัติ  ในการนี้ 

จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝนืด้วยก็ได้  แต่มิ 

ให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น...  

โดยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาที่ ได้ตรา

ข้อบัญญัติไว้หลายเรื่อง  ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2549  จึง

จำเป็นต้องยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับเดิมที่ใช้บังคับใน

ปัจจุบัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  และกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามประกาศกระทรวง  จึงขอให้สภาฯ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จำนวน  8  ฉบับ  ดังนี้   

1. เรื่อง  การขุดดินและการถมดิน  พ.ศ.  2564   

2. เรือ่ง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2564 

3. เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ  พ.ศ.  2564 

4. เรื่อง  การตดิตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ.  2564 

5. เรื่อง  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  พ.ศ.  2564 

6. เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2564 

7. เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2564 

8. เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  2564 

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็

ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 

การพิจารณา...   
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การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม

สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  กรณีการ

พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้  

และการในการพิจารณาในวาระที่สาม  ไม่มีการอภปิรายเว้นแต่สภาฯ  จะลงมติให้

มีการอภิปราย  และให้สภาฯ  ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ยกเว้น

การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 

ฉะนั้น  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้  กระผมในฐานะนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอให้ที่ประชุม

สภาฯ  พิจารณาร่างขอ้บัญญัตินี้สามวาระรวดเดียว   

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ได้ถามมตทิี่ประชุมสภาฯ  ว่าจะให้พิจารณาร่างขอ้บัญญัติ 

ดังกล่าวสามวาระรวดเดียวหรอืไม่ ผูใ้ดประสงค์จะให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียว จำนวน  15  เสียง 

   (ประธานงดออกเสียง) 

5.5.1  ญัตติร่างขอ้บัญญัติ เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 

วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภิปรายว่า  โดยเป็นการสมควรกำหนดขอ้บัญญัติ  เรื่อง  การขุดดิน 

และถมดิน พ.ศ. 2564  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และใหส้อดคล้อง

กับสภาวการณ์ในปัจจุบันและความต้องการของประชาชน  ดังนั้นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึงตราข้อบัญญัตินีข้ึ้นโดยได้นำเสนอรายละเอียดตาม

เอกสารร่างข้อบัญญัติที่ส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ  ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายและ

สมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาไปพร้อมกันจนครบถ้วน  พร้อมขอที่ประชมุสภาฯ  ได้

พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัตินี้เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภปิรายร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนลง 

มตหิรอืไม่  ถ้าไม่มผีมขอมตทิี่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่  ผู้ใดเห็นควรรับ 

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564    

โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง  

   (ประธานงดออกเสียง)  

 

วาระที่สอง... 
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   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  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564   

โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่สาม  ขัน้ลงมติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม  ซึ่งระเบียบฯ  กำหนดไว้ว่า 

ไม่มีการอภปิราย  เว้นแต่สภาฯ  จะลงมติให้มีการอภปิราย  ดังนัน้  ผมจะถามที่ 

ประชุมว่า  ท่านใดประสงค์จะให้มกีารอภปิราย  โปรดยกมอืครับ  

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มผีูใ้ดประสงค์จะให้มกีารอภิปราย  ผมจะขอถามมตทิี ่

ประชุมว่า  จะให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ.  

2564  ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรอืไม่ ผูใ้ดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหร้่างข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 

ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล  จำนวน  15  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

         5.5.2 ญัตติร่างขอ้บัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

   พ.ศ. 2564 

วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภิปรายว่า  โดยเป็นการสมควรกำหนดข้อบังคับ  เรื่อง  การจัดการ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และให้

สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและความต้องการของประชาชน  ดังนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นโดยได้นำเสนอ

รายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติที่ส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ  ตั้งแต่หน้าแรกจน

หน้าสุดท้ายและสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาไปพร้อมกันจนครบถ้วน  พร้อมขอที่

ประชมุสภาฯ  ได้พจิารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัตินี้เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 
นายแฉล้ม... 
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นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภปิรายร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนลง 

มตหิรอืไม่  ถ้าไม่มผีมขอมตทิี่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่  ผู้ใดเห็นควรรับ 

   หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

   พ.ศ. 2564  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  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  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2564   

โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่สาม  ขัน้ลงมติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม  ซึ่งระเบียบฯ  กำหนดไว้ว่า 

ไม่มีการอภปิราย  เว้นแต่สภาฯ  จะลงมติให้มีการอภปิราย  ดังนัน้  ผมจะถามที่ 

ประชุมว่า  ท่านใดประสงค์จะให้มกีารอภปิราย  โปรดยกมอืครับ  

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มผีูใ้ดประสงค์จะให้มกีารอภิปราย  ผมจะขอถามมตทิี ่

   ประชุมว่า  จะให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล 

   ฝอย  พ.ศ. 2564  ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรอืไม่ ผูใ้ดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหร้่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

   พ.ศ. 2564  ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล จำนวน 15 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

        5.5.3 ญัตติร่างขอ้บัญญัติ เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทาง 

สาธารณะ พ.ศ. 2564 

วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ 

 

นายอำนาจ... 
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นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายว่า  โดยเป็นการสมควรกำหนด 

ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและ 

ความต้องการของประชาชน  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึง 

ตราข้อบัญญัตินี้ขึน้โดยได้นำเสนอรายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติที่ส่ง 

ให้แก่สมาชิกสภาฯ  ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายและสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณา 

ไปพร้อมกันจนครบถ้วน  พร้อมขอทีป่ระชมุสภาฯ  ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง 
ข้อบัญญัตินี้เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภปิรายร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนลง 

มตหิรอืไม่  ถ้าไม่มผีมขอมตทิี่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่  ผู้ใดเห็นควรรับ 

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

   พ.ศ. 2564  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  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  การจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ  พ.ศ. 

2564  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่สาม  ขัน้ลงมติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม  ซึ่งระเบียบฯ  กำหนดไว้ว่า 

ไม่มีการอภปิราย  เว้นแต่สภาฯ  จะลงมติให้มีการอภปิราย  ดังนัน้  ผมจะถามที่ 

ประชุมว่า  ท่านใดประสงค์จะให้มกีารอภปิราย  โปรดยกมอืครับ  

 

นายแฉล้ม... 
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นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มผีูใ้ดประสงค์จะให้มกีารอภิปราย  ผมจะขอถามมตทิี ่

ประชุมว่า  จะให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรอื 

ทางสาธารณะ  พ.ศ. 2564  ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรอืไม่ ผูใ้ดเห็นชอบโปรดยกมอื

ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหร้่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

   พ.ศ. 2564  ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล จำนวน 15 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

     5.5.4 ญัตติร่างขอ้บัญญัติ  เรือ่ง  การตดิตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 

ในอาคาร  พ.ศ. 2564 

วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายว่า  โดยเป็นการสมควรกำหนด 

ข้อบัญญัติ  เรื่อง การติดตัง้บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564  เพื่อให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและ 

ความต้องการของประชาชน  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึง 

ตราข้อบัญญัตินี้ขึน้โดยได้นำเสนอรายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติที่ส่ง 

ให้แก่สมาชิกสภาฯ  ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายและสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณา 

ไปพร้อมกันจนครบถ้วน  พร้อมขอทีป่ระชมุสภาฯ  ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง 
ข้อบัญญัตินี้เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภปิรายร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนลง 

มตหิรอืไม่  ถ้าไม่มผีมขอมตทิี่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่  ผู้ใดเห็นควรรับ 

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  การติดตัง้บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 

ในอาคาร  พ.ศ. 2564  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง  

   (ประธานงดออกเสียง)  

   วาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง  ขัน้แปรญัตติ  

เนื่องจากสภาฯ  ได้มมีตใิห้พิจารณาร่างขอ้บัญญัติฯ  เป็นสามวาระรวดเดียว  การ 

พิจารณาในวาระที่สองนี ้ ใหส้ภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  และให้ 

ที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  กรณีการพิจารณาสามวาระรวด 

เดียว  ผูแ้ปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติดว้ยวาจาก็ได้ 

 

ผมจะถาม... 
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 ผมจะถามที่ประชุมว่า  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติ 

หรอืไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ  ผมจะขอถามที่ประชุมว่าท่านใดความเห็น 

ให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติ  เรื่อง  การตดิตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 

ในอาคาร  พ.ศ.  2564  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่สาม  ขัน้ลงมติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม  ซึ่งระเบียบฯ  กำหนดไว้ว่า 

ไม่มีการอภปิราย  เว้นแต่สภาฯ  จะลงมติให้มีการอภปิราย  ดังนัน้  ผมจะถามที่ 

ประชุมว่า  ท่านใดประสงค์จะให้มกีารอภปิราย  โปรดยกมอืครับ  

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มผีูใ้ดประสงค์จะให้มกีารอภิปราย  ผมจะขอถามมตทิี ่

ประชุมว่า  จะให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  การตดิตั้งบ่อดักไขมันบำบัด 

น้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. 2564  ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่ ผูใ้ดเห็นชอบโปรดยก 

มอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหร้่างข้อบัญญัติ  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 

   ในอาคาร  พ.ศ. 2564  ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล จำนวน 1 เสียง 

   (ประธานงดออกเสียง) 

5.5.5 ญัตติร่างขอ้บัญญัติ เรื่อง  การรักษาความสะอาดและความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.  2564 

วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายว่า  โดยเป็นการสมควรกำหนด 

ข้อบัญญัติ  เรื่อง  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 

2564  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

ในปัจจุบันและความต้องการของประชาชน  ดังนัน้องค์การบริหารส่วนตำบล 

โคกเพชรพัฒนา  จึงตราข้อบัญญัตินีข้ึน้โดยได้นำเสนอรายละเอียดตามเอกสาร 

ร่างข้อบัญญัติที่ส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ  ตั้งแตห่นา้แรกจนหนา้สุดท้ายและสมาชิก 

สภาฯ  ได้พิจารณาไปพร้อมกันจนครบถ้วน  พร้อมขอทีป่ระชมุสภาฯ  ได้พจิารณา 
เห็นชอบร่างข้อบัญญัตินี้เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติตอ่ไป 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภปิรายร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนลง 

มตหิรอืไม่  ถ้าไม่มผีมขอมตทิี่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่  ผู้ใดเห็นควรรับ 

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ   

เรื่อง... 
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เรื่อง  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  พ.ศ. 2564  

โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง  

   (ประธานงดออกเสียง)  

   วาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง  ขัน้แปรญัตติ  

เนื่องจากสภาฯ  ได้มมีติให้พิจารณาร่างขอ้บัญญัติฯ  เป็นสามวาระรวดเดียว  การ 

พิจารณาในวาระที่สองนี ้ ใหส้ภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  และให้ 

ที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  กรณีการพิจารณาสามวาระรวด 

เดียว  ผูแ้ปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติดว้ยวาจาก็ได้ 

 ผมจะถามที่ประชุมว่า  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติ 

หรอืไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ  ผมจะขอถามที่ประชุมว่าท่านใดความเห็น 

ให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติ  เรื่อง  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย  พ.ศ.  2564  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่สาม  ขัน้ลงมติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม  ซึ่งระเบียบฯ  กำหนดไว้ว่า 

ไม่มีการอภปิราย  เว้นแต่สภาฯ  จะลงมติให้มีการอภปิราย  ดังนัน้  ผมจะถามที่ 

ประชุมว่า  ท่านใดประสงค์จะให้มกีารอภปิราย  โปรดยกมอืครับ  

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มผีูใ้ดประสงค์จะให้มกีารอภิปราย  ผมจะขอถามมตทิี ่

ประชุมว่า  จะให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติ  เร่ือง  การรักษาความสะอาดและ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  พ.ศ. 2564  ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรอืไม่ ผูใ้ด 

เห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหร้่างข้อบัญญัติ  เรื่อง การรักษาความสะอาดและความ 

เป็นระเบียบเรยีบร้อย  พ.ศ. 2564  ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล  

จำนวน 1 เสียง  (ประธานงดออกเสียง) 

     5.5.6 ญัตติร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2564 

วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายว่า  โดยเป็นการสมควรกำหนด 

ข้อบัญญัติ... 
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ข้อบัญญัติ  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2564  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและ

ความต้องการของประชาชน  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึง

ตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นโดยได้นำเสนอรายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติที่ส่ง

ให้แก่สมาชิกสภาฯ  ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายและสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณา

ไปพร้อมกันจนครบถ้วน  พร้อมขอที่ประชมุสภาฯ  ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัตินี้เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 
นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภปิรายร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนลง 

มตหิรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่  ผู้ใดเห็นควรรับ 

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2564  

โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง  

   (ประธานงดออกเสียง)  

   วาระทีส่อง  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  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2564   

โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่สาม  ขัน้ลงมติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม  ซึ่งระเบียบฯ  กำหนดไว้ว่า 

ไม่มีการอภปิราย  เว้นแต่สภาฯ  จะลงมติให้มีการอภปิราย  ดังนัน้  ผมจะถามที่ 

ประชุมว่า  ท่านใดประสงค์จะให้มกีารอภปิราย  โปรดยกมอืครับ  

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มผีูใ้ดประสงค์จะให้มกีารอภิปราย  ผมจะขอถามมตทิี ่

ประชุมว่า  จะใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติ  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2564  ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรอืไม่ ผูใ้ดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหร้่างข้อบัญญัติ  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 

2564  ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล  จำนวน 1 เสียง  (ประธานงดออกเสียง) 

    5.5.7 ญัตติร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2564 

วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายว่า  โดยเป็นการสมควรกำหนด 

ข้อบัญญัติ  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2564  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

และให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและความต้องการของประชาชน  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นโดยได้

นำเสนอรายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติที่ส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ  ตั้งแต่

หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายและสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาไปพร้อมกันจนครบถ้วน  

พร้อมขอที่ประชมุสภาฯ  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัตินี้ เพื่อตราเป็น

ข้อบัญญัติต่อไป 
นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภปิรายร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนลง 

มตหิรอืไม่  ถ้าไม่มผีมขอมตทิี่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่  ผู้ใดเห็นควรรับ 

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2564  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  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  ตลาด  พ.ศ.  2564  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่สาม  ขัน้ลงมติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม  ซึ่งระเบียบฯ  กำหนดไว้ว่า 

ไม่มีการอภปิราย  เว้นแต่สภาฯ  จะลงมติให้มีการอภปิราย  ดังนัน้  ผมจะถามที่ 

ประชุมว่า... 
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ประชุมว่า  ท่านใดประสงค์จะให้มกีารอภปิราย  โปรดยกมอืครับ  

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มผีูใ้ดประสงค์จะให้มกีารอภิปราย  ผมจะขอถามมตทิี ่

ประชุมว่า  จะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2564  ตราเป็น 

ข้อบัญญัติฯ หรอืไม่ ผูใ้ดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหร้่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2564  ตราเป็นข้อบัญญัติ 

ตำบล  จำนวน 1 เสียง  (ประธานงดออกเสียง) 

   5.5.8 ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหาร  พ.ศ. 2564 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต. อภปิรายว่า  โดยเป็นการสมควรกำหนด 

ข้อบัญญัติ  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  2564  

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบันและความต้องการของประชาชน  ดังนัน้องค์การบริหารส่วนตำบล 

โคกเพชรพัฒนา  จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นโดยได้นำเสนอรายละเอียดตามเอกสาร

ร่างข้อบัญญัติที่ส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ  ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายและสมาชิก

สภาฯ  ได้พิจารณาไปพร้อมกันจนครบถ้วน  พร้อมขอที่ประชมุสภาฯ  ได้พิจารณา

เห็นชอบร่างข้อบัญญัตินี้เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 
นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภปิรายร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนลง 

มตหิรอืไม่  ถ้าไม่มผีมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการหรือไม่  ผู้ใดเห็นควรรับ 

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม 

อาหาร  พ.ศ. 2564  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  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 

ให้คงไว้... 
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ให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติ  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  2564  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมข้อบัญญัติฯ  จำนวน  15  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่สาม  ขัน้ลงมติ 

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม  ซึ่งระเบียบฯ  กำหนดไว้ว่า 

ไม่มีการอภปิราย  เว้นแต่สภาฯ  จะลงมติให้มีการอภปิราย  ดังนัน้  ผมจะถามที่ 

ประชุมว่า  ท่านใดประสงค์จะให้มกีารอภปิราย  โปรดยกมอืครับ  

นายแฉล้ม มาบขุนทด   ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มผีูใ้ดประสงค์จะให้มกีารอภิปราย  ผมจะขอถามมตทิี ่

ประชุมว่า  จะให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติ  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและ 

สถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2564  ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรอืไม่ ผูใ้ดเห็นชอบโปรด 

ยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหร้่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม 

อาหาร  พ.ศ.  2564  ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล  จำนวน 1 เสียง   

(ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา  16.05  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 เมื่อคราวประชุม  

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  1   ครั้งที ่1  เมื่อวันที่ 15  มกราคม  2564                       

    (ลงช่ือ)     แฉล้ม  มาบขุนทด    ผูต้รวจรับรอง 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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