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สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ - สกุล
ดาบตารวจสมบัติ งามพักตร์
นายสมพงษ์ ต้นน้อย
นายธัชชัย ภัทรปรียากูล
นายวิทยา ไผ่สมบูรณ์
นายบุญ ฆ้องงาม
นายสมปอง ด่านสอดแนม
นายวิเชียร มุ่งดี
นายไพรัตน์ ท่าภิรม
นายอาพร อินทร์จันดา
นางสาวผูก ร่วมบุญ
นายณรงค์ ฆ้องจันทร์
นายบุญชัย สิงหาจุลเกตุ
นางปราณี ฆ้องเดช
นายอุทัย ดอนคุณสี
นายพงศพัศ หินจีน
นายอุทัย กุลบุตร
นายชาญชัย พันแดง
นายบุญเรือง ฆ้องเดช
นายจรัญ อ่อนน้อม
นายทองดี ต่างพันธ์
นายอนันต์ คาดี
นายสวรรค์ ฆ้องอินตะ
นายสุภิทักษ์ ด่านแก้ว
นายเทียบ ธงไชย
นายแกะ ฆ้องแก้ว
นายสายันต์ นามโพธิ์
นายสมยงค์ ด่านประชุม

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ ม. 1
สมาชิกสภาฯ ม. 1
สมาชิกสภาฯ ม. 2
สมาชิกสภาฯ ม. 2
สมาชิกสภาฯ ม. 4
สมาชิกสภาฯ ม. 4
สมาชิกสภาฯ ม. 5
สมาชิกสภาฯ ม. 6
สมาชิกสภาฯ ม. 6
สมาชิกสภาฯ ม. 7
สมาชิกสภาฯ ม. 7
สมาชิกสภาฯ ม. 8
สมาชิกสภาฯ ม. 9
สมาชิกสภาฯ ม. 9
สมาชิกสภาฯ ม. 10
สมาชิกสภาฯ ม. 10
สมาชิกสภาฯ ม. 11
สมาชิกสภาฯ ม. 11
สมาชิกสภาฯ ม. 12
สมาชิกสภาฯ ม. 12
สมาชิกสภาฯ ม. 13
สมาชิกสภาฯ ม. 14
สมาชิกสภาฯ ม. 14
สมาชิกสภาฯ ม. 15

ลายมือชื่อ
สมบัติ งามพักตร์
สมพงษ์ ต้นน้อย
ธัชชัย ภัทรปรียากูล
วิทยา ไผ่สมบูรณ์
บุญ ฆ้องงาม
สมปอง ด่านสอดแนม
นายวิเชียร มุ่งดี
ไพรัตน์ ท่าภิรม
อาพร อินทร์จันดา
ผูก ร่วมบุญ
ณรงค์ ฆ้องจันทร์
บุญชัย สิงหาจุลเกตุ
ปราณี ฆ้องเดช
อุทัย ดอนคุณสี
-ลาประชุมอุทัย กุลบุตร
ชาญชัย พันแดง
บุญเรือง ฆ้องเดช
จรัญ อ่อนน้อม
ทองดี ต่างพันธ์
อนันต์ คาดี
สวรรค์ ฆ้องอินตะ
สุภิทักษ์ ด่านแก้ว
เทียบ ธงไชย
แกะ ฆ้องแก้ว
สายันต์ นามโพธิ์
สมยงค์ ด่านประชุม

หมายเหตุ
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ลาดับที่
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ - สกุล
นายสงบ ฆ้องใส
นายกิม ใด้ฤกษ์
นายประภาส ปริโยทัย
นายดิษฐาฎร พรมเผ่า
นายชาญ อ่อนน้อม
นายนุกูล อ่อนรัสมี
นายดุสิต ฉิมมาฉุย
นางอุดร ด่านกลอง

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.

16
16
17
17
18
18
19
19

ลายมือชื่อ
สงบ ฆ้องใส
กิม ใด้ฤกษ์
ประภาส ปริโยทัย
ดิษฐาฎร พรมเผ่า
-ลาประชุมนุกูล อ่อนรัสมี
ดุสิต ฉิมมาฉุย
อุดร ด่านกลอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมโชค เคลือบคลาย
2. นายสุวิทย์ พยุงวงศ์
3. นายเผ่า ดิเรกฤทธิ์
4. นายจีรวัตน์ อ่อนน้อม
5. นางนารี บูรทิศ
6. นายสุมณเฑียร บัวเรือง
7. นายโดม สวัสดี
8. นางกาญจนา ศรีวงษา
9. นางปัญญา เคลือบคลาย
10. นายวสันต์ ปัญญา
11. นางดวงตา โพธิ์งาม
12. นางสาวณัฐพร เหลายา

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการปฏิบัติการ
นิติกรชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

หมายเหตุ
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เมื่อถึงเวลาประชุมเลขาสภาฯได้ให้สัญญาณเรียนสมาชิกสภา ฯ เข้าห้องประชุม
จากการตรวจสอบสมุดเซนต์ชื่อเข้าประชุมปรากฎว่า มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมทั้งสิ้น
32 คน ลาประชุม 2 คน ขาดประชุม - คน มีผู้เข้าประชุม 12 คน ถือว่าครบ
องค์ประชุม จึงขอเชิญเลขานุการสภาฯจึงได้เรียนเชิญ ดาบตารวจสมบัติ งามพักตร์
ประธานสภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบลโคกปี่ ฆ้ อง ได้ ก ล่ า วเปิ ด ประชุ ม สมั ยสามั ญ
สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 1/2562 และประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

เรื่อง แจ้งเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
ด้วยในขณะนี้ได้ถึงเวลาการพิจารณาจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้ อง สาหรับ
รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ได้ทราบถึงรายละเอียดต่อไป
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ที่เคารพและสมาชิก
สภาองค์การบริ หารส่ว นตาบลโคกปี่ฆ้อง ผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกปี่ฆ้องทุกท่าน ในโอกาสนี้คณะผู้บริห ารองค์การบริห ารส่ว นตาบลโคกปี่ฆ้องขอ
แถลงให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้
งบประมาณได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 73,500,000.00 บาท ประกอบด้วย
- หมวดภาษีอากร
3,302,000.00 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
255,000.00 บาท

ประธานสภาฯ

นายก อบต.
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- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
300,000.00 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
152,000.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร
25,756,000.00 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
43,765,000.00 บาท
ประมาณการรายจ่ า ยตามงบรายจ่ า ยประมาณการไว้ ทั้ ง สิ้ น 73,500,000.00 บาท
ประกอบด้วย
- งบกลาง
21,293,550.00 บาท
- งบบุคลากร
18,235.660.00 บาท
- งบดาเนินงาน
17,403,490.00 บาท
- งบลงทุน
10,026,300.00 บาท
- งบเงินอุดหนุน
6,541,000.00 บาท

สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง อยู่ในฐานะมั่นคง
มีรายรับที่ได้ประมาณการไว้ก็ได้พิจารณารับตั้งไว้เท่าที่คาดว่าจะได้รับ หรือจัดเก็บ ได้
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ส่วนด้านรายจ่ายก็ได้พิจารณาตามความจาเป็นและความ
ต้องการของท้องถิ่นโดยถือหลักประหยัดคุ้มค่า และมุ่งนาประโยชน์ไปสู่ประชาชนเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกของประชาชนเป็นสาคัญ
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโคกปี่ ฆ้ อ ง
ได้พิจารณาในการให้ความเห็นชอบรับหลักการ
ในวาระที่ 1 ขั้นพิจารณารับหลั กการ โดยมีรายละเอียดของงบประมาณ
ทั้งสิ้น 73,500,000 บาท ตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ทุกท่านได้พิจารณาตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่าน
ได้ตรวจสอบเรียนเชิญครับ (ให้เวลากับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
พอสมควรในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563)
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ได้แถลงไปแล้วนั้นและ
ให้เวลากับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลโคกปี่ฆ้อง ได้พิจารณารับ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น มีสมาชิก

5

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นายประภาส ปริโยทัย

ส.อบต. ม. 17

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

สภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามข้อมูล เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม กระผมขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าเห็นควรรับหลักการใน
วาระที่ 1 ขั้นพิจารณารับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้องหรือไม่ กระผมขอมติที่ประชุมใน
วาระที่ 1 ขั้นพิจารณารับหลักการ ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
ยกมือเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 อย่างเป็นเอกฉันท์ (จานวน 30 สียง)
สาหรับการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ กระผมขอขอกาหนดญัตติ
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติจานวนทั้งหมด 4 ญัตติ ดังต่อไปนี้
ญัตติที่ 1 จานวนของคณะกรรมการแปญัตติ จะมีจานวนกี่คน ตามระเบียบกาหนด
ได้ระหว่าง 3-7 คน กระผมขอหารือต่อที่ประชุมว่าจะกาหนดคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวนกี่คน
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิก อบต. ทุกท่าน กระผม
นายประภาส ปริโยทัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่ 17
ขอเสนอต่อทีป่ ระชุมว่าควรกาหนดคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 5 คนครับ
มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าควร
กาหนดจานวนของคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 5 คน ตามเสนอ
- ยกมือเห็นชอบตามเสนออย่างเป็นเอกฉันท์-

ญัตติที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติท่านใด ขอให้ที่ประชุมได้เสนอมาจานวน 5 ท่าน พร้อมทั้งผู้รับรอง
จานวน 2 คน ต่อ 1 ท่าน เรียนเชิญเสนอคณะกรรมการได้ครับ
นายไพรัตน์ ท่าภิรม
เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
ทุกท่าน กระผมนายไพรัตน์ ท่าภิรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 4 ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติท่านที่ 1 คือ
นายแกะ ฆ้องแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่ 14
ผู้รับรอง
1. นายบุญ ฆ้องงาม
ส.อบต. หมู่ที่ 1
2. นายชาญชัย พันแดง
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นางสาวผูก ร่วมบุญ
เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวผูก ร่วมบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 5 ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติท่านที่ 2 คือ
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นายเทียบ ธงไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่ 13 ครับ
ผู้รับรอง
1. นายสมปอง ด่านสอดแนม ส.อบต. หมู่ที่ 2
2. นายณรงค์ ฆ้องจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายอุทัย กุลบุตร
เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
สมาชิกสภา อบต. ม.9 ทุกท่าน กระผมนายอุทัย กุลบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 9 ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่านที่ 3 คือ
นายอุทัย ดอนคุณสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่ 7
ผู้รับรอง
1. นายวิเชียร มุ่งดี
ส.อบต. หมู่ที่ 2
2. นายแกะ ฆ้องแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 14
นายทองดี ต่างพันธ์ เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
สมาชิกสภา อบต. ม.11 ทุกท่าน กระผมนายทองดี ต่างพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 11 ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่านที่ 4 คือ
นายบุญชัย สิงหาจุลเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่ 6
ผู้รับรอง
1. นายอาพร ฆ้องจันทร์ดา
ส.อบต. หมู่ที่ 4
2. นายเทียบ ธงไชย
ส.อบต. หมู่ที่ 13
นางอุดร ด่านกลอง
เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
สมาชิกสภา อบต.ม.19 ทุกท่าน ดิฉันนางอุดร ด่านกลอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
หมู่ที่ 19 ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติท่านที่ 5 คือ
นายไพรัตน์ ท่าภิรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่ 4
ผู้รับรอง
1. นายสมยงค์ ด่านประชุม
ส.อบต. หมู่ที่ 15
2. นายสงบ ฆ้องใส
ส.อบต. หมู่ที่ 16

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

ตามทีท่ ่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 5 ท่าน มีสมาชิก
ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีท่านใดไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบด้วย หากไม่มีใครมีความเห็นเป็นอย่าง
อื่นกระผมขอมติที่ประชุมครับ
-ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีผู้ทักท้วงแต่อย่างใด)
ตามทีท่ ่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 5 ท่านแล้ว ขอให้ท่าน
เลขานุการสภาฯ ได้นัดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในลาดับต่อไป
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เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมขอขอนัดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เพื่อดาเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญั ต ติ ห ลั ง จากการปิ ด ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโคกปี่ ฆ้ อ งในวั น นี้
ณ ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ทุกท่านได้รับทราบ

ประธานสภาฯ

ญัตติที่ 3 การกาหนดระยะเวลาการเปิดรับคาแปรญัตติ ตามระเบียบได้กาหนด
ระยะเวลาในการยื่นรับคาแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง กระผมขอเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง โดยหากมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ท่านใดต้องการเสนอยื่นแปรญัตติให้เสนอยื่นหนังสือต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา
07.00 – 20.00 น. และวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 – 20.00 น.
( 26 ชั่วโมง ) มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น
กระผมขอขอมติที่ประชุมในการกาหนดญัตติที่ 3 การกาหนดระยะเวลาเปิดรับคา
แปรญัตติ ตามที่ได้เสนอไว้ข้างต้น
- ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์-

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายทองดี ต่างพันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุมสภา

ประธานสภาฯ

ญัตติที่ 4 การกาหนดระยะเวลาพิจารณาคาแปรญัตติ โดยหลังจากที่ปิดรับคาแปร
ญัตติแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจะใช้เวลาพิจารณารับคาแปรญัตติที่รับไว้นานเท่าใด
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกทุกท่าน กระผมนายทองดี ต่างพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่ 11 เห็นว่าควรจะใช้เวลาเพียง
1 วัน หลังจากวันปิดรับคาแปรญัตติ เพราะเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ไม่มีการยื่นแปรญัตติแต่อย่างใด กระผมจึงขอเสนอว่า
ควรใช้ระยะเวลาเพียงเท่านี้ครับ
มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีใครเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี
กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ในการเห็นชอบด้วยการ
ยกมือครับ
-ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์-

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม ขอให้คณะกรรมการพิจารณารับคาแปร
ญัตติดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อที่ประชุมสภาจะ
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ได้ดาเนิ นการพิจ ารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ข้าพเจ้าขอแจ้ง
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ในวาระที่ 2 และที่ 3 ต่อไปในเวลา 13.00 น. แต่ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
จะมีหนังสือแจ้งการประชุมให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง จึง ขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว กระผมขอปิดประชุมการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้องสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เพียงเท่านี้
ครับ
ปิดประชุมเวลา 14.30 น.
(ลงชื่อ)

ธัชชัย ภัทรปรียากูล
(นายธัชชัย ภัทรปรียากูล)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง

ผู้จดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

สมบัติ งามพักตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ดาบตารวจสมบัติ งามพักตร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง

(ลงชื่อ)

บุญชัย สิงหาจุลเกตุ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญชัย สิงหาจุลเกตุ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

อุทัย ดอนคุณสี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอุทัย ดอนคุณสี)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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ลงชื่อ)

ดิษฐาฎร พรมเผ่า
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายดิษฐาฎร พรมเผ่า)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ - สกุล
ดาบตารวจสมบัติ งามพักตร์
นายสมพงษ์ ต้นน้อย
นายธัชชัย ภัทรปรียากูล
นายวิทยา ไผ่สมบูรณ์
นายบุญ ฆ้องงาม
นายสมปอง ด่านสอดแนม
นายวิเชียร มุ่งดี
นายไพรัตน์ ท่าภิรม
นายอาพร อินทร์จันดา
นางสาวผูก ร่วมบุญ
นายณรงค์ ฆ้องจันทร์
นายบุญชัย สิงหาจุลเกตุ
นางปราณี ฆ้องเดช
นายอุทัย ดอนคุณสี
นายพงศพัศ หินจีน
นายอุทัย กุลบุตร
นายชาญชัย พันแดง
นายบุญเรือง ฆ้องเดช
นายจรัญ อ่อนน้อม
นายทองดี ต่างพันธ์
นายอนันต์ คาดี
นายสวรรค์ ฆ้องอินตะ
นายสุภิทักษ์ ด่านแก้ว
นายเทียบ ธงไชย

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ ม. 1
สมาชิกสภาฯ ม. 1
สมาชิกสภาฯ ม. 2
สมาชิกสภาฯ ม. 2
สมาชิกสภาฯ ม. 4
สมาชิกสภาฯ ม. 4
สมาชิกสภาฯ ม. 5
สมาชิกสภาฯ ม. 6
สมาชิกสภาฯ ม. 6
สมาชิกสภาฯ ม. 7
สมาชิกสภาฯ ม. 7
สมาชิกสภาฯ ม. 8
สมาชิกสภาฯ ม. 9
สมาชิกสภาฯ ม. 9
สมาชิกสภาฯ ม. 10
สมาชิกสภาฯ ม. 10
สมาชิกสภาฯ ม. 11
สมาชิกสภาฯ ม. 11
สมาชิกสภาฯ ม. 12
สมาชิกสภาฯ ม. 12
สมาชิกสภาฯ ม. 13

ลายมือชื่อ
สมบัติ งามพักตร์
สมพงษ์ ต้นน้อย
ธัชชัย ภัทรปรียากูล
วิทยา ไผ่สมบูรณ์
บุญ ฆ้องงาม
สมปอง ด่านสอดแนม
นายวิเชียร มุ่งดี
ไพรัตน์ ท่าภิรม
อาพร อินทร์จันดา
ผูก ร่วมบุญ
ณรงค์ ฆ้องจันทร์
บุญชัย สิงหาจุลเกตุ
ปราณี ฆ้องเดช
อุทัย ดอนคุณสี
-ลาประชุมอุทัย กุลบุตร
ชาญชัย พันแดง
บุญเรือง ฆ้องเดช
จรัญ อ่อนน้อม
ทองดี ต่างพันธ์
อนันต์ คาดี
สวรรค์ ฆ้องอินตะ
สุภิทกั ษ์ ด่านแก้ว
เทียบ ธงไชย

หมายเหตุ
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25
26
27

นายแกะ ฆ้องแก้ว
นายสายันต์ นามโพธิ์
นายสมยงค์ ด่านประชุม

ลาดับที่
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ - สกุล
นายสงบ ฆ้องใส
นายกิม ใด้ฤกษ์
นายประภาส ปริโยทัย
นายดิษฐาฎร พรมเผ่า
นายชาญ อ่อนน้อม
นายนุกูล อ่อนรัสมี
นายดุสิต ฉิมมาฉุย
นางอุดร ด่านกลอง

สมาชิกสภาฯ ม. 14
สมาชิกสภาฯ ม. 14
สมาชิกสภาฯ ม. 15

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.
สมาชิกสภาฯ ม.

16
16
17
17
18
18
19
19

แกะ ฆ้องแก้ว
สายันต์ นามโพธิ์
สมยงค์ ด่านประชุม

ลายมือชื่อ
สงบ ฆ้องใส
กิม ใด้ฤกษ์
ประภาส ปริโยทัย
ดิษฐาฎร พรมเผ่า
-ลาประชุมนุกูล อ่อนรัสมี
ดุสิต ฉิมมาฉุย
อุดร ด่านกลอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมโชค เคลือบคลาย
2. นายสุวิทย์ พยุงวงศ์
3. นายเผ่า ดิเรกฤทธิ์
4. นายจีรวัตน์ อ่อนน้อม
5. นางนารี บูรทิศ
6. นายสุมณเฑียร บัวเรือง
7. นายโดม สวัสดี
8. นางสาวอ้อยใจ มาลัยพันธุ์
9. นางกาญจนา ศรีวงษา
10. นางปัญญา เคลือบคลาย
11. นางสาวณัฐพร เหลายา

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

หมายเหตุ
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ประธานสภาฯ

เมื่อถึงเวลาประชุมเลขาสภาฯ ให้สัญญาณเรียนสมาชิกสภา ฯ เข้าห้องประชุม
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 34 คน ลาประชุม 2 คน ขาดประชุม - คน มีผู้เข้าร่วม
ประชุ ม 11 คน ถื อ ว่ า ครบองค์ ป ระชุ ม จึ ง ขอเชิ ญ ดาบต ารวจสมบั ติ งามพั ก ตร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง เปิดประชุมและประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ฯลฯ-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง แจ้งเพื่อพิจารณา / ลงมติ
3.1 เรื่ อง การพิจารณาร่ า งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
จากการที่ ไ ด้ จั ด ท าร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่ งข้ อ บั ญญั ติ งบประมาณรายจ่า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ดังกล่าวได้ทาการพิจารณาในวาระที่ 1 ไปแล้วนั้น และที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกปี่ ฆ้อง ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 พร้ อ มกั บ นาร่ างข้ อบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 3 ไปพิ จ ารณาแล้ ว นั้ น
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้คงร่างเดิมไว้ และได้
จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้องทุกท่าน ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ท่านใดต้องการที่จะอภิปรายเพิ่มเติม
ในวาระที่ 2 นี้หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือขึ้น

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

- ไม่มีผู้ใดเสนอและอภิปรายเป็นอย่างอื่น –
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ประธานสภาฯ

เมื่อ ไม่ มีผู้ ใดเสนอและอภิปรายแล้ ว กระผมขอเสนอให้ ที่ ประชุ มมี มติ รับ รอง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าควรผ่านในวาระ
ที่ 2 ขั้นแปรญัตติได้หรือไม่ ถ้าเห็นควรให้ผ่านในวาระที่ 2 โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- ยกมือให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติอย่างเป็นเอกฉันท์(จานวน 30 เสียง)

ประธานสภาฯ

วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ต่อไปนี้ จ ะเป็นการลงมติให้ ผ่ านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ว่าควรรับร่างเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 หรือไม่ถ้าเห็นชอบในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ เพื่อจะได้ดาเนินการ
ประกาศใช้ต่อไป ถ้าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรให้ผ่ านวาระที่ 3 ขั้นลงมติได้ โปรด
ยกมือครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือเห็นชอบให้ผ่านวาระที่ 3 ขั้นลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ (จานวน 30 เสียง)

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านวาระที่ 3 ขั้นลงมติแล้ว ก็จะได้
นาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อ
ท่านนายอาเภอเมืองสระแก้ว เพื่อพิจารณาในการอนุมัติ และประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โคกปี่ฆ้อง ต่อไป

ประธานสภาฯ

3.2 เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะเสนอที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ
กระผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
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(ลงชื่อ)

ธัชชัย ภัทรปรียากูล
(นายธัชชัย ภัทรปรียากูล)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง

ผู้จดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

สมบัติ งามพักตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ดาบตารวจสมบัติ งามพักตร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง

(ลงชื่อ)

บุญชัย สิงหาจุลเกตุ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญชัย สิงหาจุลเกตุ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

อุทัย ดอนคุณสี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอุทัย ดอนคุณสี)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ)

ดิษฐาฎร พรมเผ่า
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายดิษฐาฎร พรมเผ่า)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

