
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  7  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2563  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ดาบตำรวจสมบัติ  งามพักตร์ ประธานสภาฯ สมบัติ  งามพักตร์  
2 นายสมพงษ์  ต้นน้อย รองประธานสภาฯ สมพงษ์  ต้นน้อย  
3 นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล เลขานุการสภาฯ ธัชชัย  ภัทรปรียากูล  
4 นายวิทยา  ไผ่สมบูรณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.  1 วิทยา  ไผ่สมบูรณ์  
5 นายบุญ  ฆ้องงาม สมาชิกสภาฯ  ม.  1 บุญ  ฆ้องงาม  
6 นายสมปอง  ด่านสอดแนม สมาชิกสภาฯ  ม.  2 สมปอง  ด่านสอดแนม  
7 นายวิเชียร  มุ่งดี สมาชิกสภาฯ  ม.  2 นายวิเชียร  มุ่งดี  
8 นายไพรัตน์  ท่าภิรม สมาชิกสภาฯ  ม.  4 ไพรัตน์  ท่าภิรม  
9 นายอำพร  อินทร์จันดา สมาชิกสภาฯ  ม.  4 อำพร  อินทร์จันดา  
10 นางสาวผูก  ร่วมบุญ สมาชิกสภาฯ  ม.  5 ผูก  ร่วมบุญ  
11 นายณรงค์  ฆ้องจันทร์ สมาชิกสภาฯ  ม.  6 ณรงค์  ฆ้องจันทร์  
12 นายบุญชัย สิงหาจุลเกตุ สมาชิกสภาฯ  ม.  6 บุญชัย สิงหาจุลเกตุ  
13 นางปราณี  ฆ้องเดช สมาชิกสภาฯ  ม.  7  -ขาดประชุม-  
14 นายอุทัย  ดอนคุณสี สมาชิกสภาฯ  ม.  7 อุทัย  ดอนคุณสี  
15 นายอุทัย  กุลบุตร สมาชิกสภาฯ  ม.  9 อุทัย  กุลบุตร  
16 นายชาญชัย  พันแดง สมาชิกสภาฯ  ม.  9 ชาญชัย  พันแดง  
17 นายบุญเรือง  ฆ้องเดช สมาชิกสภาฯ  ม. 10 บุญเรือง  ฆ้องเดช  
18 นายจรัญ อ่อนน้อม สมาชิกสภาฯ  ม. 10 จรัญ อ่อนน้อม  
19 นายอนันต์  คำดี สมาชิกสภาฯ  ม.  11 อนันต์  คำดี  
20 นายสวรรค์  ฆ้องอินตะ สมาชิกสภาฯ  ม.  12 สวรรค์  ฆ้องอินตะ  
21 นายสุภิทักษ์  ด่านแก้ว สมาชิกสภาฯ  ม.  12 สุภิทักษ์  ด่านแก้ว  
22 นายเทียบ  ธงไชย สมาชิกสภาฯ  ม.  13 เทียบ  ธงไชย  
23 นายแกะ  ฆ้องแก้ว สมาชิกสภาฯ  ม.  14 แกะ  ฆ้องแก้ว  
24 นายสายันต์  นามโพธิ์ สมาชิกสภาฯ  ม.  14 สายันต์  นามโพธิ์  
25 นายสมยงค์  ด่านประชุม สมาชิกสภาฯ  ม.  15 สมยงค ์ ด่านประชุม  
26 นายสงบ  ฆ้องใส สมาชิกสภาฯ  ม.  16 สงบ  ฆ้องใส  



27 นายกิม   ใด้ฤกษ์ สมาชิกสภาฯ  ม.  16 กิม   ใด้ฤกษ์  
28 นายประภาส  ปริโยทัย สมาชิกสภาฯ  ม.  17 ประภาส  ปริโยทัย  

 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
29 นายดิษฐาฎร  พรมเผ่า สมาชิกสภาฯ  ม.  17 ดิษฐาฎร  พรมเผ่า  
30 นายชาญ   อ่อนน้อม สมาชิกสภาฯ  ม.  18 ชาญ  อ่อนน้อม  
31 นายนุกูล  อ่อนรัสมี สมาชิกสภาฯ  ม.  18 นุกูล  อ่อนรัสมี  
32 นายดุสิต  ฉิมมาฉุย สมาชิกสภาฯ  ม.  19 ดุสิต  ฉิมมาฉุย  
33 นางอุดร  ด่านกลอง สมาชิกสภาฯ  ม.  19 อุดร  ด่านกลอง  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 1.  นายสมโชค  เคลือบคลาย  นายก  อบต. 
 2.  นายสุวิทย์  พยุงวงศ์   รองนายก อบต. 
 3.  นายเผ่า  ดิเรกฤทธิ์   รองนายก  อบต. 
 4.  นายจีรวัตน์  อ่อนน้อม   เลขานุการนายก  อบต. 
 5.  นางนารี  บูรทิศ   รองปลัด อบต. 

6. นายสุมณเฑียร  บัวเรือง  หัวหน้าสำนักปลัด 
7.  นายโดม  สวัสดี   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8.  นางสาวอ้อยใจ  มาลัยพันธุ์  ผู้อำนวยการกองคลัง 

 9.  นางกาญจนา  ศรีวงษา  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 10. นางปัญญา  เคลือบคลาย  นักวิชาการปฏิบัติการ 
 11. นายวสันต์   ปัญญา   นิติกรชำนาญการ 
 12. นางดวงตา  โพธิ์งาม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 13.  นางสาวณิชาภัส  ปราบภัย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 14. นายสยาม  โพธิ์งาม   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

15.  นางสาวณัฐพร  เหลายา  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นายมานพ  แผลงฤทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 



เปิดประชุมเวลา   09.30   น. 
 

เมื่อถึงเวลาประชุมเลขาสภาฯได้ให้สัญญาณเรียนสมาชิกสภา ฯ เข้าห้องประชุมจากการ
ตรวจสอบสมุดลงชื่อเข้าประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมทั้งสิ้น     31  คน   ลา
ประชุม  -  คน  ขาดประชุม  1  คน มีผู้เข้าประชุม  16  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอเชิญ
เลขานุการสภาฯจึงได้เรียนเชิญ  ดาบตำรวจสมบัติ  งามพักตร์    ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  ได้กล่าวเปิดประชุมสมัยสามัญ     สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563  และประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1    การจัดกิจกรรมวันที่  12  สิงหาคม  2563 
        ฯลฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ    ฯลฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   แจ้งเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 
ประธานสภาฯ   ด้วยในขณะนี้ได้ถึงเวลาการพิจารณาจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง   สำหรับรายละเอียด
ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ขอเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  
ได้ทราบถึงรายละเอียดต่อไป 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ที่เคารพและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  โคกปี่ฆ้องทุกท่าน  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องขอ
แถลงให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
งบประมาณได้ประมาณการรายรับไว้ท้ังสิ้น  73,500,000.00 บาท  ประกอบด้วย  

  - หมวดภาษีอากร      3,302,000.00   บาท 



  - หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต       554,000.00   บาท 
  - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        300,000.00  บาท 
  - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         152,000.00   บาท 
  - หมวดภาษีจัดสรร    26,360,000.00 บาท 
  - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    42,832,000.00  บาท 
 ประมาณการรายจ ่ายตามงบรายจ ่ายประมาณการไว ้ท ั ้งส ิ ้น 73,500,000.00 บาท  

ประกอบด้วย 
  -  งบกลาง       22,762,910.00   บาท 
  -  งบบุคลากร      18,385,148.00  บาท 
  -  งบดำเนินงาน       18,467,742.00  บาท 
  -  งบลงทุน            7,534,200.00  บาท 
  -  งบเงินอุดหนุน           6,350,000.00  บาท 

 
 
 
 
 
สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  อยู่ในฐานะมั่นคง มีรายรับ

ที่ได้ประมาณการไว้ก็ได้พิจารณารับตั้งไว้เท่าที่คาดว่าจะได้รับ หรือจัดเก็บ ได้ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริง ส่วนด้านรายจ่ายก็ได้พิจารณาตามความจำเป็นและความต้องการของท้องถิ่นโดยถือ
หลักประหยัดคุ้มค่า และมุ่งนำประโยชน์ไปสู่ประชาชนเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุก
ของประชาชนเป็นสำคัญ 

ในโอกาสนี ้ คณะผู ้บร ิหารขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง        ได้
พิจารณาในการให้ความเห็นชอบรับหลักการ  

วาระท่ี  1  ขั้นพิจารณารับหลักการ 
ในวาระที ่  1  ขั ้นพิจารณารับหลักการ  โดยมีรายละเอียดของงบประมาณทั ้งสิ้น  

73,500,000  บาท 
 ตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.  2564   

โดยให้ทุกท่านได้พิจารณาตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่าน ได้ตรวจสอบ      เรียนเชิญครับ  (ให้เวลากับ



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องพอสมควรในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564) 

 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้แถลงไปแล้วนั้นและ   ให้เวลา
กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี ่ฆ้อง  ได้พิจารณารับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือ
ซักถาม  กระผมขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าเห็นควรรับหลักการในวาระที่  1 ขั้นพิจารณารับ
หลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องหรือไม่  กระผมขอมติที่ประชุม    ในวาระท่ี 1  ขั้นพิจารณารับหลักการ ถ้า
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ยกมือเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   ในวาระท่ี  1  อย่างเป็นเอกฉันท์   (จำนวน 29 สียง) 

ประธานสภาฯ  สำหรับการพิจารณาในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ กระผมขอขอกำหนดญัตติ     ในวาระ
ที่  2  ขั้นแปรญัตติจำนวนทั้งหมด  4  ญัตติ   ดังต่อไปนี้ 

 ญัตติที่   1  จำนวนของคณะกรรมการแปญัตติ จะมีจำนวนกี่คน ตามระเบียบกำหนดได้
ระหว่าง  3-7 คน   กระผมขอหารือต่อที่ประชุมว่าจะกำหนดคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่
คน 

 
 
 
 
 
นายวิทยา ไผ่สมบูรณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิก อบต. ทุกท่าน กระผม 
   ส.อบต. ม. 1  นายวิทยา  ไผ่สมบูรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่  1 

ขอเสนอต่อที่ประชุมว่าควรกำหนดคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน   5   คนครับ   
 ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมนอกเหนือจากนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าควรกำหนดจำนวน

ของคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน  5  คน   ตามเสนอ 
มติที่ประชุม  - ยกมือเห็นชอบตามเสนออย่างเป็นเอกฉันท์- 

ประธานสภาฯ ญัตติที่  2  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติท่านใด  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอมาจำนวน  5  ท่าน  พร้อมทั้งผู้รับรอง      จำนวน 2 คน 
ต่อ 1 ท่าน เรียนเชิญเสนอคณะกรรมการได้ครับ 



นายสมปอง  ด่านสอดแนม         เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 
  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ทุกท่าน กระผมสมปอง ด่านสอดแนม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  หมู่ที่  2   

ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติท่านที่  1    คือ   
นายไพรัตน์  ท่าภิรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  หมู่ที่  4   
 ผู้รับรอง  1.  นายบุญ  ฆ้องงาม          ส.อบต.  หมู่ที่ 1 
   2.  นายวิเชียร  มุ่งด ี  ส.อบต.  หมู่ที่ 2 

 นายอุทัย  ดอนคุณสี       เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 
 สมาชิกสภา อบต. ม.7    ทุกท่าน กระผม นายอุทัย  ดอนคุณสี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง    หมู่ที่  

7   ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติท่านที่  2  คือ   
นายนุกูล  อ่อนรัสมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่ 18  ครับ 
 ผู้รับรอง  1.  นายบุญเรือง  ฆ้องเดช   ส.อบต. หมู่ที่  10 
   2.  นายแกะ  ฆ้องแก้ว        ส.อบต. หมู่ที่  14 

นายจรัญ  อ่อนน้อม     เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง   
สมาชกิสภา อบต. ม.10     ทุกท่าน กระผม นายจรัญ  อ่อนน้อม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  

หมู่ที่ 10  ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ท่านที่ 3  คือ   
 นายเทียบ  ธงไชย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่  13 

 ผู้รับรอง  1.  นายชาญชัย  พันแดง      ส.อบต.  หมู่ที่  9 
   2.  นายสุภิทักษ์  ด่านแก้ว         ส.อบต.  หมู่ที่ 12 

  นายประภาส  ปริโยทัย    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง     
   สมาชิกสภา อบต. ม.17  ทุกท่าน กระผมนายประภาส  ปริโยทัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง     

หมู่ที่  17  ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ท่านที่  4  คือ  นายอุทัย  
ดอนคุณสี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่  7   

  ผู้รับรอง  1.  นายวิทยา  ไผ่สมบูรณ์            ส.อบต. หมู่ที่  1 
   2.  นางสาวผูก  ร่วมบุญ             ส.อบต. หมู่ที่  5 
 
 
 
 
 

   นายกิม  ใด้ฤกษ์     เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  
 สมาชิกสภา อบต.ม.16     ทุกท่าน  กระผมนายกิม  ใด้ฤกษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง   

หมู่ที่  16  ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติท่านที่ 5  คือ 



นายบุญชัย  สิงหาจุลเกตุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่ 6   
  ผู้รับรอง  1.  นายอุทัย  กุลบุตร    ส.อบต.  หมู่ที่  9 

   2.  นายสวรรค์  ฆ้องอินตะ   ส.อบต.  หมู่ที่  12 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่าน  มีสมาชิกท่านใด  

มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีท่านใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือไม่ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบด้วย  หากไม่มีใครมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนกระผมขอมติที่ประชุม
ครับ 

มติที่ประชุมฯ  -ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์-    (ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีผู้ทักท้วงแต่อย่างใด) 
ประธานสภาฯ      ตามทีท่่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่านแล้ว ขอให้ท่าน

เลขานุการสภาฯ ได้นัดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในลำดับต่อไป 
เลขานุการสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมขอขอนัดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือ

ดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
หลังจากการปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  ในวันนี้         เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  จึงขอแจ้ง             ให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ทุกท่านได้รับทราบ  

 

ประธานสภาฯ ญัตติที่  3   การกำหนดระยะเวลาการเปิดรับคำแปรญัตติ  ตามระเบียบได้กำหนดระยะเวลา
ในการยื่นรับคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  โดยหากมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ท่านใด
ต้องการเสนอยื่นแปรญัตติให้เสนอยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยสามารถยื่นได้
ตั้งแต่วันที่  8 - 10  สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 17.00 น. ( 25.30 ชั่วโมง )  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่
มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  กระผมขอขอมติที่ประชุมในการกำหนดญัตติที่  3  การกำหนด
ระยะเวลาเปิดรับคำ  แปรญัตติ  ตามท่ีได้เสนอไว้ข้างต้น 

มติที่ประชุม  - ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์-  

ประธานสภาฯ ญัตติที่  4  การกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ โดยหลังจากที่ปิดรับคำแปรญัตติแล้ว 
คณะกรรมการแปรญัตติจะใช้เวลาพิจารณารับคำแปรญัตติที่รับไว้นานเท่าใด 

นายไพรัตน์  ท่าภิรม     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกทุกท่าน กระผมนายไพรัตน์   ท่าภิรม 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง หมู่ที่ 14  เห็นว่าควรจะใช้เวลาเพียง    1 วัน  

หลังจากวันปิดรับคำแปรญัตติ  วันที่  11  สิงหาคม  2563  เพราะเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  ไม่มีการยื่นแปรญัตติ         แต่อย่างใด  กระผมจึงขอเสนอ
ว่าควรใช้ระยะเวลาเพียงเท่านี้ครับ 



ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  และมีใครเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอ
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ในการเห็นชอบด้วยการยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภา     -ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์- 

ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม  ขอให้คณะกรรมการพิจารณารับคำแปรญัตติ
ดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จ  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  เพ่ือที่ประชุมสภาจะได้ดำเนินการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระท่ี 2  และ
วาระท่ี  3 ต่อไป 

 
ประธานสภาฯ 3.2  เรื่อง  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 

    ฯลฯ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ  ข้าพเจ้าขอแจ้งการนัด

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่  2/2563  ในวันที่  14  สิงหาคม 2563    เพื่อพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ในวาระท่ี  2  และที่ 3  
ต่อไปในเวลา 10.00 น.  แต่ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร   จะมีหนังสือแจ้งการประชุมให้
ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง  จึงขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันตามวันและ
เวลาดังกล่าว  กระผมขอปิดประชุมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องสมัย
สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563  เพียงเท่านี้ครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  14.00   น. 
 
 

 

(ลงชื่อ)                  ธัชชัย  ภัทรปรยีากูล      ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล) 

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 
 

 
(ลงชื่อ)                         สมบัติ  งามพักตร์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (ดาบตำรวจสมบัติ  งามพักตร์) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                    บุญชัย  สิงหาจุลเกตุ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญชัย  สิงหาจุลเกตุ) 

        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)                   อุทัย  ดอนคุณสี      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอุทัย  ดอนคุณสี) 

       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ)                     ดิษฐาฎร  พรมเผ่า      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายดิษฐาฎร  พรมเผ่า) 

        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


