
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2/2563 

วันที ่ 14   เดือน  สิงหาคม   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 ปราณี  ฆ้องเดช  
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 -ลาประชุม-  
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  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 11.  นายวสันต์  ปัญญา   นิติการชำนาญการ 
 12. นางธนิยา  โพธิ์งาม   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 13. นายมานพ  แผลงฤทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 14. นางดวงตา  โพธิ์งาม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 15. นางสาวณิชาภัส  ปราบภยั  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 16. นายสยาม  โพธิ์งาม   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 



17. นางสาวณัฐพร  เหลายา  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 
เมื่อถึงเวลาประชุมเลขาสภาฯ  ให้สัญญาณเรียนสมาชิกสภา ฯ เข้าห้องประชุมมี

สมาชิกเข้าร่วมประชุม  32   คน  ลาประชุม  -  คน  ขาดประชุม 1 คน มีผู ้เข้าร่วม
ประชุม  17   คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเชิญดาบตำรวจสมบัติ งามพักตร์   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  เปิดประชุมและประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563                       
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     ฯลฯ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   แจ้งเพื่อพิจารณา / ลงมติ 
3.1 เรื ่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564    ในวาระท่ี  2   และวาระท่ี  3 

  วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ       จากการที่ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        พ.ศ.  

2564   ซึ่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังกล่าวได้ทำ
การพิจารณาในวาระที่ 1  ไปแล้วนั้น  และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่
ฆ้อง  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมกับนำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปพิจารณาแล้วนั้น               ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  และมีมติให้คงร่างเดิมไว้        และได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การ



บริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องทุกท่าน  ได้รับทราบ        เป็นที่เรียบร้อย  มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง   ท่านใดต้องการ     ที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมในวาระที่ 
2 นี้หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม        - ไม่มีผู้ใดเสนอและอภิปรายเป็นอย่างอ่ืน –  
 

ประธานสภาฯ        เมื ่อไม่มีผู ้ใดเสนอและอภิปรายแล้ว  กระผมขอเสนอให้ที ่ประชุมมีมติรับรอง          
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ว่าควรผ่านในวาระที่ 
2 ขั้นแปรญัตติได้หรือไม ่ ถ้าเห็นควรให้ผ่านในวาระท่ี  2  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม      - ยกมือให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติอย่างเป็นเอกฉันท์- 
(จำนวน 29 เสียง) 
 
 
 
 
 
 

 
 

วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ  ต่อไปนี ้จะเป็นการลงมติให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2564  วาระที่ 3  ขั้นลงมติ  กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  ว่าควรรับร่างเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2564  หรือไม่ถ้าเห็นชอบในวาระที่ 3  ขั้นลงมติ เพื่อจะได้ดำเนินการ
ประกาศใช้ต่อไป ถ้าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรให้ผ่านวาระที่ 3 ขั้นลงมติได้โปรด    ยก
มือครับ 

มติที่ประชุม   -ยกมือเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 3 ขั้นลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์  (จำนวน 29  เสียง) 

ประธานสภาฯ       เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านวาระที่  3 ขั้นลงมติแล้ว  ก็จะได้
นำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เสนอต่อ
ท่านนายอำเภอเมืองสระแก้ว  เพื่อพิจารณาในการอนุมัติ และประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ปี่ฆ้อง  ต่อไป 



ประธานสภาฯ 3.2  เรื่องการพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  

    ฯลฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกท่านใดมีเรื ่องอื่น ๆ จะเสนอที่ประชุมสภาอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ

กระผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ 
 
 

  ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 

 
(ลงชื่อ)                  ธัชชัย  ภัทรปรยีากูล      ผู้จดบันทึกการประชุม 

             (นายธัชชัย  ภัทรปรียากูล) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 

 
 

(ลงชื่อ)                         สมบัติ  งามพักตร์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (ดาบตำรวจสมบัติ  งามพักตร์) 

                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                         บุญชัย  สงิหาจุลเกตุ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญชัย  สิงหาจุลเกตุ) 

        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



(ลงชื่อ)                         อุทัย  ดอนคุณสี      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอุทัย  ดอนคุณสี) 

       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ)                         ดิษฐาฎร  พรมเผ่า      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายดิษฐาฎร  พรมเผ่า) 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 


