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รายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 

12  กุมภาพันธ์  2563 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์ ประธานสภา สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  
2 นายสมบัติ  ชาวนา รองประธานสภา สมบัติ  ชาวนา  
3 นายศักดิ์  สติพา สมาชิก อบต. ม.1 ศักดิ์  สติพา  
4 นายวงศ์  ปรังประโคน สมาชิก อบต. ม.2 วงศ์  ปรังประโคน  
5 นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์ สมาชิก อบต. ม.2 อิทธิพร  ปลีนารัมย์  
6 นายศิริวัฒน์  มุเขวา สมาชิก อบต. ม.3 ศิริวัฒน์  มุเขวา  
7 นายสัมฤทธิ์  บุตรสาลี สมาชิก อบต. ม.3 สัมฤทธิ์  บุตรสาลี  
8 นางปราณี  สายกระสุน สมาชิก อบต. ม.4 -  
9 นายสุพันธ์  การัมย์ สมาชิก อบต. ม.4 สุพันธ์  การัมย์  

10 นางนงค์  นวลปักศรี สมาชิก อบต. ม.5 นงค์  นวลปักศรี  
11 นายณัฐพล  ค าพันชนะ สมาชิก อบต. ม.5 ณัฐพล  ค าพันชนะ  
12 นายบุญจันทร์  แม้นประโคน สมาชิก อบต. ม.6 บุญจันทร์  แม้นประโคน  
13 นายสายัน  พวงแก้ว สมาชิก อบต. ม.7 สายัน  พวงแก้ว  
14 นายหวย  วุธวงศ์ สมาชิก อบต. ม.8 หวย  วุธวงศ์  
15 นายเจ็ด  เชิญรัมย์ สมาชิก อบต. ม.9 เจ็ด  เชิญรัมย์  
16 นายลิน  แก้วกล้า สมาชิก อบต. ม.9 ลิน  แก้วกล้า  
17 นายเฉลิมวิทย์  ปรังประโคน สมาชิก อบต. ม.10 เฉลิมวิทย์  ปรังประโคน  
18 นายอิทธิพงษ์  เพ็งเพชร สมาชิก อบต. ม.10 อิทธิพงษ์  เพ็งเพชร  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบรูณ์  สิทธิสังข์ นายก อบต. สมบรูณ์  สิทธิสังข์  
2 นายจ ารัส  ดุจจานุทัศน์ รองนายก อบต. จ ารัส  ดุจจานุทัศน์  
3 นางวิภารัตน์  ปานเกิด เลขานุการนายก อบต. วิภารัตน์  ปานเกิด  
4 นางสาวฉัตรชนก  พิมชัยโชค สาธารณสุขช านาญงาน ฉัตรชนก  พิมชัยโชค  
5 นายปุรินทร์  บุรีภักดี ปลัด อบต. โคกตูม ปุรินทร์  บุรีภักดี  
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 สมาชิกครบองค์ประชุม  นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา ในฐานะประธานในที่ประชุม   
ได้กล่าวเปิดประชุม  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องทีแ่จ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ได้ให้  นายปุรินทร์  บุรีภักดี  อ่านรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  
ครั้งที่ ๑ วันที่ 23  ธันวาคม 2562  ให้แก่สมาชิกฟัง 

    สมาชิกท่านใด จะขอแก้ไข  หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อความใด ให้เสนอมา 

สมาชิก    ไม่มี 

ประธานสภา   ขอมติในที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑ วันที่ 23  
ธันวาคม 2562   
ไม่รับรอง    -   เสียง 

    รับรอง  16  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 

ระเบยีบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  5.1  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.
   2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563   

ประธานสภา   ได้ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  

นายก ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2/2563  

 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลของเรา ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทุกขั้นตอน และได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกจนเป็นที่พอใจ 

ประธานสภา เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ในขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภา ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ ๑  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 
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ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี  ๑  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  ๑6 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ ในวาระท่ี ๒  

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี  ๑ แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี ๒  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา  ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 

ประธานสภา  ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะให้ความ
 เห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2563 หรือไม่  

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  ๑6  เสียง 

ผลการลงมติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบให้
 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563
 เป็นเอกฉันท์ 

    5.2  เสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดสมัยการประชุม สมัยสามัญประจ าปี 2563   
 และ ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2564     

ประธานสภา   ได้ให้สมาชิกหารือกัน  เพ่ือท าการก าหนดสมัยการประชุม  สมัยสามัญ 
    ประจ าปี  ๒๕63  และ ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕64 

นายวงศ์  ปรังประโคน  ไดเ้สนอ  ก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญประจ าปี  ๒๕63   
และ ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕64   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

    สมัยที่  ๒  วันที่  3 - 17  เมษายน ๒๕63 
    สมัยที่  ๓  วันที่  14 – ๒8 สิงหาคม ๒๕63 
    สมัยที่  ๔  วันที่  ๑1 – 25 ธนัวาคม ๒๕63 
    สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕64  วันที่  5 – ๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕64 

ประธาน    มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ 

สมาชิก    ไม่มี 

ประธานสภา   ต่อไปนี้ จะเป็นการให้ความเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมตามที่สมาชิกเสนอมา 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  16  เสียง 

 ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
 ก าหนดสมัยประชุมตามท่ีสมาชิกเสนอมา  
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ระเบียบวาระท่ี  6        เรื่องอ่ืน ๆ 

นางสาวฉัตรชนก  พิมชัยโชค 1. ตอนนี้ได้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ รพ.สต.โคกรัง 

    2. ให้ช่วยประชาสัมพันธ์การระบาด และวิธีการป้องกัน ของโรคไวรัสสายพันธ์
    ใหม่(ไวรัสโควิด19) ด้วย 

    3. ให้ช่วยประชาสัมพันธ์การระบาด และวิธีป้องกัน ของโรคไข้เลือดออกด้วย 

    4. ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน มีนาคม ทางกระทรวงสาธารณะสุข ได้ให้
    มหาวิทยาลัยมาประเมินการท างานของ อสม. 

นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์  1. ถนนคอนกรีตภายใน หมู่ที่ 2 เกิดการช ารุด เนื่องจากผิวจราจรไม่เรียบ 
    ขอให้นายกช่วยซ่อมแซมให้ด้วยครับ 

    2. ฝาท่อระบายน้ าบางจุดช ารุด ขอให้ซ่อมแซมด้วยครับ 

นายสายัน  พวงแก้ว  1. โครงการก่อสร้างประปา และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ของหมู่ที่ 7 
    เมื่อไหร่จะได้ด าเนินการครับ  

นายก    1. โครงการก่อสร้างประปา และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ของหมู่ที่ 7 
    ต้องรองบประมาณก่อนครับ 

    2. ถนนภายในหมู่ที่ 2 ที่ช ารุด จะดูแลให้ครับ 

ปิดประชุมเวลา  12.10 น.  
 
(ลงชื่อ)     ปุรินทร์  บุรีภักดี   เลขานุการสภา อบต. 

      (นายปุรินทร์  บุรีภักด)ี  
    

1. นงค์ นวลปักศรี  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางนงค์ นวลปักศรี) 
 

2. เจ็ด เชิญรัมย์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเจ็ด เชิญรมัย์) 
 
  3.      บุญจันทร์  แม้นประโคน เลขานุการและกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญจันทร์  แม้นประโคน)       
      ตรวจถูกต้องแล้ว 
        สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
      ส ำเนำถูกต้อง 
        สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
 

 

 


