
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี  ๒๕63 

ครั้งที่ ๑/๒๕63 
วันที่  10  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา ๑๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายรังสรรค์  บัตรพิมาย ประธานสภาฯ รังสรรค์  บัตรพิมาย  
2 นายบุญเลิศ  ชัยศร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 บุญเลิศ  ชัยศร  
3 นายส าเนา  เคลือบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ส าเนา เคลือบขุนทด  
4 นายพิสิทธ์   โพธ์เกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ พิสิทธ์   โพธ์เกตุ  
5 นางเกษร เนาว์แสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เกษร เนาว์แสง  
6 นายสมศักดิ์  สิงห์นอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ สมศักดิ์  สิงห์นอก  
8 นางกุหลาบ  ทั้งพรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ กุหลาบ  ทั้งพรม  
9 นายณัฐดนัย แพะขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ณัฐดนัย แพะขุนทด  

10 นายสาย  นารถจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สาย  นารถจัตุรัส  
11 นายวีระกร  บ ารุง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วีระกร  บ ารุง  
11 นายบุญช่วย   ภู่หมื่นไวย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ บุญช่วย   ภู่หมื่นไวย  
12 นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่๐ สมสี  พรมล้า  
13 นายยอดรัก ดอบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่1 ยอดรัก ดอบขุนทด  
14 นายสุพัฒน์    ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ สุพัฒน์    ทวดสุวรรณ ์  
15 นายประสิทธิ์  ปรางค์นอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประสิทธิ์  ปรางค์นอก  
16 นายประมวล   น้อยพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประมวล   น้อยพันธ์  
17 นายอุทัย  โสขุนทด เลขานุการสภา อบต. อุทัย  โสขุนทด  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายค าพัชระ จีระออนบ าเหน็จ รองประธานสภา อบต. ชาด 
๒ นายชัยยุทธ  เทียมจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ขาด 
3 นายอ านวย   ตูบสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ขาด 
4 นายไพบูลย์    น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ขาด 

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม…. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายศักดา  สุรพล หัวหน้าส านักปลัด  ศักดา  สุรพล  
๒ นายธวัช  เนาว์แสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ธวัช  เนาว์แสง  
3 นายรัชกฤต  ศิลางาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 รัชกฤต  ศิลางาม  
4 นายสิริวุฒิ  สึมก าปัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 สิริวุฒิ  สึมก าปัง  
5 นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุพรรณี  อาบสุวรรณ์  

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
               - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายรังสรรค์  บัตรพิมาย ต าแหน่ง ประธานสภาฯ ท าหน้าที่เป็น
ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี ๒๕63 ครั้งที่ ๑/๒๕63             
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ             -ไม่มี- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                               2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ 1/2563  
                               เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
ประธานสภาฯ              ให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563  
                               เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 หากมีการแก้ไข ขอให้ยกมือ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม                 มีมตริับรองรายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
                               15  พฤษภาคม 2563 เป็นดังนี้ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ        16      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        -        คน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓        เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
                              ๓.๑ ญัตติ พิจารณาขอขยายระยะเวลาน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
                             ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประธานสภา              ขอเชิญนายศักดา  สุรพล หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน 
                               ต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้ชี้แจงต่อสภา  
 
 
 

/นายศักดา สุรพล....            
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นายศักดา สุรพล           ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.2541 หมวด 3 ข้อ 23 ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย 
                               ตอ่สภาท้องถ่ิน ภายในวันท่ี 15  สิงหาคม 2563 เนื่องจากในขณะนี้การจัดท า 
                               งบประมาณรายจ่าย ยงัอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ประกอบกับรายจ่ายด้านการ                                                                                                                                  
                               ลงทุน เป็นโครงการท่ีแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชน ซึง่ทางผูน้ าชุมชน ได้ 
                              เสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปญัหาให้กับประชาชน เม่ือตรวจสอบแล้วบางโครงการไม่ได้ 
                              บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  จึงไม่สามารถน ามาตั้งจ่ายไว้ใน 
                              ข้อบญัญัติงบประมาณได ้ทางหนว่ยงานเจ้าของงบประมาณ จึงไดเ้สนอขอให้เพ่ิมใน 
                              แผนพัฒนาท้องถ่ินก่อน จงึจะน ามาตัง้จ่ายไว้ในข้อบญัญัติงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถ 
                              น าเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายต่อสภาท้องถ่ินไดทั้นในวันท่ี 15 สิงหาคม  จึงขอเสนอ 
                              ขยายระยะเวลาน าเสนอร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 2564 
                              ไปจนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ี
                              งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2541 ข้อ 24 
ประธานสภา              ก่อนที่จะถามมติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี  
                              กระผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาน าเสนอ 
                              ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  กรุณายกมือ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ         16      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        -        คน 

 
3.2 ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
      เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

ประธานสภา              ขอเชิญนายศักดา สุรพล หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน 
                               ต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้ชี้แจงต่อสภา  
นายศักดา  สุรพล ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
                     (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  ไปแล้วนั้น   ตามระเบียบกระทรวง 
                               มหาไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไข 
                               เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

                               (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

  
 

/(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น… 
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(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความ 
เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง  
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นประกาศใช้” 

   ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น  
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ดัวย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

เหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้ด าเนินการทบทวนโครงการพัฒนา ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) ถึง เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
ปรากฏว่า รายละเอียดของโครงการพัฒนา ไม่ครบถ้วน และยังมีปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนแต่ยังไม่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทัน
ต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 โดยมีรายละเอียดตามร่างแผนฯ ที่ได้ส่งให้กับ
ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  

ประธานสภา              ก่อนที่จะถามมติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี  
                              กระผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                              (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ กรุณายกมือ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ         16      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        -        คน 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  ๕....        
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ระเบียบวาระท่ี  ๕       เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
                                 -ไม่มี- 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
                                                         (ลงชื่อ)  อุทัย  โสขุนทด           ผู้จดรายงานการประชุม    
                                                                  (นายอุทัย  โสขุนทด)                                             
                                                         ต าแหนง่  เลขานุการสภา อบต.                            
 
                                                        (ลงชื่อ) ส าเนา  เคลือบขุนทด   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                (นายส าเนา  เคลือบขุนทด) 
                                                         ต าแหนง่  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑   
 
                                                        (ลงชื่อ) บุญช่วย  ภู่หมื่นไวย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                (นายบุญช่วย  ภู่หมื่นไวย์) 
                                                         ต าแหนง่  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐   
                                                      
                                                         (ลงชื่อ)  วีรกร บ ารุง   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                   (นายวีรกร  บ ารุง) 
                                                           ต าแหนง่  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
 
             สภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์ไดร้ับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยทีส่ าม         
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่  10  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓        
วันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
                             (ลงชื่อ)        รังสรรค์  บัตรพิมาย          ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                                           (นายรังสรรค์  บัตรพิมาย) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์


