
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี  ๒๕63 

ครั้งที่ 2/๒๕63 
วันที่  17  กันยายน  ๒๕63  เวลา 0๙.๓๐ น. 

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

1 นายรังสรรค์  บัตรพิมาย ประธานสภาฯ รังสรรค์  บัตรพิมาย  
2 นายค าพัชระ จีระออนบ าเหน็จ รองประธานสภาฯ ค าพัชระ จีระออนบ าเหน็จ  
3 นายส าเนา  เคลือบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ส าเนา เคลือบขุนทด  
4 นายพิสิทธ์   โพธ์เกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ พิสิทธ์   โพธ์เกตุ  
5 นายอ านวย  ตูบสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ อ านวย  ตูบสันเทียะ  
6 นายณัฐดนัย แพะขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ณัฐดนัย แพะขุนทด  
7 นายสาย  นารถจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สาย  นารถจัตุรัส  
8 นายวีรกร  บ ารุง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วีรกร  บ ารุง  
9 นายไพบูลย์  น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ไพบูลย์  น้อยเพชร  

10 นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่๐ สมสี  พรมล้า  
11 นายยอดรัก ดอบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่1 ยอดรัก ดอบขุนทด  
12 นายประสิทธิ์  ปรางค์นอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประสิทธิ์  ปรางค์นอก  
13 นายประมวล   น้อยพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประมวล   น้อยพันธ์  
14 นายอุทัย  โสขุนทด เลขานุการสภา อบต. อุทัย  โสขุนทด  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายบุญเลิศ  ชัยศร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  
๒ นายชัยยุทธ  เทียมจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  
3 นางเกษร เนาว์แสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  
4 นายสมศักดิ์  สิงห์นอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  
5 นางกุหลาบ  ทั้งพรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  
6 นายบุญช่วย   ภู่หมื่นไวย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐  
7 นายสุพัฒน์  ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11  

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม…. 

 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายศักดา  สุรพล หัวหน้าส านักปลัด  ศักดา  สุรพล  
๒ นายกฤษณ์วรงค์  งีสันเทียะ  ก านันต าบลโคกเริงรมย์ กฤษณ์วรงค์  งีสันเทียะ  
3 นายเว้น  ลอยขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 เว้น  ลอยขุนทด  
4 นายสุมาต  อยู่จัตุรัส ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 สุมาต  อยู่จัตุรัส  
5 นายจ านงค์  พับขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 จ านง  พับขุนทด  
6. นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุพรรณี  อาบสุวรรณ์  

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
               - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายรังสรรค์  บัตรพิมาย ต าแหน่ง ประธานสภาฯ ท าหน้าที่เป็น
ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี ๒๕63 ครั้งที่ 2/๒๕63             
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ             -ไม่มี- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                               2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ 1/2563  
                               เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2563 
ประธานสภาฯ              ให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563  
                               เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2563 หากมีการแก้ไข ขอให้ยกมือ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม                 มีมตริับรองรายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  
                               10  กันยายน 2563 เป็นดังนี้ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ        14      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        -        คน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓        เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
                              ๓.๑ ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
                              
                            วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
นายรังสรรค์ บัตรพิมาย  ตามที่ได้ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปด าเนินการรับค าร้องยื่นค าร้องแปรญัตติ  
ประธานสภา อบต.       ถ้าหากมีผู้ประสงค์จะยื่นค าแปรญัตติ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
                              งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2564 เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 

/นายอุทัย  โสขุนทด.....         
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นายอุทัย  โสขุนทด          กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานกรรมการแปรญัตต ิ      ตามทีส่ภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์ไดมี้มตริับหลักการแห่งร่างข้อบญัญัติ 
                                 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                 โคกเรงิรมยเ์รยีน และมีมตแิตง่ต้ังคณะกรรมการแปรญัตต ิจ านวน 5 คน ซึ่งก าหนด  
                                 ระยะเวลาค าแปรญัตตติอ่คณะกรรมการแปรญัตต ิในวันท่ี 11-13 กันยายน 2563 
                                 ตั้งแตเ่วลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
                                 นั้น บดันีค้ณะกรรมการแปรญัตตฯิ ไดพิ้จารณารา่งข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  
                                 ประจ าปงีบประมาณ 2564 และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
                                 ผูบ้รหิารท่าน เสนอค าแปรญัตตริ่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                 งบประมาณ 2564  แต่ประการใด ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาแล้วมีมติ 
                                 ไม่แก้ไข และเหน็ชอบตามร่างข้อบญัญัติ (ร่างเดิม) ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                 โคกเรงิรมย ์ไดมี้มตริับหลักการแห่งร่างข้อบญัญัตินัน้ เมือ่วันท่ี 10 กันยายน 2563  
                                 จึงเหน็ควรน าเสนอสภาองค์การบริหารสว่นต าบล เพ่ือพิจารณาต่อไป (รายละเอียด 
                                 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ) 
นายรังสรรค์ บัตรพิมาย     จากการรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีสมาชิก หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต.           เสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
                                  แตป่ระการใด และคณะกรรมการแปรญัตตมีิมตริ่วมกันให้คงร่างเดมิไว้ ดงันัน้ 
                                  สภาก็จะไดพิ้จารณาต่อ วาระทีส่าม การตราเปน็ข้อบญัญัติในระเบียบวาระตอ่ไป 
                                   
                                  วาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 
นายรังสรรค์ บัตรพิมาย     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภา อบต.           งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 และในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  
                                  เม่ือไม่มีการยืน่ขอแปรญัตต ิในวาระที ่3 นี้ เป็นการลงมติเพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติ 
                                  ก่อนทีจ่ะถามมตทีิป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามอีกหรอืจะอภิปรายอีก 
                                   หรอืไม่ ถ้าไม่มี ขอถามมตทีิป่ระชุมสภา อบต.แห่งนี้ว่า เห็นควรอนุมัติ (ร่าง)  
                                   ข้อบญัญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2564 ตราเป็นข้อบัญญัต ิ
                                   งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2564 กรุณายกมือ 
มติที่ประชุม                   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  
                                 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
                                               ผู้เห็นชอบ        14     เสียง  
                                               ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                               งดออกเสียง        -        คน    

 
 
 

/3.2 ญัตติขอโอนงบประมาณ…. 
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                                        3.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย         ขอเชิญนายศักดา สุรพล หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การ  
ประธานสภาฯ           บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
                                        ได้ชี้แจงต่อสภา  
นายศักดา  สุรพล          ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 โดย  

         1.โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ 
         สิง่ก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั้วตาข่าย  
         เหลก็ทีท่ าการองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์ งบประมาณ  
         227,000 บาท   
         โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ 
         สิง่ก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต 
         เสรมิเหลก็ทีท่ าการองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์ งบประมาณ  
         227,000 บาท  โดยมีรายละเอียดและปริมาณงานตามบัญชีโอนเงิน 
         งบประมาณฯ ท่ีแจกจ่ายให้ท่านแล้ว 

                                        2. โอนลด จาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด เงินเดือน  
                                          (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณ 402,000 บาท  

          โอนมาตัง้จ่ายเปน็รายการใหม่ ในแผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน   
                                         งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและ     
                                         ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  

      1.โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.โคกเริงรมย์ ชั้น 2 งบประมาณ  
300,000 บาท 
       2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถท่ีท าการองค์การบริหารส่วน  
ต าบลโคกเริงรมย์  งบประมาณ 60,000 บาท 
      3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจุดบริการประชาชน (บริเวณหน้าป้อม 
ต ารวจ) งบประมาณ  42,000 บาท 

          โดยมีรายละเอียดและปริมาณงานตามบัญชีโอนเงินงบประมาณฯ ที่แจกจ่ายให้ 
          ท่านแล้ว 

นายรังสรรค์  บัตรพิมาย           ก่อนที่จะถามมติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ                       หากไม่มีกระผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอน 
                                        งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ 2563 กรุณายกมือ 
มติที่ประชุม           อนุมัติ เป็นเสียงเอกฉันท์ 

          ผู้เห็นชอบ         14      เสียง  
                                                    ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                                   งดออกเสียง         -        คน 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  4....     
 
 
 



-5- 
                               3.3 การขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
                               งบประมาณ 2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย   ขอเชิญนายศักดา สุรพล หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การ 
ประธานสภาฯ    บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้ช้ีแจงต่อสภา  
นายศักดา สุรพล    ตามท่ีสภา ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2563   

เพ่ือโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้า   
ถนน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   1.โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.โคกเริงรมย์ ช้ัน 2 งบประมาณ 300,000 บาท 
   2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกเริงรมย์  งบประมาณ 60,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจุดบริการประชาชน (บริเวณหน้าป้อมต ารวจ)   
  งบประมาณ  42,000 บาท   

โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
                4. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ท าการองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลโคกเริงรมย์  งบประมาณ  227,000 บาท   
  คาดว่าอาจด าเนินการไม่ทันตามห้วงระยะเวลา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงเห็นว่าไม่สามารถ 
  ก่อ หนี้ผูกพันทันปีงบประมาณ 2563 แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินจ านวนนี้ต่อไป จึงขออนุมัติกันเงิน  
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายาประจ าปี 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน  
  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
  2547  รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังมีรายละเอียดดังนี ้
          1. แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดิน 
 และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

1.1 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.โคกเริงรมย์ ชั้น 2 
                                งบประมาณ 300,000 บาท 

1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์  งบประมาณ 60,000 บาท 

1.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจุดบริการประชาชน (บริเวณหน้าป้อมต ารวจ) 
งบประมาณ  42,000 บาท   

          2.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

2.1 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
   โคกเริงรมย์  งบประมาณ  227,000 บาท  
   รวม  4  โครงการ  เป็นเงิน 629,000 บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย  ก่อนที่จะถามมติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี 
ประธานสภาฯ              กระผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติ 
                               งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน กรุณายกมือ  
มติที่ประชุม  อนุมัติ เป็นเสียงเอกฉันท์ 

       ผู้เห็นชอบ         14      เสียง  
                                      ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                      งดออกเสียง         -        คน 



-6- 
ระเบียบวาระท่ี  4       เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
                                 -ไม่มี- 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
                                                        (ลงชื่อ) อุทัย  โสขุนทด          ผูจ้ดรายงานการประชุม    
                                                                  (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) วีระกร  บ ารุง          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                   (นายวีระกร  บ ารุง) 
                                                           ต าแหนง่  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
 
 
             สภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์ไดร้ับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง 
ประจ าปี  ๒๕63 ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ วันที่  17 กันยายน ๒๕๖๓  เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่         
๑/๒๕๖3  วันที่  13  พฤศจิกายน  ๒๕๖3 
                                                  
                                                    (ลงชื่อ)   รังสรรค์  บัตรพิมาย     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                           (นายรังสรรค์  บัตรพิมาย) 
                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 


