
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี  ๒๕64 

ครั้งที่ 2/๒๕64 
วันที่  21  พฤษภาคม  ๒๕64  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 นายบุญเลิศ  ชัยศร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 บุญเลิศ  ชัยศร  
4 นายส าเนา  เคลือบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ส าเนา เคลือบขุนทด  
5 นายพิสิทธ์   โพธ์เกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ พิสิทธ์   โพธ์เกตุ  
6 นายชัยยุทธ เทียมจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ชัยยุทธ เทียมจัตุรัส  
7 นางเกษร เนาว์แสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เกษร เนาว์แสง  
8 นายอ านวย ตูบสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 อ านวย ตูบสันเทียะ  
9 นางกุหลาบ  ทั้งพรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ กุหลาบ  ทั้งพรม  

10 นายณัฐดนัย แพะขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ณัฐดนัย แพะขุนทด  
11 นายสาย  นารถจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สาย  นารถจัตุรัส  
12 นายอุทัย  โสขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่8 อุทัย  โสขุนทด  
13 นายบุญช่วย  ภู่หมื่นไวย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่๐ บุญช่วย  ภู่หมื่นไวย์  
14 นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่๐ สมสี  พรมล้า  
15 นายสุพัฒน์   ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่1 สุพัฒน์   ทวดสุวรรณ์  
16 นายยอดรัก ดอบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่1 ยอดรัก ดอบขุนทด  
17 นายประสิทธิ์  ปรางค์นอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประสิทธิ์  ปรางค์นอก  
18 นายประมวล   น้อยพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประมวล   น้อยพันธ์  
19 นางสาวเดือนเพ็ญ เสียมไธสง เลขานุการสภา อบต. เดือนเพ็ญ เสียมไธสง  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์  สิงห์นอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ลา 
2 นายวีรกร  บ ารุง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ลา 
3 นายไพบูลย์  น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ขาด 

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม…. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายแหยม  ฟากวิลัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 แหยม  ฟากวิลัย  
2 นายประเสริฐ ขิมขุนทด กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ประเสริฐ ขิมขุนทด  
3 นายวิชัย  พ่ึงทอง กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 วิชัย  พ่ึงทอง  
4. นายกิตติศักดิ์  สิงสวัสดิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา กิตติศักดิ์  สิงสวัสดิ์  
5 นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุพรรณี  อาบสุวรรณ์  

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
               - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายรังสรรค์  บัตรพิมาย ต าแหน่ง ประธานสภาฯ ท าหน้าที่เป็น
ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕64 ครั้งที่ 2/๒๕64           
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ             -ไม่มี- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                               2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี ๒๕64  
                                 ครั้งที่ ๑/๒๕64  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2564 
ประธานสภาฯ               ให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2564 
                               เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564  หากมีการแก้ไข ขอให้ยกมือ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม                 มีมตริับรองรายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
                               12 พฤษภาคม 2564 เป็นดังนี้ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ        16      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        1        คน 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓        เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
                              ๓.๑ ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตที่สาธารณประโยชน์ (สระสวรรค์)  
                                  บ้านโปร่งมีชัย หมู่ท่ี 7 
ประธานสภา               ได้ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นตัวแทนได้ชี้แจงรายละเอียด 
                               ให้ท่ีประชุมทราบ        
นายประเสริฐ  ขิมขุนทด  ทางบ้านโปร่งมีชัยภูมิ หมู่ที่ 7 ได้เสนอขอรับงบประมาณในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7  ชุมชนในนามชื่อ กลุ่มหอมแดงแปลงใหญ่ ซึ่งจะได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร  
                               เก็บวัสดอุุปกรณ์  จงึไดข้ออนญุาตเข้าท าประโยชน์ในเขตท่ีสาธารณประโยชน์  

(สระสวรรค์)  แต่ได้รับการประสานจากตัวแทนกลุ่มที่ไปเข้าร่วมประชุม ว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตฯ  จึงขอถอนญัตติในการพิจารณาในวันนี้  

/เนื่องจากการจัดท าโครงการดังกล่าว….. 
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ประธานสภา                   เนือ่งจากการจัดท าโครงการดังกล่าว ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการขออนญุาตฯ  ทาง 
                                   คณะกรรมการหมูบ่า้นจึงขอถอนญัตต ิจึงไม่มีการพิจารณาในวันนี้ 
ที่ประชุม                         รับทราบ 
                                   3.2 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  
ประธานสภา                    ขอให้ท่านปลัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ได้ชี้แจง 
น.ส.เดือนเพ็ญ เสียมไธสง     ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนงาน บริหารงาน 
(ปลัด อบต.)                     ทั่วไป งาน บริหารทั่ว หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
                                    ขนส่ง  รถกระเช้าอเนกประสงค์  ขอเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณดงันี้ 
                                    ข้อความเดิม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถกระเช้าอเนกประสงค์  จ านวน  
                                    470,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน  
                                    โดยมีคุณลักษณะดงันี ้
                                   - เป็นรถอีแต๋นเครน 4 ล้น 
                                  -เครื่องยนต์ ดีเซล 1 สูบ ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า 
                                  -ขนาดตัวรถ กว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร สูงไม่น้อย 
                                  กว่า 1.00 เมตร เปิดได้ 3 ด้าน 
                                  -หัวเก่ง มีกระจกมองหลังซ้าย ขวา ไฟสัญญาณจราจร 
                                 -คัสซี ขนาดเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว เสริมคานตามเหล็กข้างเครน 
                                 -ระบบพวงมาลัย พาวเวอร์ขับเคลื่อน 
                                 -ระบบเกียร์ เดินหน้า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ ระบบคลัชแห้ง ตีนผี 3 ขา ใหม่ทั้งชุด 
                                 -ระบบช่วงล่าง คานหน้า เพลาท้าย ชุดแหนบ 
                                 -ยางหน้าไม่น้อยกว่า 700 ยางหลังไม่น้อยกว่า 750 กระทะกลึงขอบ 15 นิ้ว 
                                 -ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ 100 
                                 -ระบบเครน ความยาวของเครนไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร จากจุดหมุนเมื่อยึดออกด้วย 
                                 ไฮโดรลิค  ระยะความสูงจากพ้ืนดินถึงระยะปฏิบัติงานไดไ้ม่น้อยกว่า 10.00 เมตร  
                                 เครนต้องสามารถหมุนรอบตัวเองไดที้ ่190 องศา เป็นเครนรุ่นคานตรง กระเช้า 
                                 ตดิตัง้พับ 
                                 ข้อความใหม่ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถกระเช้าอเนกประสงค์  
                                 (รถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น)  แบบติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน ชนิดล้อยาง 4 ล้อ 
                                 เครือ่งยนต์ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า)  จ านวน 470,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
                                 รถกระเช้าอเนกประสงค์ (รถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น)  แบบติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและ 
                                 เครน ชนิดล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า)  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
                                 1.เป็นบรรทุกเกษตร หัวเก๋ง พร้อมกระจกนิรภัยด้านหน้า (อีแต๋น 4 ล้อ ติดชุดเครน 
                                    พร้อมเบาะรถยนต์ประดบั พิงได ้
                                 2. เป็นรถอีแต๋นบรรทุก 
                                     2.1 เป็นรถอีแต๋นขนาด 4 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
                                     2.2 มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่ง 
                                     2.3 มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน นอกเก๋ง 2 บาน และภายในเก๋ง 1 บาน 
                                     2.4 สัญญานเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐาน 
 

                                      /3. เครื่องยนต์….. 
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                                      3. เครื่องยนต์ 
                                      เครือ่งยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีก าลังไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า พร้อมไดร์ 
                                      สตาร์ทในตัว รบัประกันคุณภาพเครือ่งยนต์ 1 ปี ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน 
                                      อุตสาหกรรม 
                                      4. ระบบส่งก าลัง 
                                          4.1 คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว 
                                           4.2 เกียร์เป็นแบบกระปุก พร้อมเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง  
                                                 1 เกียร ์
                                     5. ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเพาเวอร ์
                                     6. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง ถังน้ ามันมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 11 ลิตร และชนิดของ 
                                         เชือ้เพลิง ดเีซล 
                                      7. ระบบกันสะเทือน  แหนบชนิดเต้าแหนบที่มีระบบรับน้ าหนัก 2 ชั้น พร้อม 
                                          โช๊คอัพทรงกระบอก 
                                     8.ระบบเบรก  ระบบห้ามล้อเป็นแบบเบรก 4 ล้อ (หน้าหลัง) พร้อมหม้อลมช่วยเบรก 
                                     9. กงล้อและยาง ล้อเหล็ก ขนาด 15 นิ้ว กระทะกลึงยางหน้าไม่น้อยกว่า 700 
                                         ยางหลังไม่น้อยกว่า 750 บาท  ใหม่ทั้ง 4 เส้น พร้อมอะไหล่ยาง และที่เก็บ 
                                         ยางอะไหล ่
                                    10. ระบบไฟฟ้า  
                                            10.1 ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง ขนาดแรงดัน 12 โวลต ์
                                            10.2 มีแบตเตอร์รี่ชนิด 12 โวลต์ พร้อมไดร์ชาร์จ 
                                            10.3 มีสัญญาณไฟ อุปกรณ์ใหม่ท้ังคัน พร้อมฉนวนหุ้มสายไฟกระดูกงูทั้งคัน 
                                                    ถูกตอ้งตาม พรบ.ขนส่งทางบก 
                                     11. กระบะบรรทุกสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีสามารถเปิดออกได้ทั้ง 3 ด้าน  
                                           (ด้านข้าง 2 ด้าน ด้านท้าย 1 ด้าน) กว้างไม่น้อยกว่า 1.7 เมตร ยาวไม่น้อย 
                                          กว่า 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
                                     12.เครนไฮดรอลิค 
                                          12.1 เป็นเครนติดตั้งระหว่างห้องคนขับ (หัวเก๋ง) กับกระบะท้าย 
                                          12.2 แขนยกท่อนปลายแบบยืดเข้า-ออก ท างานด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถ 
                                                   ยดืไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ท่อน 
                                          12.3 เมื่อยืดแขนเครนสามารถเลื่อนยืดออกด้วยไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า  
                                                  6.50 เมตร จากจุดหมุนเครนยกน้ าหนังได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม 
                                                   เครนหมุนไดไ้ม่น้อยกว่า 190 องศา  
                                          12.4 เครนไฮดรอลิคเม่ือต่อกระเช้ารวมแขนเสริมสามารถยกได้จากพ้ืน 
                                                  ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
 
 

                                   / ชุดกระเช้า…… 
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                                             13. ชุดกระเช้า ผลิตจากไฟเบอร์กลาส สามารถทนกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
                                            12,000 โวลต์ ได้รับการรับรอง กระเช้าติดตั้งพับ 
                                             14. ระบบสัญญาณไฟ 
                                               14.1 มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  
                                               14.2 ด้านบนหัวเก๋งรถอีแต๋น ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED ทรงกลม 
                                                       ไม่น้อยกว่า 190 มิลลิเมตร 
                                               14.3 ติดตั้งชุดไฟฟ้าด้านท้ายรถเป็นสัญญาณเบรกและไฟเลี้ยวใช้หลอดไฟ 
                                          15. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
                                                15.1 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง 
                                                       อยา่งด ี(ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ก าหนด) 
                                                15.2 พ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหน้า/หลัง 
                                                15.3 ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่าง ๆ (ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                        โคกเรงิรมยก์ าหนด) 
                                          16. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถอีแต๋น 
                                                16.1 แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมด้าน จ านวน 1 ชุด 
                                                16.2 บล็อกถอดล้อ จ านวน 1 ชุด 
                                                16.3 ประแจแหวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น จ านวน 1 ชุด 
                                          18. จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก 
ประธานสภา                           มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอถามมติที่  
                                          ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนมัุติให้โอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                          งบประมาณหมวด ค่าครุภณัฑ์ ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
                                          ขนส่ง  รถกระเช้าอเนกประสงค์  เปน็ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
                                          รถกระเช้าอเนกประสงค์ (รถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น)  แบบติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า 
                                          และเครน ชนดิลอ้ยาง 4 ล้อ  เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า)  กรุณายกมือ 
 มติที่ประชุม                          มีมตอินมัุติ เปน็เสียงเอกฉันท์ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ        16      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง      1        คน                           
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อื่น ๆ ..... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ  
ประธานสภา อบต.     เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา อบต. ได้สอบถาม หรือปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ปลัด อบต.  ได้ชี้แจงการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   โครงการจ่ายขาดเงินสะสม และโครงการซ่อมแซมตามงบกลาง ยังไม่มีเพ่ิมเติมจากการ  
                               รายงานครัง้แล้ว 
ประธานสภา อบต.       ได้กล่าวขอบคุณทางผู้น าชุมชนที่มาเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ และได้สอบถามว่ามีผู้ใด 
                              มีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีขอปดิประชุม 
ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 
 
                                                         (ลงชื่อ)  เดือนเพ็ญ  เสียมไธสง   ผู้จดรายงานการประชุม    
                                                              (นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง)                                             
                                                         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 
             
              สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้รับรองรายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง       
ครั้งที่ 2/๒๕๖ 4 วันที่  21  พฤษภาคม 2564   เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ สอง  ครั้งที่ 1/๒๕๖ 4        
วันที่  6  กันยายน 2564 
 
                             (ลงชื่อ)     รังสรรค์  บัตรพิมาย          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                           (นายรังสรรค์  บัตรพิมาย) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์


