
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี  ๒๕63 

ครั้งที่ ๑/๒๕63 
วันที่  13  พฤศจิกายน  ๒๕63  เวลา 0๙.๓๐ น. 

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

1 นายรังสรรค์  บัตรพิมาย ประธานสภา อบต. รังสรรค์  บัตรพิมาย  
2 นายค าพัชระ จีระออนบ าเหน็จ รองประธานสภา อบต. 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 สมาชกสภา อบต. หมู่ที่ 3 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 นายวีรกร  บ ารุง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วีรกร  บ ารุง  
13 นายไพบูลย์  น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ไพบูลย์  น้อยเพชร  
14 นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่๐ สมสี  พรมล้า  
15 นายยอดรัก ดอบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่1 ยอดรัก ดอบขุนทด  
16 นายสุพัฒน์    ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ สุพัฒน์    ทวดสุวรรณ ์  
17 นายประสิทธิ์  ปรางค์นอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประสิทธิ์  ปรางค์นอก  
18 นายประมวล   น้อยพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ ประมวล   น้อยพันธ์  
19 นายอุทัย  โสขุนทด เลขานุการสภา อบต. อุทัย  โสขุนทด  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

20 นายสมศักดิ์  สิงห์นอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ชาด 
๒1 นายบุญช่วย ภู่หมื่นไวย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ขาด 

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม…. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวิมล  บุญไชย ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. วิมล  บุญไชย  
๒ นายศักดา  สุรพล หัวหน้าส านักปลัด ศักดา  สุรพล  
3 นายกิติศักดิ์  แฮดดี ผู้อ านวยการกองช่าง กิติศักดิ์  แฮดดี  
4 นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุพรรณี  อาบสุวรรณ์  
5 นายวัชรศักดิ์ ไทยอาษา นายช่างโยธา วัชรศักดิ์ ไทยอาษา  

 

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

ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ            แนะน าพนักงานส่วนต าบลที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ คือ นายวิมล  บุญไชย ต าแหน่ง 
                             ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล และให้ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลแนะน าต่อทีป่ระชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                               2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2/2563  
                               เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2563 
ประธานสภาฯ              ให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2563  
                               เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2563 หากมีการแก้ไข ขอให้ยกมือ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม                 มีมตริับรองรายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  
                               17 กันยายน 2563 เป็นดังนี้ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ        16      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        -        คน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓        เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
                              ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภา              ได้ให้ผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ปลัด อบต.                  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติม 
                               ฉบบัท่ี 7 พ.ศ.2561 มาตร 58/5 วรรคห้า ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน 
                               ต าบลรายงานผลการปฏิบตังิานตามนโยบายท่ีแถลงไว้ตอ่สภาองค์การบริหารสว่นต าบล 
                               เป็นประจ าทุกป ีดงันีจ้ึงขอรายงานผลการปฏิบตังิาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  
                               ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้กับสมาชิกทุกท่าน และไดช้ี้แจงรายละเอียดให้กับ 
                               ผูเ้ข้าร่วมประชุมทราบจนครบถ้วน 
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ประธานสภา อบต.        ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมอภิปรายซักถามจนไม่มีผู้ใดประสงค์จะสอบถามแล้วจึงแสดง  
                               ว่าทีป่ระชุมมีมตริับทราบรายงานผลการปฏิบตังิาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มติที่ประชุม                 รับทราบ 
 

3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประธานสภา   ได้ให้ผู้บริหารชีแจ้งเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นข้ึน  มี
หน้าที่ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี บัดนี้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  กระผมใน
ฐานะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ดังนี้ (ตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภา อบต.        ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมอภิปรายซักถามจนไม่มีผู้ใดประสงค์จะสอบถามแล้วจึงแสดง  
ว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561- 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕       เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
นายพิสิทธ์  โพธิ์เกตุ       ได้สอบถามความคืบหน้าในการส ารวจ ตรวจสอบ ถนน ท่อระบายน้ าที่ช ารุดเสียหาย 
ส.อบต.ม.3                  เนื่องจากน้ ากัดเซาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และการจัดหาหลอดไฟฟ้าสาธารณะให้กับ 
                                ชุมชน 
ปลัด อบต.                  ขณะนี้กองช่างอยู่ระหว่างการส ารวจความเสียหาย และให้กองช่างด าเนินการจัดหา 
                               หลอดไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือให้กับชุมชนแลว้ 
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ประธานสภา อบต.         ได้สอบถามว่ามีผู้ใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา 13.30 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)  วีระกร  บ ารุง      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                   (นายวีระกร  บ ารุง) 
                                                           ต าแหนง่  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
 
             
             สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่           
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่  13  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖ 4      
วันที่  3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
 
                             (ลงชื่อ)       รังสรรค์  บัตรพิมาย                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                           (นายรังสรรค์  บัตรพิมาย) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์


