
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี  ๒๕63 

ครั้งที่ ๑/๒๕63 
วันที่  10 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 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 นายสมศักดิ์  สิงห์นอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ สมศักดิ์  สิงห์นอก  
9 นายอ านวย  ตูบสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ อ านวย  ตูบสันเทียะ  

10 นางกุหลาบ  ทั้งพรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ กุหลาบ  ทั้งพรม  
11 นายณัฐดนัย แพะขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ณัฐดนัย แพะขุนทด  
12 นายวีรกร  บ ารุง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วีรกร  บ ารุง  
13 นายไพบูลย์  น้อยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ไพบูลย์  น้อยเพชร  
14 นายบุญช่วย   ภู่หมื่นไวย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ บุญช่วย   ภู่หมื่นไวย  
15 นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที๑่๐ สมสี  พรมล้า  
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 นายอุทัย  โสขุนทด เลขานุการสภา อบต. อุทัย  โสขุนทด  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายสาย  นารถจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ลา 
๒ นายสุพัฒน์    ทวดสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขาด 

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม…. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายศักดา  สุรพล หัวหน้าส านักปลัด  ศักดา  สุรพล  
๒ นายกิตติศักดิ์  แฮดดี ผู้อ านวยการกองช่าง กิตติศักดิ์  แฮดดี  
3 นายรัชกฤต  ศิลางาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 รัชกฤต  ศิลางาม  
4 นายวัชรศักดิ์  ไทยอาษา นายช่างโยธาช านาญการ วัชรศักดิ์  ไทยอาษา  
5 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 ๑/๒๕63             
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ             -ไม่มี- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                               2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 1/2563  
                               เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 
ประธานสภาฯ              ให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563  
                               เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 หากมีการแก้ไข ขอให้ยกมือ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม                 มีมตริับรองรายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
                               10  สิงหาคม 2563 เป็นดังนี้ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ        19      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        -        คน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓        เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
                              ๓.๑ ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
                              วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภา              ขอเชิญนายศักดา  สุรพล หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน 
                               ต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้ชี้แจงต่อสภา  
 
 
 

/นายศักดา สุรพล....            
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นายศักดา สุรพล       เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะ 
                           ผูบ้รหิารขององค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์ จะไดเ้สนอร่างข้อบญัญัติงบประมาณ 
                           รายจ่ายประจ าป ีตอ่สภาองค์การบริหารสว่นต าบลอีกครัง้หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้ 
                           บรหิารองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน 
                           ไดท้ราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน 
                           ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี ้   
                           1. สถานะการคลัง 
                              1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                                     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง 
                            ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
                                      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 35,948,519.76 บาท 
                                      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 14,648,246.97 บาท 
                                      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,767,361.64 บาท 
                                      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  
                             14 โครงการ รวม 771,403.40 บาท 
                                      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ  
                              รวม 149,502.56 บาท 
                              1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
                            2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 
                               (1) รายรับจริง จ านวน 33,291,143.04 บาท ประกอบด้วย 
                                  หมวดภาษีอากร                                  จ านวน  34,810.88  บาท 
                                  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต  จ านวน 39,310.58  บาท 
                                  หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน                        จ านวน  142,727.80 บาท 
                                  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน   -          บาท 
                                  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                จ านวน     918.80  บาท 
                                  หมวดรายได้จากทุน                                  จ านวน       -     บาท 
                                  หมวดภาษีจัดสรร                                     จ านวน 12,495,507.98 บาท 
                                  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               จ านวน 20,522,867.00 บาท 
                              (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 101,405.88 บาท 
                              (3) รายจ่ายจริง จ านวน 24,815,498.72 บาท ประกอบด้วย 
                                   งบกลาง                           จ านวน 10,729,744.00 บาท 
                                   งบบคุลากร                       จ านวน  7,947,058.89  บาท   
                                  งบด าเนนิงาน                     จ านวน  3,688,575.83  บาท 
                                  งบลงทุน                           จ านวน  1,293,000.00  บาท 
                                  งบรายจ่ายอ่ืน                     จ านวน               0.00   บาท 
                                  งบเงินอุดหนนุ                     จ านวน     1,157,120    บาท 

                            /  (4) รายจ่ายที่จ่ายจาก…. 
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                               (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  
19,764.00 บาท 
                              (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 10,025,100.00 บาท 
                               (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
                               (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
อ.บ าเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูม ิ

        
          รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 996,259.62 945,000.00 955,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

397,195.80 199,500.00 221,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 271,583.44 180,000.00 275,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,269.24 1,000.00 2,300.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,667,308.10 1,325,500.00 1,453,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 15,858,663.63 16,116,400.00 16,575,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,858,663.63 16,116,400.00 16,575,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,907,605.00 21,683,800.00 22,160,054.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,907,605.00 21,683,800.00 22,160,054.00 

รวม 38,433,576.73 39,125,700.00 40,188,354.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 12,240,974.81 13,793,620.00 13,511,480.00 

  งบบุคลากร 8,984,806.06 13,319,420.00 14,588,020.00 

  งบด าเนินงาน 4,818,389.15 7,218,860.00 7,848,854.00 

  งบลงทุน 2,133,900.00 3,559,800.00 2,924,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,328,000.00 1,234,000.00 1,316,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,506,070.02 39,125,700.00 40,188,354.00 

รวม 29,506,070.02 39,125,700.00 40,188,354.00 

 
ประธานสภา                   ก่อนที่จะถามมติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี  
                                   กระผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
                                   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  กรุณายกมือ 
                                       ผูเ้หน็ชอบ         19      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        -        คน 
ประธานสภาฯ                  เมื่อสมาชิกสภาได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                   งบประมาณ 2564 ไปแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไปเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                   ร่างข้อบญัญัติ  ซ่ึงก าหนดให้แตง่ต้ังไดจ้ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจด็คน  
                                   โดยคณะกรรมการแปรญัตต ิตามจ านวนให้ต้ัง ประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน  
                                   ส่วนเกินนั้นให้เปน็กรรมการ  เพ่ือท าหนา้ท่ีรับญตัติจากสมาชิกสภา และให้ต้อง 
                                   ก าหนดวันท่ีเปิดรับญตัติของ สมาชิกสภา และวันท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ไว้ดว้ย  
                                   ดงันัน้จงึขอให้สมาชิกสภา เสนอคณะกรรมการแปรญัตตริ่างข้อบญัญัติ มีจ านวนกีค่น 
                                   ขอให้ยกมือเสนอ 
นายสมศักดิ์  สิงห์นอก       เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน  
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5) 
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย     มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีจึงขอถามมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ      สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
        จ านวน 5 คน กรุณายกมือ  
มติที่ประชุม      เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ จ านวน 5 คน  เป็นเอกฉันท์  
                                               ผู้เห็นชอบ        19     เสียง  
                                               ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                               งดออกเสียง        -        คน    

/นายรังสรรค์  บัตรพิมาย…. 
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นายรังสรรค์  บัตรพิมาย   ต่อไปขอให้สมาชิกสภา ได้เสนอสมาชิกในการท าหน้าที่คณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ    แปรญัตติ จ านวน 5 คน โดยขอให้สมาชิกเสนอท่ีละคน และขอให้มี  
     ผู้รับรอง 2 คน  
นายประมวล  น้อยพันธ์   ขอเสนอ นายอุทัย  โสขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12  เป็นคณะกรรมการคนที่หนึ่ง  
     ผู้รับรอง 1.นายสมศักดิ์  สิงห์นอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  
      2.นายยอดรัก ดอบขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11  
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายอุทัย  โสขุนทด สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภาฯ    หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง กรุณายกมือ  
                                                        ผู้เห็นชอบ        19     เสียง  
                                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                                       งดออกเสียง        -        คน 
นายวีรกร  บ ารุง             ขอเสนอ นายยอดรัก  ดอบขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7   เป็นคณะกรรมการคนที่สอง  
     ผู้รับรอง 1. นายชัยยุทธ  เทียมจัตุรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

                          2. นายประมวล  น้อยพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายยอดรัก  ดอบขุนทด สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภาฯ    หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สอง กรุณายกมือ  
                                                        ผู้เห็นชอบ        19     เสียง  
                                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                                       งดออกเสียง        -        คน 
นายยอดรัก  ดอบขุนทด   ขอเสนอ นางเกษร  เนาว์แสง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11  เป็นคณะกรรมการคนที่สาม  
     ผู้รับรอง 1. นางกุหลาบ  ทั้งพรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

                          2. นายณัฐดนัย แพะขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นางเกษร  เนาว์แสง  สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภาฯ    หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สาม กรุณายกมือ  
                                                        ผู้เห็นชอบ        19     เสียง  
                                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                                       งดออกเสียง        -        คน 
นายวีรกร  บ ารุง             ขอเสนอ นายส าเนา  เคลือบขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7            เป็นคณะกรรมการคนที่สี่  
     ผู้รับรอง 1. นายสมศักดิ์  สิงห์นอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

                          2. นายประสิทธิ์  ปรางค์นอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายส าเนา  เคลือบขุนทด สมาชิกสภา 
อบต.ประธานสภาฯ   หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สี่ กรุณายกมือ  
                                                        ผู้เห็นชอบ        19     เสียง  
                                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                                       งดออกเสียง        -        คน 

/นายประมวล  น้อยพันธ์…. 
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นายประมวล  น้อยพันธ์   ขอเสนอ นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12  เป็นคณะกรรมการคนที่ห้า  
     ผู้รับรอง 1. นายวีรกร  บ ารุง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

                          2. นายส าเนา  เคลือบขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายสมสี  พรมล้า สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภาฯ    หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ห้า กรุณายกมือ  
                                                        ผู้เห็นชอบ        19     เสียง  
                                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                                       งดออกเสียง        -        คน 
 สรุปการคัดเลือก คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครบห้าคน  
                                                   ตามจ านวน ได้แก่ 
     1.นายอุทัย  โสขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
     2.นายยอดรัก  ดอบขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
  3.นางเกษร  เนาว์แสง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
     4.นายส าเนา  เคลือบขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
     5.นายสมสี  พรมล้า    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย   เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว จึงขอให้สภาก าหนด  
 ประธานสภาฯ    ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
                                                    ผมจึงขอเสนอให้ยืนค าแปรญัตตติั้งแตว่ันท่ี  11-13 กันยายน 2563 
                                                    ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน 
                                                    ต าบลโคกเรงิรมย ์มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกก็ขอเชิญ หากไม่มีท่าน 
                                                    ใดเสนอ จึงขอถามมตทีิป่ระชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรก าหนด 
                                                    ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตติอ่คณะกรรมการแปรญัตตริ่างข้อบญัญัติ  
                                                    ตั้งแตว่ันท่ี  11-13 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.  
                                                    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์กรุณายกมือ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเสียงเอกฉันท์  
                                                        ผู้เห็นชอบ        19     เสียง  
                                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                                       งดออกเสียง        -        คน 
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย   จึงขอให้สมาชิกสภา และผู้บริหาร ที่มีความประสงค์จะยื่นค าแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ    ได้ตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
                                                     16.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ และ 
                                                    ก าหนดนดัประชุมคณะกรรมการแปรญัตตริ่างข้อบญัญัติ ในวันท่ี  
                                                    14 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
                                                     องค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์หากท่านใดไดย้ื่นค าแปรญัตตก็ิ 
                                                    ขอให้มาชีแ้จงในวัน และเวลา ดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
      

/3.2 โอนงบประมาณ… 
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3.2 โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประธานสภา              ขอเชิญนายศักดา สุรพล หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน 
                               ต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้ชี้แจงต่อสภา  
นายศักดา  สุรพล ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 โดย  

โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กที่ท าการองค์การ 
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  งบประมาณ 227,000 บาท   
โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  งบประมาณ 227,000 บาท  โดยมีรายละเอียด 
และปริมาณงานตามบัญชีโอนเงินงบประมาณฯ ที่แจกจ่ายให้ท่านแล้ว 

ประธานสภา               ก่อนที่จะถามมติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี  
                               กระผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
                               ประจ าปงีบประมาณ 2563 กรุณายกมือ 
มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติ เป็นเสียงเอกฉันท์ 

        ผู้เห็นชอบ         19      เสียง  
                                       ไม่เห็นชอบ         -        เสียง 
                                       งดออกเสียง        -        คน 
 
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)   วีระกร  บ ารุง         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                   (นายวีระกร  บ ารุง) 
                                                           ต าแหนง่  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
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                สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้รับรองรายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ส อง         
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่  10 กันยายน  ๒๕๖๓  เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/๒๕๖๓        
วันที่  ๑7 กันยายน ๒๕๖๓ 
 
                             (ลงชื่อ)           รังสรรค์  บัตรพิมาย           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                           (นายรังสรรค์  บัตรพิมาย) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย์ 


