
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
สมัยสามัญที่ 2/2563  

วันอังคารที่  5  พฤษภาคม 2563 
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

........................................................ 
จ านวนผู้มาประชุม      12 คน 
จ านวนผู้ไม่มาประชุม       - คน   
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธนกร         อินทร์เจริญ ประธานสภาอบต. ธนกร       อินทร์เจริญ  
2 นายผดุงศักดิ์    พวงมาล ี รองประธานสภาอบต. ผดุงศักดิ์    พวงมาล ี  
3 นายศุภโชค       ประสพพฤกษ ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1 ศุภโชค      ประสพพฤกษ์  
4 นางระเบียบ      สะราค า สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1 ระเบียบ     สะราค า  
5 นายมนตรี        ชนะสินธุ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2 มนตรี       ชนะสินธุ์  
6 นางแตงกวา     ทองรอด สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6 แตงกวา     ทองรอด  
7 นางสุวรรณา    ทองรอด สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6 สุวรรณา   ทองรอด  
8 นางดวงทิพย์    รัตนเจียม สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7 ดวงทิพย์   รัตนเจียม  
9 นายพลรบ        แย้มฉวาก สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7 พลรบ      แย้มฉวาก  
10 นางอณุรดี        สัมฤทธิ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10 อณุรดี       สัมฤทธ์ิ  
11 นายสายันต์      สิทธิน้อย สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11 สายันต์     สิทธิน้อย  
12 นายสมุทร       สะอาดพุ่ม สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11 สมุทร       สะอาดพุ่ม  

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ      เพ็งผล รองนายกอบต. ประเสริฐ   เพ็งผล  
2 นางสาวผกานารถ ผลเกิดด ี เลขานุการนายกอบต.เขาพระ ผกานารถ   ผลเกิดด ี  
3 นายวิทมนตร์       กิริวรรณา ปลัดอบต. เขาพระ วิทมนตร์    กิริวรรณา  
     

 
เวลา  10.00 น. 
-เลขานุการสภาอบต. -ตามข้อ 25 ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2554) เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุมให้เลขานุการสภา ให้สัญญานเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้อง
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ประธานสภา  -แจ้งระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย  



   -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -อนุมัติการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 9) 

-การพิจารณาขอถอนสภาพและการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “เขาใหญ่” ของ
ส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี 
-การพิจารณายืนยันรวมกลุ่มพื้นที่ Custer การจัดการขยะมูลฝอย ในระดับอ าเภอ 

-ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
- ประธานสภา -ให้สมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว และมีสมาชิกสภา

อบต.ท่านใดประสงค์จะแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อเท็จจริงในการประชุมสภาหรือไม่ , พร้อมขอมติ
รับรองรายงานการประชุม 

- ที่ประชุม - ไม่มี 
- ประธานสภา - ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีต้องพิจารณา 
- ประธานสภา -อนุญาตให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงรายละเอียด 
-ปลัดอบต.   -อนุมัติการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 9) 
จนท.งบประมาณ  เสนอแผนงาน /หมวดรายจ่าย /ประเภทรายจ่าย เพ่ือขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 9) ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.
2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
พร้อมการประชุมล าดับที่ 1) 

-ประธานสภา - ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และสอบถามมีสมาชิกท่านใด
สอบถามประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 

-ที่ประชุม - พิจารณาการขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็น 

-ประธานสภา -ขอมติที่ประชุมสภาเพ่ืออนุมัติ 
 -ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอื่น 
-ประธานสภา - อนุญาตให้ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกชี้แจง/เสนอประเด็นหารือเรื่องอ่ืนๆ 
-ปลัดอบต. -ตามหนังสือส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอ าเภอเดิมบางนางบวช ที่ สพ 

0012.1/314 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการขอถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ “เขาใหญ่”บางส่วน โดยส านักงานขนส่งฯ แจ้งมาเพ่ือขอความเห็น
จากที่ประชุมสภาท้องถิ่น ว่าการด าเนินการตามระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย



ที่ดิน พ.ศ.2550 จะขัดข้องและได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ อย่างไร จึงเสนอต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป 

 -ที่ประชุมสภา - พิจารณาการด าเนินการตามหนังสือข้างต้นแล้ว  ไม่ขัดข้อง และไม่ส่งผลกระทบความ
เดือดร้อนแต่อย่างใด เห็นควรแจ้งต่อส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอ าเภอเดิมบาง
นางบวช เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

-ปลัดอบต.  -ตามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ 0023.3/ว 892 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
ก าหนดให้คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการทบทวนและยืนยันการรวมกลุ่มพ้ืนที่ Cluster ส าหรับพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “แยกก่อนทิ้ง” นั้น ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ ได้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โดยจุดกลุ่มพ้ืนที่รวมขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลบ่อกรุ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบในความคืบหน้าการด าเนินงาน และ
ประสานแจ้งต่อเทศบาลต าบลบ่อกรุ เพ่ือยืนยันในข้อตกลงร่วมกัน ต่อไป 

-ที่ประชุมสภา - รับทราบ 
-ประธานสภา - สอบถามต่อที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามรายละเอียดอ่ืนอีก

หรือไม่ 
-ที่ประชุม - ไม่มี 
-ประธานสภา - เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2/2563  

              ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 
 

       วิทมนตร์  กิริวรรณา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นายวิทมนตร์  กิริวรรณา )  

                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2563 เห็นว่าถูกต้อง 

         มนตรี  ชนะสินธิ์  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
     ( นายมนตรี  ชนะสินธิ์ ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 2 

                                                    ระเบียบ  สะราค า  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             ( นางระเบียบ  สะราค า ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 1 

                                                   ดวงทิพย์  รัตนเจียม  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             ( นางดวงทิพย์  รัตนเจียม ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ หมู่ที่ 7 



 รายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ในการประชุมสมัยวิสามัญ
ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 

                                                    ธนกร  อินทร์เจริญ  ผู้รับรอง 
             ( นายธนกร  อินทร์เจริญ ) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 

 
 
 

 


