
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
สมัยสามัญที่ 1/2563  

วันพุธที่  4  กุมภาพันธ์ 2563 
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

........................................................ 
จ านวนผู้มาประชุม    10 คน 
จ านวนผู้ไม่มาประชุม     2 คน   
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธนกร         อินทร์เจริญ ประธานสภาอบต. ----------------------------------- ไม่มาประชุม 
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 ------------------------------------- ไม่มาประชุม 
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.เขาพระ ประเสริฐ   เพ็งผล  
2 นายสงบ        วัชราไทย รองนายกอบต.เขาพระ สงบ         วัชราไทย  
3 นางสาวผกานารถ ผลเกิดด ี เลขานุการนายกอบต.เขาพระ ผกานารถ   ผลเกิดด ี  
4 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
ประชุมครบองค์ประชุมให้เลขานุการสภาให้สัญญานเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม 

 บัดนี้ ได้ตรวจสอบที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่น อาศัยอ านาจ
ตามข้อ 17 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ จึงเชิญรองประธานสภาเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น 



ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-ประธานสภา(แทน)        - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 
   - เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2561-2565) 
   - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 
   - ข้อราชการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
-ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
-ประธานสภา(แทน) -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 4/2562) 
 -มีสมาชิกท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมที่แล้ว ประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นอ่ืนๆ

หรือไม่ 
-ที่ประชุม - ไม่มี 
-ประธานสภา(แทน) - ขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4/2562 
- ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีต้องพิจารณา 
  3.1การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 

- ประธานสภา(แทน) - อนุญาตให้ปลัดอบต.ชี้แจงรายละเอียด 
- ปลัดอบต. - ตามระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
รองประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น า
ความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

-ประธานสภา(แทน) - น าปรึกษาในที่ประชุมสภา เพ่ือก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ตามระเบียบที่ก าหนด 
-ที่ประชุม - มีมติก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 4 สมัย คือ 
 สมัยสามัญท่ี 1 ช่วงระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 (สมัยสามัญแรก) 
 สมัยสามัญท่ี 2 ช่วงระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 
 สมัยสามัญท่ี 3 ช่วงระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 
 สมัยสามัญท่ี 4 ช่วงระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 
 
-ประธานสภา(แทน) -แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 

ณ ส านักงาน ต่อไป 
-เลขานุการสภาฯ - รับทราบ 
 



   3.2ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) 
-ประธานสภา(แทน) อนุญาตให้ผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดอบต./นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด

ต่อไป 
-ปลัดอบต. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม

ระเบียบฯที่ก าหนด และให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารท้องถิ่น 
จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

 ข้อระเบียบกฎหมาย 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)  

-ปลัดอบต.  เสนอเพ่ือเพ่ิมเติมโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน รายการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมการ
ประชุมล าดับที่ 1) 

-ประธานสภา(แทน) - ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และสอบถามมีสมาชิกท่านใด
สอบถามประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 

-ที่ประชุม - พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2(พ.ศ.2561-2565) และไม่มีผู้ใดสอบถาม
ประเด็น 

-ประธานสภา(แทน) -ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) 
-ที่ประชุม  
3.3การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 

-ปลัดอบต.  เสนออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 
ข้อ 29 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมการประชุมล าดับที่ 2) 

-ประธานสภา(แทน) - ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และสอบถามมีสมาชิกท่านใด
สอบถามประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 

-ที่ประชุม - พิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 
2  และไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็น 

-ประธานสภา(แทน) -ขอมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2563 ครั้งที่ 2 

-ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติ  

ระเบียบวาระท่ี 4     ญัตติอื่น 
-ประธานสภา(แทน) -อนุญาตให้ปลัดอบต.ชี้แจงหัวข้อส่วนราชการ รายละเอียด 



- ปลัดอบต. -ชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/2563 

 -ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตาม พรบ.ทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 เรื่องจ านวนครั้งในการติดต่อทวง
ถามหนี้ 

 -ชี้แจงประกาศเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง 
 -ชี้แจงการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 -ชี้แจงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
 -ชี้แจงการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อู่ฮ่ัน 
-ที่ประชุม - รับทราบ 
- ประธานสภา(แทน) - สอบถามที่ประชุม สมาชิกท่านใดมีญัตติอ่ืนอีกหรือไม่ 
- ที่ประชุม  - ไม่มี 
- ประธานสภา(แทน) - เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอปิดประชุมสมัยสามัญที่ 1/2563    

                  ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
      วิทมนตร์  กิริวรรณา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นายวิทมนตร์  กิริวรรณา )  

                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
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 ในการประชุมสมัยสามัญที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 5  พฤษภาคม 2563 

 



                                                       ธนกร  อินทร์เจริญ  ผู้รับรอง 
             ( นายธนกร  อินทร์เจริญ ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


