
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
สมัยวิสามัญท่ี 1/2563  

ครั้งที่ 1 
วันพฤหัสบดีที่  25 มิถุนายน 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 นายสงบ   วัชราไทย รองนายกอบต. สงบ         วัชราไทย  
3 นางสาวผกานารถ ผลเกิดด ี เลขานุการนายกอบต.เขาพระ ผกานารถ   ผลเกิดด ี  
4 นายวิทมนตร์    กิริวรรณา ปลัดอบต. เขาพระ วิทมนตร์    กิริวรรณา  
5 นายจ าลอง  เพชรคง ผู้อ านวยการกองช่าง จ าลอง      เพชรคง  
6 นางสาวประไพ  ประถมทอง ผู้อ านวยการกองคลัง ประไพ     ประถมทอง  
7 นางสาวศิร์พิชชา น้อยสุริวงษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ศิร์พิชชา    น้อยสุริวงษ์  

 
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 

- เห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 
- เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 
- อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ครั้งที่ 10) 
- อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 3) 

-ที่ประชุม - รับทราบ 
-ประธานสภา ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เขาพระ สมัยวิสามัญที่ 1/2563 และนายอ าเภอเดิมบางนางบวชได้อนุญาตเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2563  ตามหนังสืออ าเภอเดิมบางนาง
บวช ที่ สพ 0023.9/2302 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นั้น 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
- ประธานสภา -ให้สมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว และมีสมาชิกสภา

อบต.ท่านใดประสงค์จะแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อเท็จจริงในการประชุมสภาหรือไม่ , พร้อมขอมติ
รับรองรายงานการประชุม 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีต้องพิจารณา 
3.1เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่ 3 

-ประธานสภา อนุญาตให้ผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดอบต./นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด
ต่อไป 

-นักวิเคราะห์ฯ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบฯที่ก าหนด และให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารท้องถิ่น 
จึงเสนอร่างเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาพระ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

 ข้อระเบียบกฎหมาย 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  



-ปลัดอบต.  เสนอเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และนโยบาย
ของรัฐบาล  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมการประชุมล าดับที่ 1) 

-ประธานสภา - ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และสอบถามมีสมาชิกท่านใด
สอบถามประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 

-ที่ประชุม - พิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่ 3 และไม่มีผู้ใดสอบถาม
ประเด็น 

-ประธานสภา -ขอมติที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่ 3 
-ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ 

3.2เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่ 2 
-ประธานสภา อนุญาตให้ผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดอบต./นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด

ต่อไป 
-นักวิเคราะห์ฯ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม

ระเบียบฯที่ก าหนด และให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารท้องถิ่น 
จึงเสนอร่างเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

 ข้อระเบียบกฎหมาย 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  
-ปลัดอบต.  เสนอเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และ

นโยบายของรัฐบาล  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมการประชุมล าดับที่ 2) 
-ประธานสภา - ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และสอบถามมีสมาชิกท่านใด

สอบถามประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 
-ที่ประชุม - พิจารณาเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่ 2 และไม่มีผู้ใด

สอบถามประเด็น 
-ประธานสภา -ขอมติที่ประชุมเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่ 2 
-ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ 

3.3อนุมัติการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 10) 
-ปลัดอบต.  เสนอแผนงาน /หมวดรายจ่าย /ประเภทรายจ่าย เพื่อขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จนท.งบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 10) ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ 

พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
พร้อมการประชุมล าดับที่ 3) 

-ประธานสภา - ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และสอบถามมีสมาชิกท่านใด
สอบถามประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 

-ที่ประชุม - พิจารณาการขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 10) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็น 



-ประธานสภา -ขอมติที่ประชุมสภาเพ่ืออนุมัติ 
 -ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติ 

3.4อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ครั้งที่ 3) 

-ปลัดอบต.  เสนอแผนงาน /หมวดรายจ่าย /ประเภทรายจ่าย เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
จนท.งบประมาณฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3)ตามระเบียบ มท.ว่ าด้วย

วิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 29 (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมการประชุมล าดับที่ 4) 

-ประธานสภา - ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสาร และสอบถามมีสมาชิกท่านใด
สอบถามประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 

-ที่ประชุม - พิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ครั้งที่ 3)  และไม่มีผู้ใดสอบถามประเด็น 

-ประธานสภา -ขอมติที่ประชุมสภาเพ่ืออนุมัติ 
 -ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอื่น 
-ประธานสภา - อนุญาตให้ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกชี้แจง/เสนอประเด็นหารือเรื่องอ่ืนๆ 
-ที่ประชุม - ไม่มี 
-ที่ประชุม -รับทราบ 
-ประธานสภา - เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2563  

             ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 
 
 
 

      วิทมนตร์  กิริวรรณา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นายวิทมนตร์  กิริวรรณา )  

                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
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 
3/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

                                                    ธนกร  อินทร์เจริญ  ผู้รับรอง 
             ( นายธนกร  อินทร์เจริญ ) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 

 


