
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลขามสะแกแสง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 

วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕64  เวลา 09.00 น. 
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบรหิารสว่นตำบลขามสะแกแสง 

------------------------------ 
 

1.  ผู้มาประชุม...............คน   2.  ผู้เข้าร่วมประชุม……..…….คน      3.  ผู้ขาดประชุม………..….คน 

4.  ผู้ลาประชุม.....……….คน 5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม………….คน 
 

1.  ผู้มาประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ   …………………………………… 
 2.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ  …………………………………… 
 3. นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  เลขานุการสภา อบต.  …………………………………… 
       4.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 …………………………………… 
 5.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 …………………………………… 
 6.  นางจวง  ฝ่ายกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 …………………………………… 
 7.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 …………………………………… 
 8.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 …………………………………… 
 9. นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 …………………………………… 
 10. นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 …………………………………… 
 11. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 …………………………………… 
 12. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 …………………………………… 
 13. นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 …………………………………… 
 14. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 …………………………………… 
 15. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 …………………………………… 
 16. นายหม่าว  อ่ำกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 …………………………………… 
       17. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 …………………………………… 
 18. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 …………………………………… 
 19. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 …………………………………… 
 20. นายอนันต์  ก่ึงกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 …………………………………… 
 21. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 …………………………………… 
 22. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 …………………………………… 
       23. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 …………………………………… 
 24. นายสำอาง  มุ่งเมืองกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 …………………………………… 
 ๒5. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 …………………………………… 
       26. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 …………………………………… 
 27. นางรุ่งนภา สุพร   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 …………………………………… 
 28. นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 …………………………………… 
 29. นายภัย  เพียงขุนทด    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 …………………………………… 
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2.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   นายก อบต.   …………………………………… 
 2.  นายตุลชัย  ดังกลาง                           รองนายก  อบต.   …………………………………… 
 3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง         รองนายก  อบต.   …………………………………… 
 4.  นางสายใย  วัชรเมฆขลา  เลขานุการนายก อบต.  …………………………………… 
 5.  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ผู้อำนวยการกองคลัง  …………………………………… 
 6.  นายโอวาส หว่างกลาง   ผู้อำนวยการกองช่าง  …………………………………… 
 7.  นางสาวกาญจนา  ทิพย์ประเสริฐ  หัวหน้าสำนักปลัด  …………………………………… 
 8.  นางวรพร  อาชาไนย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน …………………………………… 
 9.  นายพศวัฒน์  หวังกลาง   นิติกร ปฏิบัติการ  …………………………………… 
 10.  นายนุกูล  เหลาสา   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ …………………………………… 
 11.  นางสาวกล่ินราตรี  น้อยลา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  …………………………………… 
 12.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
 13.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       14.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 

3.  ผู้ขาดประชุม……….คน   
       1.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
 2.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       3.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       4.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       5.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 

4.  ผู้ลาประชุม……….คน 
 1.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
 2.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       3.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       4.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       5.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 

5.  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม……….คน 
 1.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
 2.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       3.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       4.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
       5.  ……………………………………  ………………………………………… …………………………………… 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐  น.    เมื่ อสมาชิกสภา ฯ  มาครบองค์ประ ชุมแล้ว เลขา นุการสภาฯ  กล่าวเชิญ  

 ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯ  ดำเนินกาน 
ประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    ๑. ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงทุกทา่นที่รว่มเข้าประชุมครั้งน้ีโดยพรอ้มเพรียงกัน 
  ๒. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภา 
อบต. ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 25๖4 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่
วันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 25๖4 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2564   
  3. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้ประกาศและประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖4 ให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางผู้ใหญ่บ้านและอำเภอขามสะแกแสง
เรียบร้อยแล้ว      

   

ที่ประชุม                  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลขามสะแกแสง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 

   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ในคราวประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25๖3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ครั้งที่แล้ว ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง จึงได้เสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหน่ึงเพื่อรับรอง หากท่านใดที่จะขอแก้ไข  
เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อความใด ให้เสนอได้ เพื่อจะไดใ้ห้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้
แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป ขอให้ยกมือข้ึน  

 
ประธานสภา    หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติทีป่ระชุม “สมาชิกท่านใดเหน็สมควร

รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  ขอให้ยกมือข้ึน” 
 

มติที่ประชุม  รับรอง  19  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   
 
ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม   

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิน่ตัง้ข้ึนพิจารณาเสร็จแลว้   
- ไม่มี 
-  

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่  
  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 25๖4 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. 25๖5 
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ประธานสภา    ในระเบียบวาระ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขาม

สะแกแสง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 25๖4 และกำหนดสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ. 25๖5 เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 25๓7 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภา    1. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 25๓7   
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562 

    มาตรา ๕๓  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลกำหนด 
  นายอำเภอต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล 
  กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตาม
กำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้ นายอำเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำส่ังยุบสภาองค์การบ ริหาร
ส่วนตำบล 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ     

    2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน    
พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554 

    ข้อ 21 วรรคแรก การกหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  
โดยให้นำความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    ข้อ 11 (3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดว่าปีน้ันจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด แต่
ละสมัยในปีน้ันมีกำหนดก่ีวัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมั ย
แรกของปีถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน 

 
ประธานสภา    ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.

2564 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 น้ัน ขอให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้ช้ีแจงแนวทางหรือแผนการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2564 ที่
เก่ียวข้องกับการกำหนดสมัยประชุม ให้ที่ประชุมไดท้ราบเป็นการเบื้องต้นตอ่ไป 

เลขานุการสภา    ในปี พ.ศ. 2563 ที่ ผ่านมาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป ี พ.ศ. 2563  ไวจ้ำนวนส่ีสมัย  ดังน้ี 
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    - สมัยแรก มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี การพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการ
อนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ 

    - สมัยที่สอง มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินรองรับการ
จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และการอนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ  
  - สมัยที่สาม มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

  เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการอนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ  

    - สมัยที่สี่ มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
  เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน การพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และการอนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ 
    - สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 

12 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี การพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ และการอนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ     

 
    ดงัน้ัน ในการกำหนดสมัยประชุมสามญั ประจำป ีพ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้อง

กับแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เห็นควรกำหนด
สมัยประชุม จำนวน 4 สมัย ดังน้ี  
  - สมัยแรก มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ใน
คราวประชุมน้ี 

    - สมัยที่สอง มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  การ
รองรับการจัดทำร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 การ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และการอนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ  

    - สมัยที่สาม มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
  เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และการอนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ  
    - สมัยที่ส่ี มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
  เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน การพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และการอนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ 
    - สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565  มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 

14 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565  
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการอนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภา    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงไดแ้จ้งแนวทางการปฏิบัติงานในปี
พ.ศ. 2564 ดังน้ัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 จึงขอให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้พิจารณาเสนอว่าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖4 จะกำหนดให้มีสมัยประชุมสามญัประจำปก่ีีสมัย แต่ละสมัยจะกำหนดก่ีวัน  
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  แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด กับการกำหนดสมยัประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ. 25๖5 ให้มี

กำหนดก่ีวัน เริ่มเมื่อใด 
    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น  

อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือข้ึน 

สมาชิกสภา ม.8     กระผม นายถนอมศักดิ์ สมานมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอเสนอให้ปี พ.ศ. 
25๖4  มีสมัยประชุมสามัญประจำป ีจำนวน 4 สมัย 

    -  สมัยแรก มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
    - สมัยที่สอง มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 

2564 
    - สมัยที่สาม มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
     - สมัยที่ส่ี มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

   ปี พ.ศ. 25๖5 
    - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 28 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565     
   
ประธานสภา    ขอท่านสมาชิกสภา 2 ท่าน รับรองการกำหนดสมัยประชุมด้วยครับ 
 
สมาชิกสภา ม.5    กระผม นายสว่าง กลีบกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่  5 ขอรับรองการกำหนดสมัย

ประชุมตามทีท่่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 8 เสนอ 

สมาชิกสภา ม.9     กระผม นายสมบูรณ์ มุ่งเขตกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 ขอรับรองการกำหนด
สมัยประชุมตามทีท่่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 8 เสนอ 

ประธานสภา    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือข้ึน 

    หากไม่มี  ต่อไปจะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทา่นสมาชิกสภาไดเ้สนอ  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมตามทีเ่สนอ ดังน้ี 
    กำหนดให้มีสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 สมัย 
   -  สมัยแรก มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
   - สมัยที่สอง มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
   - สมัยที่สาม มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
    - สมัยที่ส่ี มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

  กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565   
   - สมัยแรก มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

  *นายสว่าง กลีบกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 เข้าประชุมเวลา 09.30 น. 
  *นายพิมพ์ ดวงกลาง สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 เข้าประชุมเวลา 09.45 น. 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา     สมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม ่/ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
มีเรื่องใดที่จะช้ีแจงต่อทีป่ระชุมหรือไม ่  

ผอ. กองคลัง    ขออนุญาตช้ีแจงผลการดำเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ได้แก่ โครงการ 
หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 ซ่ึงอยู่ระหว่างการเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา เน่ืองจากเป็นโครงการ
ที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นโครงการที่ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding ขอช้ีแจงไว้เพียงเท่าน้ีค่ะ 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1   กระผม นายนาค พลัดกลาง สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 ขอสอบถามเก่ียวกับการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 

เลขานุการสภา    ขณะน้ีได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไขแผน เปล่ียนแปลงแผน และ
จะมอบให้ผอ. กองช่าง ติดตามตอ่ไป 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 13   กระผม นายแขนง มุ่งแฝงกลาง สมาชิกสภาหมู่ที่ 13 ขอสอบถามเก่ียวกับการ
ขุดสระ หมู่ที่ 13 

ผอ. กองช่าง    กระผม นายโอวาส หว่างกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอตอบตามที่ท่าน
สมาชิกสอบถามเก่ียวกับโครงการ หมู่ที่ 13 ซ่ึงผมได้สำรวจพื้นที่พบว่าแนวลำห้วยไม่
ชัดเจน ต้องการใช้โฉนดที่ดินข้างเคียงเพื่อนำมาตรวจสอบแผนที่ทางอากาศให้เกิดความ
ชัดเจนและจะได้ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3   กระผม นายสมชาติ เกิดกลาง สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ขอสอบถามเก่ียวกับการขอ
หนิคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 

ผอ. กองช่าง    จากการที่ได้สอบถามไปยังงานแผน จะมีการเพิ่มเติมในโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมในคราวต่อไป หรือถ้าหากไม่แน่ใจใหเ้ขียนคำรอ้งเข้ามาอีกครัง้หน่ึง เพื่อให้มีเอกสาร
หลักฐานในการเสนอดำเนินการต่อไป 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 15   กระผม นายวิวัฒน์ มุ่งรุ่งกลาง สมาชิกสภาหมู่ที่ 15 ขอสอบถามเก่ียวกับการขอ
ซ่อมแซมถนน ศาลตาปู่หมู่ที ่15 ว่ามีการดำเนินการหรือไมอ่ย่างไร 

ผอ.กองช่าง    ผมยังไม่ทราบเรื่อง เน่ืองจากเพิง่ย้ายมารับราชการ จึงยังไม่ทราบเรื่องโครงการ
ดังกล่าว อย่างไรก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เขียนคำร้องไว้อีกครั้ งหน่ึง เพื่อกระผมจะได้
ดำเนินการให้ครับ 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 15   ตามที่ผอ.ช่างได้กล่าวมาแล้ว กระผมจะเขียนคำร้องแจ้งกองช่างไว้อีกครัง้หน่ึง 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1    กระผม นายนาค พลัดกลาง สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 ขอสอบถามเน่ืองจากชาวบ้าน
ฝากถามเก่ียวกับถนนขาดช่วงน้ำท่วม  

เลขานุการสภา    จะให้กองช่างดำเนินการตดิตามใหแ้ละจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ 
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สมาชิกสภา หมู่ที่ 13   กระผม นายแขนง มุ่งแฝงกลาง สมาชิกสภาหมู่ที่ 13 ขอสอบถามเก่ียวกับการ

ถนนหินคลุกขาด บริเวณนาจ่าน้อย หมู่ที่ 13 ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้มีการนำดินหิน
มาซ่อมแซมให้พอสัญจรได้ 

เลขานุการสภา    จะให้กองช่างดำเนินการตดิตามใหแ้ละจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ ทั้งน้ีทุกท่านที่ได้
แจ้งปัญหาให้ที่ประชุมทราบ เมื่อปิดการประชุมแล้วขอให้ท่านได้เขียนคำร้องกับกองช่าง เพื่อ
จะได้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตามที่ทุกท่านได้แจ้งปัญหาต่อไป  และการจะดำเนินการ
จ่ายขาดเงินสะสมจะต้องแจ้งปัญหาให้ทราบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีความจำเป็น 
เร่งด่วนอย่างไรประกอบกันไปดว้ย 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 11   กระผม นายอนันต์ ก่ึงกลาง สมาชิกสภาหมู่ที่ 11 ด้วยถนนจากบ้านหนองจาน - 
บ้านโนนงิ้ว เป็นถนนคอนกรีตแต่ว่ามีความชำรุดเสียหาย ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมด้วย
ครับ 

เลขานุการสภา    ได้บันทึกเรื่องที่ท่านสมาชิกแจ้งไว้แล้ว และจะดำเนินการนำเรียนให้ท่านนายก 
อบต. ให้ทราบต่อไป และขอเน้นย้ำท่านสมาชิกทุกท่าน หากท่านใดมีปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องโครงการต่างๆ ถนน หรือเรื่องอ่ืนใด ให้เขียนคำร้องไว้กับกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงทราบเมื่อเสร็จส้ินการประชุมน้ีด้วย ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม      รับทราบ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย ขอให้ยกมือข้ึน ..... 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.  ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรอือภิปรายแล้ว ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาทุกท่าน คณะท่านผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่เข้ารว่มประชุมในวันน้ี ทำให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  10.45  น.   
      
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (ลงช่ือ)      พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ 
              (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
               เลขานุการสภา อบต. ขามสะแกแสง 
                24  กุมภาพันธ์  2564 

 
                                             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

     1)  (ลงช่ือ)  ถนอมศักดิ์  สมานมิตร   ประธานกรรมการ 
                                                                (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร) 
          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
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     2)  (ลงช่ือ)    หม่าว  อ่ำกลาง กรรมการ 
                                                                 (นายหม่าว  อ่ำกลาง) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   

     3)  (ลงช่ือ)    วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
           (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  15           
   
      ผู้รับรองรายงานการประชุม 

           (ลงช่ือ)     ปั่น  ฝ่ายกลาง 
            (นายปั่น  ฝ่ายกลาง) 
             ประธานสภา  อบต. 


