
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่ 1  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 

ครั้งที ่ 1/2563 
วันที ่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา   09.00  น. 

ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
------------------------------ 

 

1.  ผู้มาประชุม  26  คน (รวมเลขา)  2.  ผู้ขาดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลาประชุม  3  คน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุม  14  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. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11  
 20. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11  
 21. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
       22. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12  
 23. นายสำอาง  มุ่งเมืองกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13  
 ๒4. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13  
       25. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14  
 26. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14  
 
 
 
 
  
 
                                                                                                        /2.ผู้เข้าร่วมประชุม... 



-2- 
 

2.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   นายก อบต.    
 2.  นายตุลชัย  ดังกลาง                           รองนายก  อบต.    
 3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง         รองนายก  อบต.    
 4.  นางสายใย  วัชรเมฆขลา  เลขานุการนายก อบต.   
 5.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  รองปลัด  อบต.    
 6.  นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ผู้อำนวยการกองคลัง   
 7.  นายอธิกสิทธิ์  วิเศษกลิ่น   ผู้อำนวยการกองช่าง   
 8.  นางสาวกาญจนา  ทิพย์ประเสริฐ  หัวหน้าสำนักปลัด   
 9.  นางวรพร  อาชาไนย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 10.  นายธนะพงศ์  เกิดผล   เจ้าพนักงานธุรการ   
 11.  นายนุกูล  เหลาสา   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ  
 12.  นางสาวกลิ่นราตรี  น้อยลา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 13.  นายบุริม  เหล็กคงสันเทียะ  นิติกร เทศบาลตำบลขามสะแกแสง 
 14.  นายกมล  ตั้งธีรโรจน ์   ผู้อำนวยการกองช่าง   
 
3.  ผู้ลาประชุม 
 1.  นายสงบ  เปลื้องกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 2.  นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 3.  นายวิวฒัน์  มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  
 4.  นายภัย  เพียงขุนทด    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น.    เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  กล่าวเชิญ  

 ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้ว  ประธานสภาฯ  ดำเนินการ       
  ประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล

และเจ้าหน้าที่ของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 
2563  มีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  14 – 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ณ  
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สะแกแสง  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ  วันที่  3  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 

   3.  ตามที่สภา  อบต. ขามสะแกแสง  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1/2562)  ในคราวประชุมสภา  อบต.     สมัย
ประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2562  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  
2562  บัดนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1/2562)  แล้ว  เมื่อวันที่  3  มกราคม  2563  
และได้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1/2562)  ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ส่วนราชการต่าง ๆ  อำเภอ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้าน  เพื่อปิดประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบเรียบร้อยแล้ว 

   4 .  น ายก  อบต . ขามสะแกแสง  ได้ ป ระกาศใช้ แผน พัฒ นาท้ องถิ่ น            
(พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (ครั้งที่  1/2563)  แล้ว  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2563     
และได้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (ครั้งที่  1/2563)  ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ส่วนราชการต่าง ๆ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  
เพ่ือปิดประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบเรียบร้อยแล้ว 

   5.  ขอขอบคุณท่านนายก  อบต.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.       
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลขามสะแกแสง  พนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้างของ  อบต.     
ขามสะแกแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  คณะครู  นักเรียนจากโรงเรียน
ในเขตรับผิดชอบของ  อบต. ขามสะแกแสง  หน่วยงานภาคราชการ  ภาคเอกชนต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงท่านผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน  อาหาร  เครื่องดื่ม  ขนม  
ของขวัญ  สิ่งของต่าง ๆ  ทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2563  ณ  สนามที่ทำการ-
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงที่ผ่านมา  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานใน
ครั้งนี้  เพ่ือตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติใน    
วันข้างหน้า  และเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย      
ให้รู้จักหน้าที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความขยันหมั่นเพียร  และซื่อสัตย์สุจริต  จนได้รับ
ความสำเร็จด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลขามสะแกแสง  และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น  คงได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่  ๒..... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ   
                                     สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2562 

ประธานสภาฯ    สำหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง         
ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕62  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  27 
ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62  ครั้งที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบความถูกต้อง  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
หนึ่งเพ่ือรับรอง  หากท่านใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมข้อความใด  ให้
เสนอได้  เพื่อให้ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป    
  หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุ ม  “สมาชิกท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว”  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   รับรอง  24  เสียง  ไม่รับรอง - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี     

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่    
    5.1 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขาม

สะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. 25๖3  และสมัยประชุมสามัญ  สมัย
แรก  ประจำปี  พ.ศ. 25๖4  

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  ขอเสนอเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร   
ส่วนตำบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. 25๖3  และสมัยประชุม
สามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 25๖4  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

    ขอให้เลขานุการสภาฯ  ไดช้ี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ    ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 25๓7   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552 

    มาตรา  53  วรรคหนึ่ง  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

     มาตรา  53  วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554 

    ข้อ  21  วรรคแรก  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี
ถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  
โดยให้นำความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    /ข้อ  11 (3) ..... 
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    ข้อ  11 (3)  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน  กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

    ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้กำหนดสมัยประชุม
สามัญประจำปี  พ.ศ. 2562  ไว้จำนวนสี่สมัย  ดังนี้ 

    - สมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยแรก  ปี พ.ศ. ๒๕๖2  มีกำหนด  15  วัน  
เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๖ - ๓๐  มกราคม  ๒๕๖2  โดยไดก้ำหนดในช่วงปลายเดือนมกราคม  
เพ่ือพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  และพิจารณาอนุมัติเรื่องอ่ืน ๆ             
ที่เกี่ยวข้อง 

    - สมัยท่ีสอง มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม  
  พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

รองรับการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณและพิจารณาเรื่อง
อ่ืน ๆ 

    - สมัยท่ีสาม มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 28 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
  เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 
    - สมัยท่ีสี ่มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 
    - สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2563 มีกำหนด 15 วัน เริ่ม

ต้ังแต่วันที่ 14 -28 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และ
พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

    การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 เห็นควรกำหนด จำนวน 4 
สมัย ดังนี้ 

    - สมัยแรก มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
    - สมัยที่สอง มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม  
  พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

รองรับการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณและพิจารณาเรื่อง
อ่ืน ๆ 

    - สมัยที่สาม มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 28 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
  เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 
    - สมัยที่สี่ มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 
    - สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2564 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่

วันที่ 12 -26 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และพิจารณา
เรื่องอ่ืน ๆ 

 

/ประธานสภาฯ..... 

 



-6- 

ประธานสภาฯ    ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และ
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. ๒๕61  
จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้พิจารณาเสนอว่า
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖2  จะกำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย  แต่ละสมัย
จะกำหนดกี่วัน  แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด  กับกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยแรก  
ของปี  พ.ศ. 25๖3  มีกำหนดกี่วัน  เริ่มเม่ือใด 

    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่านใดเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

    ปี  พ.ศ. 25๖3 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 จำนวน 4 สมัย 
    - สมัยแรก มีกำหนด  15  วัน เริ่มตั้งแต่  14 – 28  กุมภาพันธ์  2563 
    - สมัยท่ีสอง มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 – 29  พฤษภาคม  2563 
    - สมัยท่ีสาม มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 28 สงิหาคม  2563 
    - สมัยท่ีส่ี มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม  2563 
    ปี  พ.ศ. 25๖4 
    - สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 26  

    กุมภาพันธ์ 2564 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  24  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   

              5.2  เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                     
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 1/2563)   

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้เสนอขอความเห็นชอบ    
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1/2563)  เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561      
หมวด  4  การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
 ข้อ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ. 2537  ด้วย  และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

/ประธานสภาฯ..... 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต. นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1/2563)  

นายก  อบต.  ขอ เสน อ ร่ า งแผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น   (พ .ศ . 2 5 6 1 -2 5 6 5 )  เ พ่ิ ม เติ ม              
(ฉบับที่   1/2563)  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง          
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่   1  ประจำปี  พ.ศ. 2562  ครั้งที่   1  เมื่อวันที่   14  มิถุนายน  2562        
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนั้น 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ได้รับหนังสือจากอำเภอขามสะแกแสง  
ที่  นม  1918.4/0084  ลงวันที่  9  มกราคม  2563  เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  โดยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.)    
เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่  ตามคู่มือ
แนวทางการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เนื่องจากโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 

    ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย   
จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอเพ่ิมเติมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1/2563)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ต่อไป   
 (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี  1/2563)  ที่แนบท้าย) 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภา  อบต. ท่านใดจะเสนอ  หรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย   
อีกหรือไม่  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 

    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1/2563)  ตามท่ีเสนอ
ต่อที่ประชุม  ขอให้ยกมือขึ้น” 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ  24  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  

  5.3  เรื่อง  การพิจารณาให้ความยินยอมทำกิจการนอกเขตเทศบาล โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ของเทศบาลตำบลขาม
สะแกแสงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  

/ประธานสภาฯ..... 
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ประธานสภาฯ        ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ขามสะแกแสง ได้เสนอการพิจารณาให้ความ 
    ยินยอมทำกิจการนอกเขตเทศบาล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน 
    ขนาดใหญ่มากของเทศบาลตำบลขามสะแกแสงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขาม 
    สะแกแสง เพ่ือให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 
     ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
2552 มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขตเมื่อ 

  ๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเปน็การที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจ 
 หน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 
  (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด

หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ 
  (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ดังนั้น เมื่อเทศบาลตำบลขามสะแกแสงจะดำเนินการนอกเขตของตน จึงจำเป็นที่

จะต้องขอความยินยอมจากสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
จะดำเนินกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จะต้องได้รับความยินยอม
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงก่อน 

ประธานสภาฯ  การพิจารณาให้ความยินยอมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก ขอให้นายก อบต. หรือผู้ได้รับมอบหมายชี้แจง 

นายก อบต.  มอบหมายให้ผู้แทนจากเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ชี้แจง  

ผู้แทน ทต.ขามฯ  กระผมนายกมล ตั้งธีรโรจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียด
การขอความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตเทศบาล ด้วยเทศบาลได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงบประมาณ เพ่ือดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก งบประมาณ 4,391,000 บาท สถานที่ก่อสร้างบริเวณ       
สระตะคุ หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะค่า ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ กำลังผลิต 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตให้ประชาชนได้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง แต่เนื่องด้วยสถานที่ก่อสร้างระบบประปาดังกล่าวอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ซึ่งตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก่ไขเพ่ิมเติม กำหนดไว้ต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล 
คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เทศบาลตำบลขามสะแกแสงจึง
ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงพิจารณาให้ความยินยอมทำกิจการนอก
เขตเทศบาลต่อไป 

 

/ประธานสภาฯ..... 
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ประธานสภาฯ              ตามท่ี ตัวแทนเทศบาลตำบลขามสะแกแสงชี้แจง  มีสมาชิกสภา อบต. หรือผู้ 
  เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม  ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 
    หากไม่มี  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา  อบต. ท่านใด

เห็นสมควรยินยอมให ้ เทศบาลตำบลขามสะแกแสงดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงตามท่ี
เสนอต่อที่ประชุม “ขอให้ยกมือขึ้น” 

มติที่ประชุม       ให้ความยินยอม  24  เสียง  ไม่ให้ความยินยอม  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   
6.1  เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ  ณ  ไตรมาสที่  1                  
       (สิ้นเดือนธันวาคม  2562)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                 
        ของ  อบต. ขามสะแกแสง   

ประธานสภาฯ            ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขอรายงานรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ     
ณ  ไตรมาสที่  1  (สิ้นเดือนธันวาคม  2562)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    
ของ  อบต. ขามสะแกแสง  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือทราบ  ขอให้นายก  
อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก  อบต.     ขอมอบหมายให้ผอ.กองคลัง นำเสนอ 
 

ผอ.กองคลัง     ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ  ณ  ไตรมาสที่  1   
(สิ้นเดือนธันวาคม  2562)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  
พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  30  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562  ของ  อบต. ขามสะแกแสง 

     (รายละเอียดตามรายงานรายรับ-รายจ่ายฯ  ที่แนบท้าย) 

ที่ประชุม     รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  11.30 น.   
 
  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

     (ลงชื่อ)      พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ 
              (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
               เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง 
                 14  กุมภาพันธ์  2563 
 
      
 

/คณะกรรมการ..... 
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                                             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

     1)  (ลงชื่อ)    ถนอมศักดิ์  สมานมิตร    ประธานกรรมการ 
                                                                (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร) 
          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

     2)  (ลงชื่อ)    หม่าว  อ่ำกลาง  กรรมการ 
                                                                 (นายหม่าว  อ่ำกลาง) 
  ผู้รับรองรายงานการประชุม                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   
 

(ลงชื่อ)     ปั่น  ฝ่ายกลาง     3)  (ลงชื่อ)     วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
 (นายปั่น  ฝ่ายกลาง)        (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
           ประธานสภา  อบต.        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  15                 
 

            


