
(สําเนา) 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
สมัยสามัญประจําปี สมัยที่ 3 /2560  ครั้งที่ 2 
ในวันจันทรท์ี่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
…………………………………… 

 
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.หนองพลบั ผู้เข้าประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
พงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 1 นายพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธานสภา อบต.หนองพลับ   

2 สมพงษ์  เอ่ียมอาษา นายสมพงษ์     เอ่ียมอาษา รองประธานสภา อบต.หนองพลับ  

3 ธีรพงศ์  ทองใบ นายธีรพงศ์     ทองใบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  

4 สน  ตาลอ่อน นายสน          ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  

5 หวานใจ  เหลก็คม นางหวานใจ    เหล็กคม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  

6 เฉลา  ค้ําประเสริฐ นางเฉลา        ค้ําประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  

7 ไพเราะ  ป่ินประยูร นางไพเราะ     ป่ินประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  

8 ถนอม  ตอนสขุ นางถนอม      ตอนสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  

9 นางสาวประเนือง  ทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5   

10 ชริน  สังข์เสน่ห์ นายชริน        สังข์เสน่ห ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  

11 ประธาน  เรืองทอง นายประธาน   เรืองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  

12 ช้ืน  ให้นุช นายช้ืน          ให้นุช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  

13 ฉลวย  อุ่นอิน นายฉลวย       อุ่นอิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  

14 เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขานุการสภา อบต.หนองพลบั  
 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนที          เพ็งพิณ นายก อบต.หนองพลับ  นที  เพ็งพิณ  

2 นายนิมิตร       น่ิมบรรเลง รองนายก อบต.หนองพลับ นิมิตร  น่ิมบรรเลง  

3 นายเอนก        จีนธู รองนายก อบต.หนองพลับ เอนก  จีนธู  

4 เลขานุการนายก อบต.หนองพลับ นายเกรียงไกร   เมฆา เกรียงไกร  เมฆา  
     

     

/รายช่ือสมาชิกสภา... 
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รายชื่อสมาชิกสภา อบต.หนองพลบั ที่ขาดการประชมุ   
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสาวประเนือง  ทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ลาป่วย 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบยีบวาระที่ 1 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ตามท่ีมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ สมัยสามัญประจําปี 
สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 ไปเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ในวาระที่ 1 และสภาแห่งน้ีได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้รับหลักการ และได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 วาระที่ 2 
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. จึงต้องเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับทุกท่านมาประชุมร่วมกันในวันน้ี  
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
สมัยสามัญประจําปี สมัยท่ี 3/2560 ครั้งที่ 1 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 
ตามที่ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ สมัยสามัญประจําปี  
สมัยที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 น้ัน คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมที่ได้รับแต่งต้ังจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จํานวน 3 ท่าน 
คือ นางฉลวย  อุ่นอิน, นายสน  ตาลอ่อน และนางหวานใจ  เหล็กคม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมกันตรวจ
รายงานการประชุมตามที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ และจะมีผู้ใด  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญประจําปี สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 อย่างเป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง 
 
เรื่อง พิจารณาร่างข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
ในการพิจารณาร่างข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในวาระที่ 1 รับหลักการ ซึ่งสภามีมติรับหลักการร่างข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
แปรญัตติ จํานวน 3 ท่าน คือ 1) นายสน  ตาลอ่อน ประธานกรรมการแปรญัตติ  
2) นายสมพงษ์  เอ่ียมอาสา กรรมการแปรญัตติ และ 3) นายธีรพงษ์  ทองใบ และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาคําขอแปรญัตติซึ่งได้แจกให้  
ทุกท่านแล้ว การประชุมครั้งน้ีเป็นการพิจารณาผลการแปรญัตติว่าที่ประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
หรือไม่ ลําดับต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการพิจารณา
คําแปรญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับร่วมกันพิจารณา 

/นายสน… 
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นายสน  ตาลอ่อน 
ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 

 ตามท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้พิจารณารับหลักการและ  
ได้เปิดรับคําแปรญัตติ ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. รวมระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ปรากฏว่าไม่มีผู้มาย่ืนคํา
แปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบกับข้อบัญญัติที่ฝ่ายบริหารเสนอจึงมี
มติยืนตามเสนอและไม่ขอแปรญัตติโดยการแก้ไขใดใด 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับมีความประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
จึงมีมติยืนตามเสนอและไม่ขอแปรญัตติโดยการแก้ไขใดใด จํานวน 12 เสียง  
 
ตามที่ประชุมมีมติเห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอพักการ
ประชุมแล้วพิจารณาในวาระท่ี 3 การลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ โดยจะประชุมต่อ  
ในเวลา 14.00 น. 
 
เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วาระที่ 3 การลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ 
บัดน้ี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ผ่าน
การพิจารณาของที่ประชุมสภามาสองวาระแล้ว ต่อไปเป็นวาระที่สาม คือ การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบโดยลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ ดังน้ันจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ โดยการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยลงมติตราเป็น
ข้อบัญญัติ 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 อย่างเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติได้ จํานวน 12 เสียง  

/ระเบียบ … 
เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
-ไม่มี 
 
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน
ที่สละเวลามาร่วมการประชุมในคร้ังน้ี และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 
 

ลงช่ือ….…..…เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์……..……ผูบั้นทึกรายงานการประชุม 
                  (นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
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(ลงช่ือ)…………ฉลวย  อุ่นอิน…….……ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
(ลงช่ือ)……….…สน  ตาลอ่อน…………กรรมการ 
              (นายสน  ตาลอ่อน) 
 
 
ลงช่ือ………..หวานใจ  เหล็กคม………กรรมการ 
           (นางหวานใจ  เหลก็คม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

  พงศ์พันธ์ เทยีนแย้ม 
                       (นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
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