
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุม 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
สมัยสำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

…………………………………… 
 
รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธานสภา อบต.หนองพลับ  พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม  
๒ นายสมพงษ์     เอ่ียมอาษา รองประธานสภา อบต.หนองพลบั สมพงษ์  เอ่ียมอาษา  
๓ นายธีรพงศ์     ทองใบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ธีรพงศ์  ทองใบ  
๔ นายสน          ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ สน  ตาลอ่อน  
๕ นางหวานใจ    เหล็กคม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ หวานใจ  เหล็กคม  
๖ นางเฉลา        ค ้าประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เฉลา  ค ้าประเสริฐ  
๗ นางไพเราะ     ปิ่นประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ไพเราะ  ปิ่นประยูร  
๘ นางถนอม      ตอนสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ถนอม  ตอนสุข  
๙ นายชริน        สังข์เสน่ห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ชริน  สังข์เสน่ห ์  

๑๐ นายชื น          ให้นุช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ชื น  ให้นุช  
๑๑ นายฉลวย       อุ่นอิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ฉลวย  อุ่นอิน  
๑๒ นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขานุการสภา อบต.หนองพลับ เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  

 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายนที          เพ็งพิณ นายก อบต.หนองพลับ  นที  เพ็งพิณ  
๒ นายนิมิตร       นิ่มบรรเลง รองนายก อบต.หนองพลับ นิมิตร  นิ่มบรรเลง  
๓ นางสาวณัฏฐนันท์  หลากกลิ่นหอม เจ้าพนักงานธุรการ ณัฏฐนันท์ หลากกลิ่นหอม  
     
     
     
     
     
     
     
     

/เริ่มประชุม... 
 
 

- ๒ - 



 
รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ท่ีไม่มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นายประธาน   เรืองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ลา 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓0 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 

กล่าวเปิดประชุม และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
 

ระเบียบวำระท่ี 1 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี ๒ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

 เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ได้เสนอเรื่องเพ่ือขอให้สภา     
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๕๓   
แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ .ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. 25๕๒ การขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 
(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
และการขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเรื่องอ่ืน ๆ ประกอบกับมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ สมัยสามัญประจ้าปี สมัยที่ 1/25๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก้าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ้าปี พ.ศ. 25๖๒  
สมัยแรกไว้ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 25๖๒ จึงขอเชิญประชุมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ในวันนี  
  
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สมัยประชุม
วิสำมัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑  
ตามที่ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ สมัยประชุมวิสามัญ     
ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั น คณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุมที่ได้รับแต่งตั งจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จ้านวน ๓ ท่าน 
คือ นายฉลวย  อุ่นอิน,นายสน  ตาลอ่อน และนางหวานใจ  เหล็กคม ได้ตรวจรายงาน
การประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมกันตรวจรายงาน        
การประชุมตามที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ และจะมีผู้ใดขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ ครั งที่ ๑/๒๕๖๑    
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๑ เสียง  

/ระเบียบวาระท่ี ๓… 
 

- ๓ - 
 



ระเบียบวำระท่ี ๓ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 

 
 
ระเบียบวำระท่ี ๔ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทยีนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 

 
 

 เรื่อง กำรขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอให้สภาแห่งนี พิจารณาขอความ 
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ชี แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ้าเป็นดังกล่าวให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนต้าบลหนองพลับได้รับทราบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จึงมีความจ้าเป็นต้องขอให้สภาแห่งนี พิจารณา
ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้มอบให้สมาชิกสภาฯทุกท่านไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) 
 
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับได้ชี แจงเหตุผลความจ้าเป็นที่ต้อง
ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอทราบมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับเสนอหรือไม่ 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ อย่างเป็นเอกฉันท์ 
จ้านวน ๑๑ เสียง 
 
เรื่อง กำรขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอให้สภาแห่งนี พิจารณาขอความ 
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ชี แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ้าเป็นดังกล่าวให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร    
ส่วนต้าบลหนองพลับได้รับทราบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 
/นายนที... 

 
- ๔ - 

 
นายนที  เพ็งพิณ  องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จึงมีความจ้าเป็นต้องขอให้สภาแห่งนี พิจารณา



นายก อบต.หนองพลับ 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวำระท่ี ๕ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 

 

ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ รายละเอียดตาม    
ที่ได้มอบให้สมาชิกสภาฯทุกท่านไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
 
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับได้ชี แจงเหตุผลความจ้าเป็นที่ต้อง
ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอทราบมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับเสนอหรือไม่ 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน   
๑๑ เสียง 
 
เรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สมัยสำมัญ
ประจ ำปี ๒๕๖๒ และก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยแรก  
ตามมาตราที่ 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล   
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลจะก้าหนดแต่ต้อง    
ไม่เกินสี่สมัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 11 และข้อ 21 การก้าหนดจ้านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ้าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของแต่ละสมัย
ในปีนั น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษา               
ในที่ประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของแต่ละปี ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบล 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนดว่าปีนั นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ้าปีกี่สมัย 
แต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยมีก้าหนดกี่วัน กับให้ก้าหนดวัน            

/เริ่มประชุม... 
 
 
 
 

- ๕ - 
 



 
 
 
 
 
 
 
นายชริน  สังข์เสน่ห์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก้าหนดกี่วัน         
ดังนั นเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
ร่วมกันพิจารณาและเสนอว่าควรจะก้าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ้าปี กี่สมัย   
แต่ละสมัยจะมีขึ นเมื่อใด และมีก้าหนดกี่วัน  
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ผม นายชริน  สังข์เสน่ห์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หมู่ที่ ๖ ขอเสนอให้มีสมัยประชุม
สามัญประจ้าปี 25๖๒ จ้านวน ๔ สมัย แต่ละสมัยมีก้าหนด 15 วัน ดังนี  

สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 25๖๒  
สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 25๖๒ 
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 25๖๒ 
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 25๖๒ 

และขอเสนอให้ก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป
ในเดือนกุมภาพันธ์ 25๖๓ โดยมีก้าหนดวันประชุมระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 
25๖๓  
 
ตามที่ นายชริน  สังข์เสน่ห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หมู่ที่ ๖ 
ได้เสนอให้มีสมัยประชุมสามัญประจ้าปี 25๖๒ และขอเสนอให้ก้าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไปดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใด           
มีข้อเสนออ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอทราบมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก้าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจ้าปี 25๖๒ จ้านวน ๔ สมัย 
แต่ละสมัยมีก้าหนด 15 วัน ดังนี  
  สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 25๖๒ 
 สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 25๖๒ 

สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 25๖๒ 
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 25๖๒ 

และก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไปในเดือน
กุมภาพันธ์ 25๖๓ โดยมีก้าหนดวันประชุมระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 25๖๓ 
อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๑ เสียง  
 

/ระเบียบวาระท่ี ๖… 
 
 
 

 
- ๖ - 

 



ระเบียบวำระท่ี ๖ 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 

 เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี 
 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับท่านใด มีเรื่องเสนอที่ประชุม  
หรือเรื่องอ่ืน ๆ เสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมการประชุมในครั งนี  และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๒.๐๐ น. 

 
 

(ลงชื่อ)…………เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์……….…..ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)…………ฉลวย  อุ่นอิน………...ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
(ลงชื่อ)….………สน  ตาลอ่อน….……กรรมการ 
              (นายสน  ตาลอ่อน) 
 
 
(ลงชื่อ)………หวานใจ  เหล็กคม…….กรรมการ 
           (นางหวานใจ  เหล็กคม) 
 
 
 

  ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

  พงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
                       (นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
 

 


