
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายทองใบ   ไตรยราช ประธานสภา อบต.หนองปลิง ทองใบ  ไตรยราช  
๒ นายประภาส    โพธิ์ศรี สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๓  ประภาส   โพธิ์ศรี  
๓ นายไพรัตน์    ศรีส าราญ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๘ ไพรัตน์   ศรีส าราญ  
๔ นายไวพจน์   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๖ ไวพจน์   สุรินทะ  
๕ นางวิไลวรรณ  ค าภูแสน สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๕ วิไลวรรณ   ค าภูแสน  
๖ นายจันทร์ศรี  พัฒคาต สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๕ จันทร์ศรี  พัฒคาต  
๗ นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒ อภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์  
๘ นายสมเพศ   ผลาจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ สมเพศ   ผลาจันทร์  
๙ นายจักรพงศ์   ดอนคง สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ จักรพงศ์  ดอนคง  

๑๐ นายโชคชัย   โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๑ โชคชัย   โคตะมา  
๑๑ นายสมพร   สุรินทะ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๔ สมพร   สุรินทะ  
๑๒  นายธนสิทธิ์  ริค าแง   สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๖ ธนสิทธิ์  ริค าแง    
๑๓  นางตองอ่อน  โยธายุทธ สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๗ ตองอ่อน  โยธายุทธ  
๑๔ นายก าพล  ประดับศิลป์ เลขานุการสภา อบต.หนองปลิง  ก าพล  ประดับศิลป์  

 
ผู้ไม่มาประชุม   
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายปริญญา  โคตมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง  ม.๒  
๒ นายวัชระพงษ์  พิมเสน รองประธานสภาฯ  
๓ นางนิพล  โคตะมา สมาชิกสภา อบต.หนองปลิง ม.๓  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายวิเชียร  ธรรมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล วิเชียร  ธรรมรักษา  
๒ นายนอม  โคตะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นอม  โคตะมา  
๓ นายจ านงค์     ไพค านาม เลขานุการนายก อบต. จ านงค์    ไพค านาม  
๔ นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นิรมล   นามฮุง  
๕ นายบุญชู   โฮมวงศ์ นักบริหารงานช่าง บุญชู   โฮมวงศ์  



ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๖ นายเต็มชัย  ผลาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มชัย  ผลาจันทร์  
๗ น.ส.พรรณภา  หินสอ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พรรณภา  หินสอ  
๘ นางสาววัทนพร  เกตุสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ วัทนพร  เกตุสุวรรณ  
๙ นางงามตา  โยธายุทธ แม่บ้าน งามตา  โยธายุทธ  

๑๐ นายพาณิชย์  บุญยู หัวหน้าส านักปลัด พาณิชย์  บุญยู  
๑๑ นางสุวรรณา ถันชมนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุวรรณา ถันชมนาง  
๑๒ นางรุ่งนะภา  ตุพิลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่งนะภา  ตุพิลา  
๑๓ นายกฤษณะ  ฐานลุน นักวิชาการศึกษา กฤษณะ  ฐานลุน  
๑๔ นายชัทชัย  เวียงศรี นายช่างโยธา ชัทชัย  เวียงศรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกการประชุม... 
 



-๓- 
  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  

ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
............................................................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ( นายก าพล  
ประดับศิลป์)  ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  เข้าห้องประชุมและได้ส ารวจดูว่ามีสมาชิกครบ
องค์ประชุม  จึงได้เชิญให้สมาชิกนั่ง และได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (นายทองใบ ไตรย
ราช)  กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ และได้ด าเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงทุกท่าน  ในการประชุมใน 
(นายทองใบ  ไตรยราช) วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการ 

ก าหนดสมัยประชุมไว้ตั้งแต่สมัยแรกของปี ๒๕๖๒  

ที่ประชุม  รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ประธานสภาฯ  ขอมอบให้ทางเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีได้ส าเนารายงานการประชุมฯสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒     
(นายก าพล ประดับศิลป์) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ เพ่ือมอบให้

สมาชิกสภาฯตรวจดู และท่านสมาชิกทุกท่านได้น าเอกสารมาในวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้
ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ว่ามีรายละเอียดตรงตามระเบียบวาระ หรือมติที่ประชุม หรือไม่
อย่างไร หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไข ถ้อยค าใดๆในรายงานการประชุม ขอให้เสนอ
ต่อที่ประชุมได้พิจารณา 

ที่ประชุม  ได้ตรวจดูรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

/ประธานสภาฯ ... 



-๔- 

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(นายทองใบ ไตรยราช) แก้ไขใดๆเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  

ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  รบัรองรายงานการประชุม ๑๒  เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง 
- งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๖๓  

ประธานสภาฯ ขอมอบให้ทางท่านปลัดฯในฐานะเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปีนั้น จะมีระเบียบ กฎหมายก าหนดเอาไว้    
(นายก าพล ประดับศิลป์) ๒ ฉบับ ได้แก่      

 ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ 
  วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือ
หลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด”  
  วรรคสี่ ก าหนดว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบ
ห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ” 
 ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ 
  วรรคหนึ่ง “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 จะเห็นได้ว่า การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก โดยสมัยประชุมสามัญต้องก าหนดไม่เกินสี่
สมัย และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  
 ดังนั้น การประชุมในคราวนี้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 
 

/๒๕๖๓ ... 
 



-๕- 
 
๒๕๖๓ จึงให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ 
  

ที่ประชุม รับทราบ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ ระยะเวลา และวันเริ่มต้น 
(นายจักรพงศ์  ดอนคง) ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

สมัยที่ ๒ ก าหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑๕ – ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๓ ก าหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑๓ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๔ ก าหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑๔ – ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓   

(ผู้รับรอง ๑.นายสมพร สุรินทะ ๒.นายโชคชัย โคตะมา) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔  เห็นด้วยตามที่ท่านจักรพงศ์  ดอนคง ได้เสนอ 
(นายสมพร  สุรินทะ) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ สอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม ่อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

ที่ประชุม มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
สมัยที่ ๒ ก าหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑๕ – ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

   สมัยที่ ๓ ก าหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑๓ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๔ ก าหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑๔ – ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

๓.๒ ระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี ๒๕๖๔ และวันเริ่มต้นของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ ขอมอบให้ทางท่านปลัดฯในฐานะเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

เลขานุการสภาฯ การก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี ๒๕๖๔ และวันเริ่มต้นของสมัย  
(นายก าพล ประดับศิลป์) ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ จะมีระเบียบ กฎหมายก าหนดเอาไว้   
 ๒ ฉบับ ได้แก่      

 ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ 
  วรรคสี่ ก าหนดว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบ
ห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ” 

/๒) ระเบียบกระทรวง ... 



-๖- 
 

 ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ 
 วรรคหนึ่ง “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 จะเห็นได้ว่า การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี และสมัยประชุมสามัญสมัยให้
มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  
 ดังนั้น การประชุมในคราวนี้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 
๒๕๖๓ จึงให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี 
๒๕๖๔ และวันเริ่มต้นของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 
(นายจักรพงศ์  ดอนคง) สมัยที่ ๑ ก าหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ (ผู้รับรอง ๒ ท่าน  

คือ 1. นายไพรัตน์  ศรีส าราญ  2.  นายสมพร  สุรินทะ)   

ส.อบต. หมู่ที่ ๑  เห็นด้วยตามที่ท่านจักรพงศ์  ดอนคง ได้เสนอ 
(นายโชคชัย  โคตะมา) 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ สอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม ่อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

ที่ประชุม มีมติให้ก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี ๒๕๖๔ และวันเริ่มต้นของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๔  

 สมัยที่ ๑ ก าหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

๓.๓ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขอให้  
(นายทองใบ  ไตรยราช) นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 

/นายก อบต. ... 
 



-๗- 

นายก อบต.  ขอมอบให้ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้ชี้แจงรายละเอียด  
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 

เลขานุการสภาฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ประกาศใช้แล้วนั้น หากมีโครงการ/แผนงานที่ไม่ได้บรรจุเอา
(นายก าพล ประดับศิลป์) ไว้ในแผน โดยหลักการแล้วสามารถที่จะด าเนินการเพิ่มเติมแผนได้ ซึ่งมีข้ันตอนพอสรุป 

พอสังเขป คือ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาฉบับเพ่ิมเติม และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม และประกาศใช้บังคับ
ต่อไป แต่ก่อนที่จะอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมและประกาศใช้บังคับ นายก
ฯจะต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมนั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองปลิงให้ความเห็นชอบก่อน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง จึงจะอนุมัติ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม และประกาศใช้บังคับต่อไป โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
ที่นายกฯเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิงเพื่อให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส าเนาแก่ทุกท่านแล้ว ในส่วน
ของรายละเอียดขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(นางสุวรรณา ถันชมนาง)ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 

ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่นายกฯเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงเพื่อให้ความเห็นชอบ หากเมื่อสภาองค์การ 

/บริหารส่วนต าบล ... 



-๘- 
 

บริหารส่วนต าบลหนองปลิงให้ความเห็นชอบ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิงจึงจะพิจารณาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

โครงการที่จะขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบในการด าเนินการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑ ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านน ามาใน
วันนี้แล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม ่อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

นายก อบต.  เหตุผลที่ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ เนื่องจากว่าการบริการสาธารณะในบาง
(นายวิเชียร ธรรมรักษา) บางด้านนั้น งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลของเรานั้นมีงบประมาณไม่ 

เพียงพอต่อการบริการสาธารณะ จึงต้องขอบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะหน่วยงานเบื้องบน แต่
การที่จะของบประมาณนั้น โครงการที่จะของบประมาณจ าเป็นต้องเป็นโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้มีการด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ครั้งนี้  

ส.อบต. หมู่ที่ ๒  ขอสนับสนุนในการด าเนินการจัดท าแผนฉบับเพ่ิมเติมในครั้งนี้ เพ่ือให้มีความครอบคลุม
(นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์) ปัญหาความเดือดร้อนภายในชุมชน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมแล้วครบองค์ประชุม และเมื่อไมส่มาชิกอภิปราย  
(นายทองใบ ไตรยราช) หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ตามท่ีเสนอ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ   ๑๒  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
-  งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  ๓.๔ การคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.หนองปลิงเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(นายทองใบ ไตรยราช) จ านวน ๓ คน 
 

/นายก. อบต. ... 
 



-๙- 
 

นายก. อบต.  ขอมอบให้นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา)  

นักวิเคราะห์ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
(นางสุวรรณา ถันชมนาง) ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ก าหนดให้ 

อ านาจผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะประกอบไปด้วยจาก
หลายๆฝ่ายด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือจาก สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน
สามคน โดยกรรมการให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จะมีหน้าที่ในการ 
(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  

(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ผังเมือง  

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการ

ใน ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง 

สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ า เป็นเร่งด่วนที่ต้องด า เนินการ มา
ประกอบการพิจารณาด้วย  

(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพ
ของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หาก
เกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด น ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน  

/(๔) ให้ความเห็นชอบ ... 



-๑๐- 
 

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร  
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงชุดเดิม 
ในภาคส่วนของสมาชิกสภาฯที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการแต่งตั้งนั้น ประกอบด้วย ๑.
นายไวพจน์  สุรินทะ  ๒.นายโชคชัย  โคตะมา และ ๓.นางอภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์ 
ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯจ านวนสามท่าน เพ่ือแต่งตั้งให้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงในชุดต่อไป มีวาระ ๔ ปี 

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมได้ด าเนินการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
(นายทองใบ ไตรยราช) ต าบลหนองปลิง โดยเลือกทีละคนจนครบทั้ง ๓ คน โดยให้สมาชิกสภาฯแต่ละคนมีสิทธิ 

เสนอชื่อสมาชิกสภาฯคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านได้เสนอ คนที่ ๑  

ส.อบต. ม. ๖  เสนอท่านสมพร   สุรินทะ ส.อบต. ม. ๔ ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ 
(นายไวพจน์ สุรินทะ) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง (ผู้รับรอง นางตองอ่อน  โยธายุทธ และนาง 

อภัยวรรณ  เจริญสุทธินันท์) 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านายสมพร   สุรินทะ ส. อบต. 
หมู่ ๔ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑.  

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 
 

/ส.อบต. ม. ๑ ... 
 



-๑๑- 

ส.อบต. ม. ๑  เสนอท่านจันทร์ศรี  พัฒคาต ส.อบต. ม. ๕ ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
(นายโชคชัย  โคตะมา) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง (ผู้รับรอง นายธนสิทธิ์  ริค าแง และนายไพรัตน์   

ศรีส าราญ) 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒. 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านายจันทร์ศรี  พัฒคาต ส. 
อบต. หมู่ ๕ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒. 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ 
(นายทองใบ ไตรยราช) 

ส.อบต. ม. ๓  เสนอท่านจักรพงศ์  ดอนคง ส.อบต. ม. ๔ ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้อง 
(นายประภาส  โพธิ์ศรี) ถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง (ผู้รับรอง นายไวพจน์  สุรินทะ  และนาย 

โชคชัย โคตะมา) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกให้ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ท้องถิ่นอีกหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านายจักรพงศ์  ดอนคง ส. 
อบต. หมู่ ๔ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓. 

ประธานสภาฯ  ๓.๕ การคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.หนองปลิงเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
(นายทองใบ ไตรยราช) ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน 

นายก. อบต.  ขอมอบให้นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา)  

นักวิเคราะห์ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
(นางสุวรรณา ถันชมนาง) ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากจะก าหนดให้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ระเบียบฯยังก าหนดให้ผู้บริหาร 
/ท้องถิ่นแต่งตั้ง ... 



-๑๒- 
 
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะประกอบ
ไปด้วยจากหลายๆฝ่ายด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือจาก สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสามคน โดยกรรมการให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีหน้าที่ก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก อบต. 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิงชุดเดิม ในส่วนของสมาชิกสภาฯที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการ
แต่งตั้งนั้น ประกอบด้วย ๑.นายธนสิทธิ์  ริค าแง  ๒.นายไพรัตน์  ศรีส าราญ และนางนิ
พล  โคตะมา ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จึงเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
ฯจ านวนสามท่าน เพ่ือแต่งตั้งให้ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงในชุดต่อไป 

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมได้ด าเนินการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงโดยเลือกทีละคนจนครบทั้ง ๓ คน โดย 

ให้สมาชิกสภาฯแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาฯคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านได้เสนอ คนที่ ๑ 

ส.อบต. ม. ๒  เสนอท่านไพรัตน์  ศรีส าราญ  ส.อบต. ม. ๘ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประ
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์) เมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง (ผู้รับรอง  

นายสมพร  สุรินทะ และนายสมเพศ  ผลาจันทร์) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกให้ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงอีก 
 หรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านายไพรัตน์  ศรีส าราญ  ส. 
อบต. หมู่ ๘ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง คนที่ ๑. 
 

/ประธานสภาฯ ... 



-๑๓- 
 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น คนที่ ๒  

ส.อบต. ม. ๖  เสนอท่านประภาส  โพธิ์ศรี ส.อบต. ม. ๓  ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
(นายไวพจน์  สุรินทะ) ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง (ผู้รับรอง นาย 

จักรพงศ ์ ดอนคง และนายโชคชัย  โคตะมา) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกให้ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงอีก 
 หรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านายประภาส  โพธิ์ศรี  ส. 
อบต. หมู่ ๓ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง คนที่ ๒. 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น คนที่ ๓  

ส.อบต. ม. ๔  เสนอท่านธนสิทธิ์  ริค าแง ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง (ผู้รับรอง นางอภัยวรรณ เจริญสุทธิ 

นันท์ และนางตองอ่อน  โยธายุทธ) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกให้ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงอีก 
 หรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  เมื่อเทียบเคียงกับข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
(นายทองใบ ไตรยราช) ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 

ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” ดังนั้น ถือว่านายธนสิทธิ์  ริค าแง ส. อบต. 
หมู่ ๖ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง คนที่ ๓. 
 

/ประธานสภาฯ  ... 
  



-๑๔- 

ประธานสภาฯ ถือว่าทั้งสามท่านได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประ 
(นายทองใบ  ไตรยราช) เมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ท่านใดมีอะไรที่จะชี้แจง สอบถามขอได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภา 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

นายก อบต.  อยากเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีท่ีมีกลุ่มผู้ค้าขาย 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา)ได้สอบถามเกี่ยวกับการที่จะขออนุญาตเปิดการค้าขายตลาดคลองถมในทุกวันศุกร์ ณ 

บริเวณข้างตลาดสด คาบเกี่ยวกับตลาดประชารัฐ เพ่ือให้มีการจับจ่ายใช้สอย กระตุ้น
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยเสนอค่าธรรมเนียมให้กับทางท้องถิ่น อัตราเดือนละ 
๕,๐๐๐ บาท อยากให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอเสนอให้ก าหนดเป็นวันอื่นได้ไหม ไม่อยากให้ตรงกับตลาดนัดวันศุกร์ที่ได้ด าเนินการ 
(นายจักรพงศ์  ดอนคง) อยู่แล้ว 

เลขานุการสภาฯ  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท นั้น เดือนหนึ่งตกประมาณ ๔ วัน เฉลี่ยแล้วตก
(นายก าพล ประดับศิลป์) วันละ ๑,๒๐๐ กว่าบาท แต่หากทางท้องถิ่นจะด าเนินการจัดเก็บเองจะได้มากกว่านี้หรือ 

เปล่า แต่ก็แล้วแต่ที่ประชุมว่าจะเห็นควรเป็นอย่างไร หากเราจะไม่เข้าไปยุ่ง เราก็ต้อง
แบกรับภาระในการด าเนินการบริหารจัดการขยะอยู่ดี หากจะพิจารณาอยากให้
พิจารณาเฉพาะแต่เพียงว่า จะให้ด าเนินการจัดตั้งตลาดคลองถมก่อนเท่านั้น ส่วนกรณี
ว่าจะจัดตั้งวันไหนนั้นค่อยคุยกันทีหลัง  และค่าตอบแทนนั้นจะคุ้มค่าหรือไม่ค่อย
พิจารณากันภายหลัง 

ส.อบต. หมู่ที่ ๕  พ้ืนที่ที่จะด าเนินการนั้นได้ใช้ในส่วนของที่ดินของนิคมฯ หรือไม่อย่างไร แต่หากรุกล้ าเข้า
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน)ไปในส่วนของที่ดินนิคมฯ เกรงว่าจะต้องขออนุญาตกับทางนิคมฯด้วยอีกทาง 

นายก อบต.  การจ าหน่ายสินค้าจะควบคุมให้อยู่ในพ้ืนที่จ ากัด ไม่ให้เข้าไปยังพื้นท่ีของนิคมฯ 
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๘  หากมีการจ าหน่ายสินค้าในวันพุธ ก็จะเก็บค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเป็นตลาดประชารัฐ 
(นายไพรัตน์ ศรีส าราญ) เก็บค่าเช่าแผงมีความผิด ขอให้พิจารณากันดีๆ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

 

/ประธานสภาฯ ... 



-๑๕- 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมไม่มีใครจะแสดงความคิดเห็น เสนอ หรืออภิปรายอีก ดังนั้น ขอให้ที่ประชุม 
(นายทองใบ  ไตรยราช) ลงมติว่าเห็นด้วยกับการที่จะอนุญาตให้มีการจ าหน่ายสินค้าในลักษณะคลองถม ณ  

บริเวณข้างตลาดสด และตลาดประชารัฐ หรือไม่ อย่างไร  

มติที่ประชุม  -  เห็นด้วย   ๘  เสียง 
- ไม่เห็นด้วย   ๑ เสียง 
-  งดออกเสียง   ๔ เสียง  

ประธานสภาฯ ท่านใดมีอะไรที่จะชี้แจง สอบถามขอได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภา 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ขอขอบคุณท่ีทาง อบต. ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริการให้ใช้งานได้ดีดังเดิม 
(นายโชคชัย  โคตะมา) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติในงานบุญเมื่อวันที่ ๖ ที่ผ่านมา 
(นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์) 

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ อยากขอความอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านทันสมัย ในวัน
(นายประภาส โพธิ์ศรี) ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากเตรียมความพร้อมส าหรับงานบุญที่จะมีข้ึนในวันที่ ๖  
 มีนาคม ๑๕๖๓ 

ส.อบต. หมู่ที่ ๔ แจ้งซ่อมไฟฟ้าบริการจ านวน ๑ จุด สามแยกบ้านนายสนิท ไชยมาตร 
(นายสมพร สุรินทะ) 
 
ส.อบต. หมู่ที่ ๔ แจ้งเศษปูน เศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างร่องระบายน้ า ยังคงท้ิงกองไว้ที่เดิม ไม่มีคนไป 
(นายจักรพงศ์ ดอนคง) ขน  
 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ทางแม่ค้าตลาดสดสอบถามว่าเมื่อไหร่จะด าเนินการจัดระเบียบตลาดสด 
(นางวิไลวรรณ ค าภูแสน) 
 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕  ขอขอบคุณที่ไปติดตั้งไฟฟ้าบริการที่บ้านเก่า 
(นายจันทร์ศรี พัฒคาต) 
 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖  แจ้งซ่อมไฟฟ้าสายพาดดับ บริเวณสี่แยกบ้าน ส.จ.บัว 
(นายไวพจน์  สุรินทะ) 
 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗  ขอขอบคุณที่อนุเคราะห์รถยนต์ส่วนกลางบริการประชาชนที่ยากไร้ 
(นางตองอ่อน โยธายุทธ) 
 

/ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ... 



-๑๖- 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๘  เกษตรกรที่ท านาปัง อยากให้ทางเราด าเนินการก่อสร้างฝายน้ าล้น หรือต่อเติมผนังเดิม 
(นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) ให้สูงขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากช่วงที่ท านาปังนั้นไม่มีน้ าหล่อเลี้ยง เกษตรกรได้รับผลกระทบ 

ได้รับความเดือดร้อน และอยากให้เตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาการขาดแคลน
น้ าในช่วงฤดูแล้ง ส่วนการด าเนินงานในส่วนของถนน อยากให้ด าเนินการในช่วงฤดูแล้ง 
ไม่อยากให้ด าเนินการในช่วงฤดูฝน เนื่องจากการสัญจรไปมายากล าบาก ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ หน่วยงานถูกมองในด้านลบ 

นายก อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรม
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าลังจะด าเนินการก่อสร้าง ก าลังพูดคุยกับเจ้าของที่ดิน 

ข้างเคียงที่จะได้รับผลกระทบ จากนั้นจะเชิญท่านสมาชิกออกไปดูพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
ก่อสร้าง      

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม จะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่างไร 
(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม  ไม่มี  
 

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  เมื่อไม่มี 
(นายทองใบ ไตรยราช)  อะไรสงสัยหรืออภิปรายอีก  กระผมขอปิดการประชุมและเลิกประชุมในครั้งนี้    
  

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๕ น. 
 
  
   (ลงชื่อ)                                       ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายก าพล  ประดับศิลป์) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 

   (ลงชื่อ)                                       ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
     (นายทองใบ   ไตรยราช) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 
 
 



การตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
................................................................................................. 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า การบันทึกการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
วาระและมติท่ีประชุมสภาฯทุกประการ 

 ดังนั้น จึงได้ลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      
            (ลงชื่อ)                                       ประธานกรรมการ                
                                                       (นายไพรัตน์  ศรีส าราญ) 
 
  (ลงชื่อ)                         กรรมการ 
       (นายธนสิทธิ์  ริค าแง) 
 
  (ลงชื่อ)                                        กรรมการ 
      (นายไวพจน์    สุรินทะ) 
 
   (ลงชื่อ)                                         กรรมการ 
       (นายสมพร  สุรินทะ) 
 
  (ลงชื่อ)                                         กรรมการ 
      (นายปริญญา  โคตมา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


