


รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำป  2564 

ครั้งท่ี 1 /2564 
วันท่ี   5 สิงหาคม  2564   เวลา 10.00  น. 

ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

******************** 
ผูมาประชุม 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

1 นายชลอ พันทวี ประธานสภาอบต.หนองแขม ชลอ พันทวี  

2 นายบุญศรี เหล็กผา รองประธานสภาอบต.หนองแขม บุญศรี เหล็กผา  

3 นายจง อุดมพืช สมาชิกอบต.หมูท่ี 1 จง อุดมพืช  

4 นายสุพจน ออนอ่ิม สมาชิกอบต.หมูท่ี 2 สุพจน ออนอ่ิม  

5 นายโดด เกตุพุก สมาชิกอบต.หมูท่ี 3 โดด เกตุพุก  

6 นายศรีโพธิ์ แกวจินดา สมาชิกอบต.หมูท่ี 4 ศรีโพธิ์ แกวจินดา  

7 นายพงศพัศ แสงอรุณ สมาชิกอบต.หมูท่ี 5 พงศพัศ แสงอรุณ  

8 นางรชัรินทร อาทะยา สมาชิกอบต.หมูท่ี 7 รัชรนิทร อาทะยา  

9 นางณัฏฐธนัชพร พรหมชาติ สมาชิกอบต.หมูท่ี 8 ณัฏฐธนัชพร พรหมชาติ  

10 นายสมหมาย เอ่ียมจันทรสอาด สมาชิกอบต.หมูท่ี 8 สมหมาย เอ่ียมจันทรสอาด  

11 นายบุญเลิศ ออนคำ สมาชิกอบต.หมูท่ี 9 บุญเลิศ ออนคำ  

12 นายประสิทธิ์ สุขจิ สมาชิกอบต.หมูท่ี 9 ประสิทธิ์ สุขจิ  

13 นายสมนึก เหล็กผา สมาชิกอบต.หมูท่ี 10 สมนึก เหล็กผา  

14 นายโสพล ศิริผล สมาชิกอบต.หมูท่ี 11 โสพล ศิริผล  

15 นายยวง ศิริผล สมาชิกอบต.หมูท่ี 11 ยวง ศิริผล  

16 นายบัญญัติ ปญญาบุญ สมาชิกอบต.หมูท่ี 13 บัญญัติ ปญญาบุญ  
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

17 นายอุทัย จันทรเต็ม เลขานุการสภา ฯ อุทัย จันทรเต็ม  

 

 
 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

1 นายบุญจันทร ทำทัน สมาชิกอบต.หมูท่ี 3 -   

2 นายนิลพัฒน กะตุดเงิน สมาชิกอบต.หมูท่ี 5 -   

3 นายณรงค บุตรศร ี สมาชิกอบต.หมูท่ี 6 -   

4 นายชัชวาล ธรรมเนียม สมาชิกอบต.หมูท่ี 6 -   

5 นายถวิล แกนจันหอม สมาชิกอบต.หมูท่ี 7 -   

6 นายนัฐจพล เจริญสุข สมาชิกอบต.หมูท่ี 12 -   

7 นายสุดสาคร ปอมทอง สมาชิกอบต.หมูท่ี 12 -   
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง  
ลายมือช่ือ หมาย

เหตุ 
1 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกอบต.หนองแขม พิมพรรนี มีสุดเพียร  

2 นายผัน คลายคลึง รองนายกอบต.หนองแขม ผัน คลายคลึง  

3 นางเพ็ญศรี แขงลำเจียก รองนายกอบต.หนองแขม เพ็ญศรี แชมลำเจียก  

4 นายสมพร แกวจินดา เลขานุการนายก อบต. สมพร แกวจินดา  

5 นางสาวภัทรนันท ปานออน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ภัทรนันท ปานออน  
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เริ่มประชุม เวลา 10.00  น. 
  เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายชลอ   พันทวี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม              
ทำหนาท่ีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยพรอมกับองคประชุม 

ประธานสภาฯ   ผมขอเปดประชุมสภา อบต.หนองแขม  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  ประจำป 2564 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

  -รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยท่ี  2   ประจำป 2564 ครั้งท่ี 1  วันท่ี 
28  พฤษภาคม  2564 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีไดมีสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมาใหกับสมาชิกทุกทานสง
พรอมไปกับหนังสือเชิญประชุม   ขอใหทุกทานโปรดตรวจสอบวามีขอความใดตกหลน หรือ
บกพรอง เห็นควรแกไขหรือเพ่ิมเติมในสวนใดหรือไม สมาชิกทานใด   เห็นควรจะแกไข
เพ่ิมเติม   รายงานการประชุมอีกหรือไม  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมฯ 

ท่ีประชุมฯ   มีมติรับรองรายงานการประชุม  16   เสียง งดออกเสียง  1   เสียง   
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 

๓.๑ เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  1  พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมไดเสนอญัตติเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  1  พ.ศ.2564  ขอให
เลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย  

เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยแผนพัฒนาสามารถแกไขเพ่ิมเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงไดตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 ขอ  ๙  ใหยกเลิกความในขอ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559   และใหใชความตอไปนี้แทน   

 “ขอ  ๒๒  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนา
ทองถ่ินเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
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 (2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมสำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติมให
สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 ดวย 

 เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็บชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช ” 

 ขอ  10  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 22/1  และ ขอ  22/2  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 

  “ขอ  22/1  เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสง
รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา  
46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537  ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

ประธานสภา  ฯ   ขอเชิญนักวิเคราะห ฯ   ชี้แจงรายละเอียดราง 
นางสาวภัทรนันท  ปานออน แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  1   
นักวิเคราะห ฯ  พ.ศ.2564  
 เหตุผลความจำเปน 

   องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)  ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5 )             
เม่ือวันท่ี 8  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวนั้น แตการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน          
ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน    
ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) และ
บางโครงการท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดั้งนั้น องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขม จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 
 ซ่ึงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง      
ครั้งท่ี  1 พ.ศ.2564  ไดอยูในมือของผูเขารวมประชุมทุกทานแลวนะครับ 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมไดชี้แจงรายละเอียดของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2564   ใหท่ี
ประชุมทราบแลว ตอไป 
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ประธานสภา ฯ ผมจึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบกับรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2564  หรือไม ถาเห็นชอบใหสมาชิกสภา ฯ ยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม เห็นชอบดวยเสียงเปนเอกฉันท   16 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยเสียงเปนเอกฉันท  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภา  ฯ             มีผูใดมีขอสงสัยจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมใน

วันนี้  
ท่ีประชุม ไมมี 
ปดประชุมเวลา  11.10  น.  
 
 

 (ลงชื่อ)       ภัทรนันท  ปานออน        ผูจดรายงานการประชุม 
                                                     (นางสาวภัทรนันท  ปานออน) 

               นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
(ลงชื่อ)    สุ      อุทัย   จันทรเต็ม    นกุล   

                                                        ( นายอุทัย   จันทรเต็ม ) 
                                           เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี 13  สิงหาคม 2564 
     

(ลงชื่อ)    สุ โดด   เกตุพุก         ประธานกรรมการ    
                                                    ( นายโดด   เกตุพุก ) 
                                     

(ลงชื่อ)    สุ  ยวง   ศิริผล             กรรมการ  
                                                     (นายยวง   ศิริผล ) 
                                        

(ลงชื่อ)       บุญศรี    เหล็กผา          กรรมการ  
                                                       (นายบุญศรี    เหล็กผา) 

ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมมีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี 13  สิงหาคม 2564 
 
    

(ลงชื่อ)              ชลอ   พันทวี   ว ี   
                                                             ( นายชลอ   พันทว ี) 
                                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
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