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ผู้เข้าร่วมประชุม 
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สมาชิกสภา อบต.หนองเหล่า ทั้งหมด 20 คน  
มาประชุม     จ านวน   20   คน    ลา  -  คน  ไม่มาประชุม  -  คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ปลัด อบต.หนองเหล่า ท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภา อบต.หนองเหล่า ได ้
เรียนเชิญประธานสภา อบต.หนองเหล่า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สมาชิกพนมมือ  เสร็จแล้วเรียนเชิญประธานสภา 
อบต.หนองเหล่า นั่งประจ าที่ และเลขานุการสภา อบต.หนองเหล่า อ่านประกาศอ าเภอเขื่องใน เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 และเรียนเชิญประธานสภา 
อบต.หนองเหล่า กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 
ครั้งที ่1/2563  และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า ได้ขออนุมัติเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563  ไว้ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป มีก าหนด 15 วัน เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 และเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งจะได้ด าเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไป 
มติที่ประชุม  ........................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 2/2563  เมื่อ 
วันที่  20 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อเสนอพิจารณา 
 เห็นควรพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอมาพร้อมนี้ 
ประธำนสภำฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่  20 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563  ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดู มีผู้ใดจะขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมครั้งนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   รับรอง 19 เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดไม่รับรอง ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม  ไม่รับรอง  0  เสียง  
ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  1  เสียง 
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ประธานสภาฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าได้เสนอขอความเห็นชอบรา่งแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561    

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
                       (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                       (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
                       เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”  
ข้อเสนอพิจารณา 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องจึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ตามท่ีเสนอต่อไป 
เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ซึ่งก าหนดขั้นตอนและวิธีการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เอาไว้  
ประธานสภาฯ เชิญท่านนายก อบต.หนองเหล่า ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ไปแล้ว 
นายก อบต.หนองเหล่า มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจง 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 3  ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าทราบและได้ให้สภาฯ พิจารณาตามเอกสารที่ส่งให้แล้ว  
 ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอ  

ประธานสภาฯ  ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอให้ลงมติว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หรือไม่  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 19 เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง  

                      

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ   
             ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีขอปิดประชุม   

ปิดประชุม  เวลา  11.45  น. 
 
 

(ลงชื่อ)    ระวีวรรณ  มัดธนู     ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
                   ( นางระวีวรรณ  มัดธนู )         
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า                            

 
 
  (ลงชื่อ)   เขียน  ชินทวัน      (ลงชื่อ)    ค าตา  ชินทวัน   
              ( นายเขียน  ชินทวัน )            ( นายค าตา  ชินทวัน )                                                          
    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                            
 
 
     (ลงชื่อ)   สมพร   ภารการ         (ลงชื่อ)   ณรงค์  เชื้อสิงห์      
               ( นางสมพร   ภารการ )            ( นายณรงค์  เชื้อสิงห์ )                   
          กรรมการตรวจรายงานการประชุม            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า 


