
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2563 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

----------------- 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางโสภา  หาญขุนทด ประธานสภา อบต.ทับพริก 
2 นายบุญมาก  เพ่ิมผล รองประธานสภา อบต.ทับพริก 
3 นางค าเวียง  จอมรัตน์ เลขานุการสภา อบต.ทับพริก 
4 นางสาวนุชรา หมื่นพรม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 1 
5 นางบังอร  ช่อชบา สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 2 
6 นายบุญเลิศ  เงางาม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 3 
7 นางรัชนี  บุญญาสุ สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4 
8 นายเจริญชัย  สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4 
9 นายประสิทธิ์  ผันผยอง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 

10 นายเมฆี  สุขเข็ม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 
11 นายเจษฎา  บุญแถม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 
12 นายวิเชียร  เรืองสุข สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 
13 นายแมนสวง  สายมิ่ง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายแสงจันทร์  สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายบดินทร์  ลาน้อย นายก อบต.ทับพริก 
2 นายภาราดร  เชื้อค าศรี รองนายก อบต.ทับพริก 
3 นายธนะเทพ  ซาเฮา รองนายก อบต.ทับพริก 
4 นายทองแดง  วรค า เลขานุการนายก อบต.ทับพริก 
5 จ่าเอกไชโย  อินอุ่นโชติ หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด 
6 นายนิชล เสี้ยวเส็ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
7 นางสาวสุทธิษา ลาวิลัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
8 ร.ต.อ.อุดม ทองประสงค์ รอง สว.(ป) สภ.คลองน้ าใส (สายตรวจต าบลทับพริก) 
9 นายทอง สมบูรณ์  ประชาชน หมู่ที่ 2 ต าบลทับพริก 

10 นายสัมฤทธิ์ พวงวิลัย ตัวแทนหมู่บ้านคลองสมบูรณ์ 
11 นายมงคล กอนเกียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต าบลทับพริก 
12 ดต. สมพร บุตรสมบัติ ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านเขาสารภี 
13 จสอ.แรม อยู่สุข รอง หน.ชุด ชป กร. 102 



14 ร.ต. วชัรพงศ์ จิตรคง หน.ชุด ชป กร. 102 
15 ร.ต. ปฏิพัทธ์ เสาวัง ร้อย ทพ.1302 
16 พระองอาจ ธิติมโน รักษาราชการส านักสงฆ์วัดคลองสมบูรณ์ 
17 นางสาวมนัสภร แสงโสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
18 นายวิชิต ค าไกร ผอ.รพ.สต.บ้านทับพริก 
19 นายรุ่งเพชร พิมอ่อน ก านันต าบลทับพริก 
20 นายวิชัย มณีจันทร์ ผอ.กองช่าง 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นางค าเวียง จอมรัตน์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ทับพริก ได้กล่าวเชิญนางโสภา หาญขุนทด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ด าเนินการจุดธูป – เทียน   
บูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด 1.1 แจ้ง นายแสงจันทร์ สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 ขอลากิจ 
ประธานสภาฯ 1.2 แจ้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกได้จัด

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 เพ่ือให้เห็นคุณค่าความส าคัญของเด็ก
และการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีเด็ก/ผู้ปกครอง/หน่วยงานราชการ
ในพ้ืนที่ต าบลทับพริกเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 1.3 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาโรงเรียนสระปทุมหมู่ที่ 6 ต าบล
ทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จะมีการแข่งขันกีฬาประเพณี อปท.
สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 11 ทับพริกเกมส์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกเป็นเจ้าภาพ 

  

มติที่ประชุม - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

นางโสภา หาญขุนทด   - ให้เลขาสภา อบต.ทับพริก อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ   สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
นางค าเวียง จอมรัตน์   - อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2562 
เลขาสภาฯ   ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด - รายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก ที่เลขานุการสภา อบต.ทับพริก ได้อ่านรายงาน 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภา ฯ แล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใด ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมรายงานการ

ประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2562 
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มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2562 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

- เห็นชอบ 13 เสียง  ลากิจ  1  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน (ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา) 
นางโสภา หาญขุนทด  - เชิญผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
นายมงคล กอนเกียน  - แจ้งขอบคุณ ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ที่จัดท า ปล. 4 เกี่ยวกับ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  โครงการที่อ าเภอสนับสนุนให้กับหมู่บ้านและได้ช่างไฟฟ้า ช่วยเรื่องไฟฟ้าที่วัดทับพริก  
 - แจ้งบ่อน้ าด้านหลัง ศพด.บ้านทับพริก น้ าลดลงมาก สระน้ าด้านหลัง  ศพด.บ้าน      

ทับพริก มีประชาชนได้ใช้น้ าเป็นส่วนมาก ปีนี้น้ าแห้งมาก อยากให้ทางเจ้าหน้าที่
ออกไปส ารวจถ้าเป็นไปได้อยากลอกสระ 

  - แจ้งน้ าบาดาล หมู่ 6 มี 2 บ่อ ท าประปา บ่อที่ 1 ความลึก 60 เมตร ซัมเมอร์ส    
ขาดคาบ่อ บ่อท่ี 2 ได้รับงบจากฝ่ายปกครอง  

 - ขุดบ่อบาดาล ได้งบจาก อบต.ทับพริก เรื่อง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ได้ 1 เดือน
กว่าน้ าแห้ง 

นางสาวมนัสภร แสงโสภา - สอบถามเรื่องซ่อมไฟฟ้ารายทาง ของหมู่ที่ 5 ซ่อมถึงไหนแล้ว 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5   - สอบถามเรื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 ด าเนินการถึงไหนแล้ว 
นายนิชล เสี้ยวเส็ง  - เรื่องน้ า ปีนี้แห้งมาก น้ าในสระแห้ง น้ าบ่อบาดาลท าประปาก็แห้ง เป็นปัญหาทั้ง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ 2     ต าบล น้ าจึงเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับปีนี้ และชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร 
  - ฝากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร สมาชิกสภาฯ ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลเยาวชนในต าบล 

ซ่ึงปัจจุบันมีการจับกลุ่ม แข่งรถ และส่งเสียงดัง 
ดต.สมพร บุตรสมบัติ  - ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าไปซ่อมไฟที่โรงเรียน ตชด.บ้านเขาสารภี 
ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านเขาสารภี   
รต.ปฏิพัทธ์ เสาว้า  - แจ้งตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารพราน มีก าลังพลน้อย เนื่องจากเดือนมีนาคมนี้ ก าลังพลจะ 
ร้อย ทพ.1302  ลงไปปฏิบัติหน้าที่ท่ีภาคใต้ 
นายวิชิต ค าไกร  - แจ้งการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ที่ระบาดอยู่ในประเทศจีน และประเทศอ่ืน ๆ 
ผอ.รพ.สต.บ้านทับพริก  อยู่ในตอนนี้ การไปรับแรงงานไปเช้าเย็นกลับ ทางผู้น า หมอและ อสม.ได้ไปคัดกรองที่

จุดรับแรงงาน ตอนนี้มีเครื่องสแกนวัดไข้ อยู่ 2 เครื่อง 
  - อยากให้ อบต.ทับพริก จัดซื้อเครื่องสแกนวัดไข้ โดยประมาณ 4 เครื่อง ในการสแกน

คนงานเข้ามาท างาน ถ้าแรงงานมีไข้สูง ก็ให้กลับบ้าน 
  - ฝากประชาสัมพันธ์ทุกหมู่ คณะกรรมการศาลตาปู่ทองด า จะสร้างวิหารใหม่ ผอ.กอง

ช่าง ได้ออกแบบอาคารให้และจะยกเสาเอก ในวันอาทิตที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 
09.00 น. จึงขอเชิญผู้น า ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
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  - ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 มีหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่สมาคมศิษย์เก่า       
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จะท าการออกหน่วยเคลื่อนที่               
ณ โรงเรียนสระปทุม หมู่ที่ 6 ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มา
บริการตรวจโรค มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เช่น ด้านทันตกรรม จักษุ อายุรกรรม 
กระดูก ผิวหนังและเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบ าบัด (มีแว่นตาแจกฟรี) 

  - แจ้งขอรับการสนับสนุน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือ จาก อบต.ทับพริก 
นายรุ่งเพชร พิมอ่อน  - แจ้งนายอ าเภออรัญประเทศ ขอเลื่อนการประชุมช่วงบ่ายวันนี้ เกี่ยวกับการเตรียมจัด 
ก านันต าบลทับพริก  สถานที่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ฝากสมาชิก ผู้น า ชุด ชรบ. แต่ละหมู่ ออกมา

ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสระปทุม 
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ  - ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ทับพริก เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณี 
หน.สป.รักษาราชการแทนปลัด อปท.สัมพันธ์  มี  13 อปท.เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ งนี้  จัดที่ โรงเรียนสระปทุม                  

ในช่วงเช้า มีนายอ าเภออรัญประเทศเป็นประธานเปิดงาน ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 
7 คน    เบตอง วอลเลย์และกีฬาพ้ืนบ้าน ช่วงเย็นมีการรับประทานอาหารร่วมกัน 

  - เดือนมีนาคม 2563 มีจัดกิจกรรมจิตอาสา ที่ อบต.ทับพริก 
  - เรื่องรับการสนับสนุนเจลล้างมือ ถุงมือ หน้ากากอนามัย อยากให้คุณหมอด าเนินการ

ท าหนังสือแจ้งมายัง อบต.ในการขอรับการสนับสนุน 
  - ทุกโครงการที่ อบต.ทับพริก ได้ด าเนินการพัฒนาในแต่ละหมู่ไปแล้วนั้นอยากให้ทาง

หมู่บ้านแต่ละหมู่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
  - เรื่องพ้ืนที่นอกเขต (พ้ืนที่ทับซ้อน) หมู่ที่ 2 อยากให้ทางผู้น าหมู่ที่ 2 น าเรื่องนี้เข้าใน

ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน เพ่ือสอบถามความต้องการชาวบ้านว่าอยากอยู่
ในพ้ืนที่ปกครองของต าบลใดระหว่างต าบลทับพริกกับต าบลเบญจขร เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบ 

นางสาวนุชรา หมื่นพรม  - สอบถามไฟรายทาง ซ่อมแซมถึงหมู่ไหนแล้ว 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 
นางโสภา หาญขุนทด  - แจ้งประปาหมู่ท่ี 1 ซัมเมอร์สเสีย  
ประธานสภาฯ  - แจ้งช่วยเร่งด าเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ ของหมู่ 3 

หมู่ 6 หมู่ 2 และหมู่ 1 ด้วย 
นางบังอร ช่อชบา  - ฝากดูเรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่ที่ 2 ด้วย 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 
นางค าเวียง จอมรัตน์  - ไฟรายทาง หมู่ที่ 3 ยังซ่อมไม่เสร็จ 
เลขานุการสภาฯ   - อยากให้เร่ง เรื่อง ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องน้ าประปา

บาดาลบ่อเก่าแห้งแล้ว 
นางรัชนี บุญญาสุ  - แจ้งไฟรายทางที่ด าเนินการซ่อมแล้ว ปัจจุบันก็ยังดับเหมือนเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายประสิทธิ์ ผันผยอง  - แจ้งถังกดน้ าดื่ม หมู่ที่ 5 มีปัญหา น้ าไม่ไหล ฝากช่างไฟช่วยเข้าไปด าเนินการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
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นายวิเชียร เรื่องสุข  - แจ้งสายไฟรายทาง หมู่ที่ 6 ที่พาดเกาะกับไฟชาวบ้าน อยากให้ อบต.เข้าด าเนินการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   เอาสายไฟดังกล่าวออกจากไฟชาวบ้าน ให้เรียบร้อย 
นายวิชัย มณีจันทร์  - แจ้งเรื่อง การซ่อมไฟรายทาง ตอนนี้วัสดุไม่มี ทางเจ้าหน้าที่มีแผนแล้ว แต่ทาง อบต. 
ผอ.กองช่าง  ขาดเจ้าหน้าที่การคลัง ต้องรอไปก่อน 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนายกแจ้งเพื่อทราบ 
นายบดินทร์ ลาน้อย  - แจ้งภัยแล้งปีนี้แล้งมาก ปีที่ผ่านมาฝนตกน้อย น้ าไม่ไหลลงบ่อลงสระ ประปาพลังงาน 
นายก อบต.  แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 น้ าประปาบาดาลแห้ง มีปัญหา ก าลังประสานกับผู้รับเหมาเพ่ือ

ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
  - แจ้งเรื่องสายไฟรายทางของ อบต.ทับพริก ที่พาดผ่านกับของหมู่ที่ 6 จึงขณะนี้ก าลัง

เป็นปัญหา อยากให้สมาชิกเสนอเข้าไว้ในแผน เพ่ือบรรจุในข้อบัญญัติต่อไป  
  - แจ้งเรื่องไฟรายทางปัจจุบันอยู่ในช่วงด าเนินการจัดท างบประมาณ 
  - เรื่องการขุดลอกสระ อ่าง เกี่ยวกับภัยแล้ง ทาง อบต.ไม่สามารถขุดลอกได้ 
  - แจ้งเรื่อง พ้ืนที่ทับซ้อน ทาง อบต.ได้ท าแผนไปที่อ าเภอแล้ว อ าเภอส่งไปที่จังหวัด 

และ อบต.ได้ประสานไปที่อ าเภอแล้ว อ าเภอแจ้งว่าต้องรอก่อน 
  - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 มีศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลออกหน่วยเคลื่อนที่มีหมอมา

ตรวจรักษาโรค มีถุงยังชีพแจกและแจกแว่นตาฟรี 
  - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ทับพริกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ประเพณี 

อปท.สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 11 นายอ าเภออรัญประเทศให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ช่วงเย็นมีการรับประทานอาหารร่วมกัน 

  - แจ้งช่วงเดือนมีนาคม 2563 จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ 
  - แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ฝากเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ เรื่องการเผาอ้อย ฝุ่น

ละอองมากไม่ให้เผา 
  - แจ้งให้ รพ.สต.ทับพริก ท าหนังสือขอรับการสนับสนุน เครื่องวัดอุณหภูมิ, เจลล้างมือ

และอ่ืน ๆ 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
             5.1 เรื่องเพื่อพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ ที่เหลือประจ าปี พ.ศ. 2563 
นางค าเวียง จอมรัตน์  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ  (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 21 “การก าหนดจ านวนสมัยประชุม 

สมัยสามัญ ประจ าปี ระยะเวลา และวันที่เริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี ของแต่ละสมัยในนั้น วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 

   
 



 

  ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ปี 
โดยให้น าความใน ข้อ 11. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  - ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มารตรา 53 “ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุม สมัยสามัญ สองสมัย
หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
วันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด” 

    ดังนั้นในการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริกได้ก าหนดสมัยประชุมไปแล้ว 1 สมัยก็เหลือในการก าหนดได้อีกไม่เกิน 3 
สมัย ในปี พ.ศ. 2563 จึงขอปรึกษาหารือในที่ประชุมว่าควรก าหนดสมัยประชุมกี่สมัย
และก าหนดประชุมสมัยสามัญของปีถัดไปเป็นช่วงใดบ้าง ก็ขอให้ที่ประชุมได้เสนอ 

นางโสภา หาญขุนทด  - ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทับพริก เป็นผู้เสนอและรับรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ 
นายเมฆี สุขเข็ม  - แจ้งเห็นควรก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ จ านวน 4 สมัย 
 ส.อบต. หมู่ที่ 5 
นายประสิทธิ์ ผันผยอง  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 5 
นางรัชนี บุญญาสุ  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 4 
นางโสภา หาญขุนทด  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ ดังนั้น ในการก าหนดสมัยประชุม  
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญของสภา อบต.ทับพริกก็เป็น 4 สมัย ซึ่งสภา อบต.ทับพริกได้ก าหนดสมัย

ประชุมไปแล้ว 1 สมัย ยังคงเหลืออีก 3 สมัย และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญของปี
ถัดไป 

 

                     5.1.1  การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ก าหนดระหว่างวันที่....เดือน...........พ.ศ........ 
นางบังอร ช่อชบา  - แจ้งเห็นควรก าหนดประชุมระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 
นายเมฆี สุขเข็ม  - รับรอง 
 ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นางสาวนุชรา หมื่นพรม  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 1 
 

                    5.1.2 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ก าหนดระหว่างวันที่....เดือน...........พ.ศ.......... 
นางค าเวียง จอมรัตน์  - แจ้งเห็นควรก าหนดประชุมระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เลขานุการสภาฯ 
นายแมนสวง สายมิ่ง  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 7 
นายบุญเลิศ เงางาม  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 3 

6 
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    5.1.3 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ก าหนดระหว่างวันที่....เดือน...........พ.ศ............ 
นายเมฆี สุขเข็ม  - แจ้งเห็นควรก าหนดประชุมระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 ส.อบต. หมู่ที่ 5 
นายวิเชียร เรืองสุข  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 6 
นางบังอร ช่อชบา  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 2 
 

 5.1.4 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ของปีถัดไป สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 จะก าหนด
ระหว่างวันที่......เดือน...........พ.ศ............ 

นายเจษฎา บุญแถม  - แจ้งเห็นควรก าหนดประชุมระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2564 
 ส.อบต. หมู่ที่ 6 
นายเจริญชัย สามล  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที่ 4 
นางรัชนี บุญญาสุ  - รับรอง 
 ส.อบต. หมู่ที 4 

 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญของ อบต.ทับพริก จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 (ของปีถัดไป) 
   เห็นชอบ  13 เสียง ลากิจ 1     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง 
 

 5.2 เรื่อง ขอเสนอญัตติ 
นางโสภา หาญขุนทด  - เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
ประธานสภา ฯ      เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ยื่น

เสนอญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ประกาศใช้เมื่อที่ 14 กันยายน 
2562 ไปแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงขอเสนอรายงานผลการติดตาม
และประเมิลผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก โดยขอน าเสนอญัตติ 
เรื่องดังกล่าวเข้าในระเบียบวาระการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก
ได้ทราบ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1/2563  
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นางโสภา หาญขุนทด  - เชิญท่านนายกชี้แจง 
ประธานสภา ฯ   
นายบดินทร์ ลาน้อย  - ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
นายก อบต.   ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

     งบประมาณปี พ.ศ. 2562 อบต.ทับพริก บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ส าเร็จในปีงบประมาณ เกิดปัญหาล่าช้า 

นางโสภา หาญขุนทด  - ตามท่ีนายกได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา ฯ  หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2562 ขอมติค่ะ 
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ เรื่อง การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562  
     เห็นชอบ  13  เสียง ลากิจ 1    เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง     
    งดออกเสียง   -  เสียง 
 5.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อทราบ  
นางโสภา หาญขุนทด  - เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
ประธานสภา ฯ      เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ยื่น

เสนอญัตติ การด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ครั้งที่ 1 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 อบต.ทับพริก 
จึงประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) แก้ไขครั้งที่ 1 ขอเชิญเจ้าหน้าที่
ชี้แจงค่ะ 
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จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ  - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
หน.สป.รักษาราชการแทนปลัด (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พบมีข้อผิดพลาด

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีรายการโครงการพัฒนาซ้ าซ้อนกัน 
และมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขจ านวน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่
ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 

   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้วรรค 2 ของข้อ 21 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมชี้แจง
สภาท้องถิ่น, อ าเภอและจังหวัดทราบด้วย 

นางโสภา หาญขุนทด  - ตามท่ีนายกได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา ฯ  หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2562 ขอมติค่ะ 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไขครั้งที่ 1 
     - รับทราบ 12 เสียง ลากิจ 1    เสียง 
     - งดออกเสียง   1  เสียง 
 
 5.4 เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด  - เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
ประธานสภา ฯ      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ยื่น

เสนอญัตติต่อประธานฯ เรื่อง การยกสถานะจากส านักสงฆ์บ้านคลองสมบูรณ์ เป็นวัด
บ้านคลองสมบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงแจ้งเพ่ือทราบ 

   - ตามท่ีคณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกในหมู่บ้าน ผู้น าพร้อมเจ้าอาวาสวัดคลองสมบูรณ์ 
ได้ประชุมเห็นชอบตรงกันว่าต้องการยกสถานะส านักสงฆ์บ้านคลองสมบูรณ์ เป็นวัด
บ้านคลองสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียน ขั้นตอน จึงเสนอต่อสภา อบต.  ทับพริก 
ขอมติที่ประชุมสภา ฯ 

  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ การยกสถานะส านักสงฆ์คลองสมบูรณ์ เป็นวัดคลองสมบูรณ์  
     - เห็นชอบ 13 เสียง ลากิจ   1   เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     - งดออกเสียง   -  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นางโสภา หาญขุนทด  - เชิญสมาชิกสภา ฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ฯ 
รต.วัชรพงศ์ จิตรคง  - แจ้งชุด ชป.กร. ทพ.กรม 1302 ได้ไปอยู่ที่ ม. 4 ต.ผ่านศึก อ.อรัญฯ ถ้าทางชุมชนมี 
หน.ชุด ชป กร 1302  กิจกรรม ต้องการให้เข้าร่วมหรือขอความช่วยเหลือ ทางชุด ชป กร. 1302 ยินดี 

สามารถติดต่อประสานงานได้ที ่เบอร์ 061 – 5301739 
นายเมฆี สุขเข็ม  - ปีนี้ อบต.ทับพริก จะจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในช่วงเดือนไหน 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ  - แจ้งการสมัครจิตอาสา จะรับสมัครทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ณ ที่ท าการอ าเภอ 
หน.สป.รักษาราชการแทนปลัด - การศึกษาดูงานจะจัดข้ึนช่วงเดือนมีนาคม 2563   
   - การก่อสร้าง ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานสาธารณะสุขและ

สิ่งแวดล้อม ต่อไปต้องมีการขอใบอนุญาตด้วย 
นายบดินทร์ ลาน้อย  - แจ้งช่วงเดือนมีนาคม อบต.ทับพริก จะมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 
นายก อบต.      1. กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 
     2. กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

นางโสภา หาญขุนทด   - มีสมาชิกสภา อบต.ทับพริก จะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีเรื่อง 
ประธานสภา ฯ  ที่จะน าเสนอในที่ประชุมสภา อบต.ทับพริก ก็ขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2563 ประจ าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2563 และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 

  


