




เริ่มประชุมเวลา          10.00 น. 
เลขานุการสภา อบต.  - อ่านประกาศอ าเภอเชียรใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  เสือหึง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และได้
  เชิญประธานสภา อบต. เปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต. -  ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการสภา อบต. - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
  วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ 
  รายงานการประชุมสภา ฯ แล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ตามเอกสารที่แนบ
  มาพร้อมนี้  
ประธานสภา อบต. - ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา อบต.ท่านใด ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการ 
  ประชุมครั้งที่แล้วบ้าง 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มี ถือว่าที่สมาชิกสภา อบต. ได้รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  
                                  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายก อบต.เสือหึง ได้เสนอญัตตริ่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
    2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 มาเพ่ือขอความ
  เห็นชอบจากสภา อบต.เสือหึง ดังนั้นจึงขอให้นายก อบต.เสือหึง ได้ชี้แจงรายละเอียด
  ของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง
  (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป 
นายก อบต.เสือหึง - ผมขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดในการจัดท าร่างแผน
  พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) 
  พ.ศ. 2563 ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป 
นายจักรพันธ์  ปลอดแก้ว - การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3)  
  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2563 นั้นได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
  มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน
  ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
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 เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
 สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
 เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 - และข้อ 22/1 “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
   เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
   มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
   ด้วย 
       เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน 

 ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 - ส าหรับรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม
  (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดที่ได้แจกจ่ายให้กับ
  ทุกท่านแล้ว  
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 มา
  นั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 
  ดังกล่าวหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
  2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2563 อีกผมจะได้ขอมติ
  จากที่ประชุมต่อไปว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 ของ
  อบต.เสือหึง โปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) 
  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2563  จ านวน  18 เสียง ไม่เห็นชอบ  -   เสียง  
  งดออกเสียง  1  เสียง   
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. - ไม่ทราบว่าที่ประชุม มีเรื่องใดที่จะซักถามอีกบ้าง 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. -  เมื่อไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 
ปิดการประชุมเวลา 11.30 น. 
   
 (ลงชื่อ)    จ.อ.ภิรมย์   ปั้นวงศ์ 
               (  ภิรมย์   ปั้นวงศ์  ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. 
                        ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยประชุม ฯ ดังกล่าวแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
         (ลงชื่อ)         สุรพล  สินทรัพย์   ส.อบต. หมู่ 3  (ลงชื่อ)      นิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์   ส.อบต. หมู่ 6 
                    (นายสุรพล  สินทรัพย์)                              (นางนิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
         (ลงชื่อ)           วิทูล  พรหมรักษ์  ส.อบต. หมู่ 9  (ลงชื่อ)       กัณหา  ทองก่ิง     ส.อบต. หมู่ 1 
                      (นายวิทูล  พรหมรักษ์)                              (นางกัณหา  ทองกิ่ง) 
               กรรมการตรวจรายงานการประชุม         เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงชื่อ)        สุรชัย  อุ้มชู   ส.อบต. หมู่ 4 
           (นายสุรชัย  อุ้มชู) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                        สภา อบต.เสือหึง ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ)          วรวิทย์  ชูเสือหึง  
              (นายวรวิทย์  ชูเสอืหึง) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

  




