ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (มีกาหนด
ไม่เกิน ๑๕ วัน) และได้กาหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้ ง ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบล เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระ ๑ ขั้นรับหลักการ) นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ อให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบ
โดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
สายันต์ เสริมสิริอาพร
(นายสายันต์ เสริมสิริอาพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ผู้มาประชุม
๑. นายสายันต์
๒. นายฉลวย
๓. นายสมพงษ์
๔. นายสมภูมิ
๕. นายสะท้อน
๖. นายเอกชัย
๗. นายสุระพงษ์
๘. นางแหม๋ว
๙. นายเชิง
๑๐. นายพจนารถ
๑๑. นางประกอบกิจ
๑๒. นางช้อ
๑๓. นางละมุล
๑๔. นายสมชัย
๑๕. นางสาวบุญช่วย
๑๖. นางบัวลอย
๑๗. นางฉลาม
๑๘. นายประจักร
๑๙. นายจักรพงค์
๒๐. นายกล่อม
๒๑. นายเมา
๒๒. นายวิชาญ
๒๓. นางปณิลชาศ์
๒๔. นางสาวบัวริม
๒๕. นายสาลี
๒๖. นายอนุชาติ
๒๗. นางจาเรียง
๒๘. นายสวงค์

เสริมสิริอาพร
แหว่กระโทก
ชานาญกิจ
ซึมกระโทก
แยกกระโทก
ใหญ่กระโทก
เรืองกระโทก
ใจชอบ
แจ่มศรี
สีสังข์
หรรษาวงศ์
แคะสูงเนิน
เฉื่อยกลาง
เคนไธสง
หน่อยกระโทก
แหล่กระโทก
มนุษย์ชาติ
ผัดครบุรี
เรืองประคา
คับงูเหลือม
ชุมหิรัญ
ปาปะเก
สุมังเกษตร
ยี่กระโทก
วุทธา
จันทร์สิงห์
เรืองวิเศษ
เกิดมงคล

ประธานสภา อบต.สระตะเคียน
รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔
เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. นายปรีชา

ราชสุข

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

ขาดประชุม

ผู้เข้าร่วม...
-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชนดิลก
๒. นายบุรินทร์
๓. นายเรียน
๔. นางนรีรัตน์
๕. นายวีรชัย
๖. นายเชิดศิลป์
๗. นางสาวญาณทิพย์
๘. นายธวัชชัย
๙. นางรินดา
๑๐. นางสาวเปรมกมล
๑๑. นายวงศ์สถิตย์
๑๒. นางสาวสุภาพร
๑๒. นายบารุง
๑๓. นายทิม
๑๔. นายประเสริฐ
๑๕. นางบังอร
๑๖. ร.ต.ท.พรเทพ
๑๗. นายพุฒิพงศ์
๑๘. นายสุวิทย์
๑๙. นายสุทัศน์

นินทราช
คาผง
ราชกระโทก
วิหงส์พันธุ์
สงวนรัมย์
ใสสะอาด
กัญจรัส
อังกระโทก
ถ้ากลาง
ประทุมโม
สมสูง
แทนคา
ใหญ่กระโทก
นิลพรมมา
เสริมสิริอาพร
นาเรือง
กริ่งกระโทก
รัตน์สงัดวงศ์
ดีแล้ว
ใจจังหรีด

นายก อบต.สระตะเคียน
รองนายก อบต.สระตะเคียน คนที่ ๑
รองนายก อบต.สระตะเคียน คนที่ ๒
เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน
รองปลัด อบต.สระตะเคียน
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกไม้ตาย
หัวหน้าสายตรวจประจาตาบลสระตะเคียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
- เลขานุการสภาฯ แจ้งจานวนสมาชิ กสภาฯ ทั้งหมด ๒๘ ท่าน มาประชุม ๒๗ ท่าน
ขาดประชุม ๑ ท่าน ได้แก่ นายปรีชา ราชสุข สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ ๘ ถือว่าครบองค์ประชุม
เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตามประกาศลงวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ และประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน เรื่อง กาหนดวันประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตามประกาศลงวันที่ ๗ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๑ และขอเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
๑.) แจ้งโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าบริเวณอ่างห้วยเตยพัฒนา
๒.) แจ้งโครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
๓.) แจ้งโครงการประเมินรางวัลพระปกเกล้า
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระ...

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประธานสภาฯ
- ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและตรวจทานรายงานการประชุ ม ว่ า จะมี ก ารแก้ ไ ข
ประเด็นไหนหรือไม่อย่างไร
- หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข
มติที่ประชุม

- รับรอง ๒๗ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่องการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ในขั้นวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)
ประธานสภาฯ
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ยื่นเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ
ตาบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อประธานสภาฯ เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาต่อไปนั้น
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ดาเนินการชี้แจงแถลง
งบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมสภา
นายก อบต.

ชี้แจงและแถลงงบประมาณในรายละเอียดต่อสภาฯ ดังนี้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสระตะเคี ย น ได้ เ สนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบล เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อสภาฯ ในโอกาสนี้จึงขอชี้แจงให้ท่าน
สมาชิกสภาได้รับทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายดาเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
๑. สถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๑ มีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑ เงินฝากธนาคาร จานวน ๔๔,๗๗๕,๑๕๘.๕๒ บาท
๑.๒ เงินสะสม จานวน ๙,๖๙๔,๓๙๒.๒๓ บาท
๑.๓ เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน ๒๑,๒๒๓,๙๓๔.๕๙ บาท
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒.๑ รายรับจริง จานวน ๕๔,๙๙๗,๙๕๘.๘๘ บาท

-ภาษีอากร...
-๔- ภาษีอากร จานวน ๓๗๗,๐๓๙.๕๕ บาท
- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน ๑๗๖,๑๖๓.๙๐ บาท
- รายได้จากทรัพย์สิน จานวน ๓๘๐,๔๖๑.๔๙ บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ด จานวน ๑๘๐,๓๕๑.๐๐ บาท
- รายได้จากทุน จานวน ๘๐๐.๐๐ บาท
- ภาษีจัดสรร จานวน ๒๒,๓๑๙,๓๙๐.๙๔ บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๓๑,๕๖๓,๗๕๒.๐๐ บาท
๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน ๐.๐๐ บาท
๒.๓ รายจ่ายจริง จานวน ๔๒,๘๐๖,๔๗๗.๗๔ บาท
- งบกลาง จานวน ๑๒,๘๓๒,๔๗๒.๐๐ บาท
- งบบุคลากร จานวน ๑๒,๐๗๗,๑๗๕.๐๐ บาท
- งบดาเนินงาน จานวน ๗,๓๐๙,๘๓๐.๗๔ บาท
- งบลงทุน จานวน ๖,๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- งบเงินอุดหนุน จานวน ๔,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน ๐.๐๐ บาท
๒.๕ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน ๒,๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๖ ประมาณการรายรับ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๕๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เหตุผล
เนื่ อ งจากพระราชบัญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา ๘๗ บัญญัติให้ งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้จัดทาเป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล และจะเสนอได้ก็แต่โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตร ๔๖ บัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่พิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

หลักการ...

-๕หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง

๑๒,๙๔๐,๔๘๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๒,๗๖๓,๑๙๒
๒,๗๓๙,๘๐๐
๑,๒๓๖,๙๓๐
๙,๘๙๐,๖๐๐
๑๓๕,๐๐๐
๓๙๐,๐๐๐
๑,๕๓๓,๘๔๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

๑๖,๕๗๐,๑๘๕
๕๘,๕๐๐,๐๐๐

และบัดนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมา
รายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีม า ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบาย
รายละเอียดตามแผนงาน ดังเอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้นาส่งให้ทุกท่านแล้ว
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภาฯ

- ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้นาเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ลาดับต่อไป
ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน อธิบายข้อกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ

แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระหนึ่ง
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”

ข้อ ๔๕...
-๖ข้อ ๔๕ วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลา เสนอคาแปรญัตติไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
ข้ อ ๔๙ “ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาลงมติ รั บ หลั ก การแล้ ว ถ้ า จะต้ อ งส่ ง ให้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น ส่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ นั้ น ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะต้องกาหนด
ระยะเวลา เสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่ มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีส มาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ แ ปรญัตติจะต้อ งมีส มาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”
ข้อ ๑๐๓ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสมาชิกสภาท้องถิ่น ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่
ต้องมีผู้รับรอง”
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

- ก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีส มาชิกสภาฯ ท่ านใดประสงค์จะขออภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ
อภิปรายได้
- อภิปรายก่อนลงมติรับหลักการ

นางช้อ แคะสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
- ขอสอบถามโครงการของหมู่ ๖ บ้านโคกวัวนอน ไม่ได้รับการจัดสรรให้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
นายก อบต.สระตะเคียน
- สาหรับหมู่ที่ ๖ บ้านโคกวัวนอน จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจ่ายขาดเงิน
สะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
- โครงการที่ได้รับงบประมาณการอุดหนุน ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สาย
บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ – สายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๗,๒๒๐,๐๐๐.-บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
นายสมพงษ์ ชานาญกิจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
- สอบถามการถมไหล่ทางหลวงไม่มีท่อลอด
นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
- ฝากเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ก็ขอให้พิจารณาเพิ่มให้หมู่บ้านที่ได้น้อย
นายวิชาญ ปาปะเก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
- ข้อสังเกต บางแผนงานยังน้อยอยู่ เช่น แผนงานเคหะและชุมชน ควรเพิ่มให้มากขึ้น
รวมถึงด้านการเกษตร

นายสมภูมิ...
-๗นายสมภูมิ ซึมกระโทก หมู่ที่ ๑
- ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไม่ได้จัดงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านรวมถึง
ประเพณีเข้าพรรษา
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่า สมาชิกสภาฯ ได้
อภิปรายเสร็จสิ้นแล้ ว ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ในขั้นวาระที่ ๑ ขั้นรับหลั กการร่าง
ข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่ ผู้ใด
เห็นชอบให้รับหลักการ ขอเชิญยกมือ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

- รับหลักการ............๒๖........เสียง
- ไม่รับหลักการ............-........เสียง
- งดออกเสียง..............๑........เสียง
- แจ้ งมติที่ประชุมสภาฯ มีมติ รับหลั กการแห่ งร่างข้อบัญญัติองค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลสระตะเคียน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีมติรับ
หลักการ ๒๖ เสียง ไม่รับหลักการ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง
- แจ้งพักการประชุม เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
- เริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๑.๐๐น.
- ขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอว่าจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จานวนกี่คน (ระเบียบข้อ ๑๐๓
(๑) และข้อ ๑๐๗)

นายสมภูมิ ซึมกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
- เสนอให้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน ๕ คน
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

สอบถามสมาชิก สภาฯ ว่า จะมีส มาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีก หรือไม่ ถ้ าไม่ มี
สรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของ นายสมภูมิ ซึมกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ว่า
ควรพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในครั้งนี้ จานวน ๕ คน
- เห็นชอบ............๒๗........เสียง
- ไม่เห็นชอบ............-........เสียง
- งดออกเสียง...........-.......เสียง

ประธานสภาฯ

เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน ๕ คน แล้ว ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอ
ชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑
ผู้เสนอ นายสมพงษ์ ชานาญกิจ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
เสนอ นายสมภูมิ ซึมกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายเมา ชุมหิรัญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายกล่อม คับงูเหลือม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐

ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๑ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมภูมิ ซึมกระโทก สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภา...
-๘ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒
ผู้เสนอ นางช้อ แคะสูงเนิน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
เสนอ นายสมชัย เคนไธสง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายวิชาญ ปาปะเก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑
ผู้รับรองคนที่ ๒ นางบัวลอย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘
ประธานสภาฯ
สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๒ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมชัย เคนไธสง สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
ผู้เสนอ นายเมา ชุมหิรัญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑
เสนอ นายจักรพงค์ เรืองประคา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายอนุชาติ จันทร์สิงห์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายสาลี วุทธา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓

ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๓ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายจักรพงค์ เรืองประคา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔
ผู้เสนอ นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒
เสนอ นายอนุชาติ จันทร์สิงห์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔
ผู้รับรองคนที่ ๑ นางจาเรียง เรืองวิเศษ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔
ผู้รับรองคนที่ ๒ นางสาวบัวริม ยี่กระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓

ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๔ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายอนุชาติ จันทร์สิงห์ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๑๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔
- รับทราบ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕
ผู้เสนอ นายวิชาญ ปาปะเก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑
เสนอ นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายสมพงษ์ ชานาญกิจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายสะท้อน แยกกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

ประธานสภาฯ

- สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๕ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายเอกชัย ใหญ่กระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕
- รับทราบ

มติที่ประชุม

ประธานสภา...
-๙ประธานสภาฯ

- สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตาบล
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังรายชื่อต่อไปนี้
คนที่ ๑ นายสมภูมิ
ซึมกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
คนที่ ๒ นายสมชัย
เคนไธสง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗
คนที่ ๓ นายจักรพงค์ เรืองประคา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐
คนที่ ๔ นายอนุชาติ
จันทร์สิงห์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔
คนที่ ๕ นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

ประธานสภาฯ

- เมื่อได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไปขอให้กาหนดระยะเวลาเสนอ
คาแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้”
วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้
และในการพิจารณาวาระที่สองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น”
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”

ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติฯ ในวันใด

นายสมภูมิ ซึมกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
เสนอให้พิจารณากาหนดระยะเวลายื่นคาขอแปรญัตติฯ จานวน ๓ วัน โดยกาหนด
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงานกิจการสภา
อบต.
ประธานสภาฯ

- สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่าจะมีส มาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของ นายสมภูมิ ซึมกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ว่า
สภาฯ ได้กาหนดระยะเวลายื่นคาขอแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในระหว่าง
วันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงานกิจการสภา
อบต. ขอให้สมาชิกสภาฯ ที่จะยื่นเสนอคาแปรญัตติเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปร
ญั ต ติ ฯ เป็ น รายข้ อ และเสนอต่ อ ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ วรรคสอง “ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
กาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น รายข้อและ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”

มติที่ประชุม...
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-๑๐- รับทราบ (กาหนดระยะเวลายื่นคาขอแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงานกิจการสภา อบต.)
- ขอนัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในขั้นวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัด อบต.สระตะเคียน
- แจ้งขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่านประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องงานกิจการสภาฯ เพื่อ
เลื อ กประธานฯ และเลขานุ ก ารฯ และก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป ทั้งนีจ้ ะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบด้วย
นายก อบต.สระตะเคียน
- แจ้งโครงการรางวัลพระปกเกล้าสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น
เลิศประจาปี ๒๕๖๑ การประเมินรอบที่ ๒ ขอความร่วมมือเข้าร่วมในวันที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อบต.สระตะเคียน
- โครงการอาเภอยิ้ม วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้าน
สระตะเคียน
- โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้า ณ อ่างห้วยเตย วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
นางบังอร นาเรือง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกไม้ตาย
- แจ้งประชาสัมพันธ์คลินิกหมอครอบครัว ที่มีแพทย์ลงพื้นที่เพื่อลดการรับบริการที่
โรงพยาบาลเสิงสาง มีหัตถกรรมทุกวันพฤหัสบดี
- แจ้งโรคพิษสุนัขบ้า
- แจ้งโรคไข้เลือดออก
นายวงศ์สถิตย์ สมสูง ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
- แจ้งโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ อ่างห้วยเตย บ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒
- แจ้งโครงการส่งเสริมการใช้เชื้อรา กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามเป้าหมาย อยากให้ผู้นา
ได้ดาเนินการทาเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร
นางสาวสุภาพร แทนคา ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
- แจ้งเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
- วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
- แจ้งการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ บ้านเมตตาจังหวัด
นครราชสีมา จะลงพื้นที่ตาบลสระตะเคียน
- แจ้งการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ
- แจ้งเรื่องสวัสดิการเด็กแรกเกิด
ประธาน...

-๑๑ประธานสภาฯ

ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดนาเสนออีก กระผมขอปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๑

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

สวงค์ เกิดมงคล
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสวงค์ เกิดมงคล)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
(ลงชื่อ)

สมพงษ์ ชานาญกิจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ ชานาญกิจ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

วิชาญ ปาปะเก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชาญ ปาปะเก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) บัวลอย อหล่กระโทก ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางบัวลอย แหล่กระโทก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) สายันต์ เสริมสิริอาพร ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสายันต์ เสริมสิริอาพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

