
 
 
 
 

 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน     

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)   
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ขออนุมัติเปิดและเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป (มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน)  และได้ประกาศก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระ-
ตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอขอ
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔  ตลอดจนญัตติ
อ่ืนๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน นั้น 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๔ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)   
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖ 
 
 
         สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) 

ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันที่  ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร  ประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
๒. นายฉลวย  แหว่กระโทก  รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
๓. นายสมพงษ ์  ช านาญกิจ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑ 
๔. นายสะท้อน  แยกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๒ 
๕. นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๓ 
๖. นางแหม๋ว  ใจชอบ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๔ 
๗. นายพจนารถ  สีสังข ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๘. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๙. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๐. นางช้อ  ไชยรัมย์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๑. นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๒. นางสาวบุญช่วย หน่อยกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๓. นายปรีชา  ราชสุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๘ 
๑๔. นายประจักร ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๑๕. นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๑๖. นายจักรพงค ์ เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๑๗. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑ 
๑๘. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓ 
๑๙. นางสาวบัวริม ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓ 
๒๐. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๑. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๑. นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๕ 
๒๒. นายสวงค์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเอกชัย  ใหญ่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๒  ขาดประชุม 
๒. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐  ขาดประชุม 
๓. นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑  ขาดประชุม 
๔. นางปณิลชาศ์  สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๒  ขาดประชุม 
๕. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔  ขาดประชุม 
 

ผู้เข้าร่วม... 
 



 
-๒- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนดิลก    นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน 
๒. นายบุรินทร์  ค าผง   รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๓. นายเรียน  ราชกระโทก  รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๔. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
๕. นายณรงค ์  ลองกระโทก  ผู้ใหญ่บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๖ คน มาประชุม ๒๑ คน ขาดประชุม ๕ 
ท่าน ครบองค์ประชุมเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศอ าเภอเสิงสาง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่อง ก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ และเชิญประธานสภาฯ เปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๑ แจ้งหารือเรื่องการเสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 
หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  - รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 

๕.๒ เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
 

/ข้อ ๙ ให้ยกเลิก... 



 
-๓- 

 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว  ให้ผู้บริหารประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

ประธานสภาฯ  จากที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น เมื่อสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๒๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายณรงค์ ลองกระโทก (ผู้ใหญ่บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙) 
- แจ้งขอความร่วมมือตัดกิ่งไม้ข้างถนน เนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงนี้เกรงว่าจะ

เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว 
 

นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕) 
- สอบถามกรณีถนนที่ด าเนินการใช้งบประมาณของ อบต. ซ่ึงด าเนนิการแล้วแต่ไม่

ตลอดสาย และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ท าไมต้องเสนอถนนเส้นดังกล่าวเข้า
มาอีก 

 

นายอนุชาติ จันทร์สิงห์ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔) 
- ตามท่ีท่านนายก อบต. แจ้งให้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ไม่ทราบว่าจะได้รับ

การพิจารณาและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันห้วงเวลาหรือไม ่
 

นายจักรพงค์ เรืองประค า (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐) 
- ขอสอบถามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ควรเสนอโครงการที่ส าคัญที่สุดของหมู่บ้าน 

ตามล าดับ ๑-๒-๓ ซึ่งไม่ใช่น าโครงการที่อยู่ท้ายสุดมาด าเนินการ 
 

/ประธานสภา... 



 
-๔- 

 
ประธานสภาฯ  - มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการประชุม

สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)  ในวันนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 
 

    (ลงชื่อ)     สวงค์  เกิดมงคล     ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสวงค์  เกิดมงคล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
    

    (ลงชื่อ)   สมพงษ์  ช านาญกิจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมพงษ์  ช านาญกิจ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)     วิชาญ  ปาปะเก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายวิชาญ  ปาปะเก) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)   บัวลอย  แหล่กระโทก    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางบัวลอย  แหล่กระโทก) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)   สายันต์  เสริมสิริอ าพร ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 


