
 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   ได้ด าเนินการเปิดและนัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๕  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เพ่ือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  
ครั้งที่  ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ตลอดจนญัตติอื่น ๆ ที่ส าคัญ       
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงาน
การประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัย
สามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ซึ่งสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙   เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  จึงขอประกาศให้ประชาชน
ได้ทราบโดยทั่วกัน  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๒   
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร  ประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
๒. นายฉลวย  แหว่กระโทก  รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
๓. นายสมพงษ ์  ช านาญกิจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑ 
๔. นายสมภูมิ  ซึมกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑ 
๕. นายสะท้อน  แยกกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๒ 
๖. นายเอกชัย  ใหญ่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๒ 
๗. นายสุระพงษ ์  เรืองกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๓ 
๘. นายเชิง  แจ่มศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๔ 
๙. นางแหม๋ว  ใจชอบ   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๔ 
๑๐. นายพจนารถ สีสังข ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๕ 
๑๑. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๖ 
๑๒. นางช้อ  แคะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๖ 
๑๓. นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๗ 
๑๔. นางสาวบุญช่วย หน่อยกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๗ 
๑๕. นายปรีชา  ราชสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๘ 
๑๖. นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๘ 
๑๗. นายประจักร ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๙ 
๑๘. นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๙ 
๑๙. นายจักรพงค ์ เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๐ 
๒๐. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๑ 
๒๑. นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๑ 
๒๒. นางปณิลชาศ ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๒ 
๒๓. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๓ 
๒๔. นางสาวบัวริม ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๓ 
๒๕. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๔ 
๒๖. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๔ 
๒๗. นายสวงค ์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 
 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม... 
 
 



-๒- 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕  ขาดประชุม 
๒. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐  ขาดประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนดิลก    นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน 
๒. นายบุรินทร์  ค าผง   รองนายก อบต.สระตะเคียน คนที่ ๑ 
๓. นายเรียน  ราชกระโทก  รองนายก อบต.สระตะเคียน คนที่ ๒ 
๔. นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์  เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน 
๕. นายวีรชัย  สงวนรัมย์  รองปลัด อบต.สระตะเคียน 
๖. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักงานปลัด 
๗. นางตรีรัตน์  อยู่อุ่นพะเนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายธวัชชัย  อังกระโทก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางรินดา  ถ้ ากลาง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
๑๐. นายประพจน์ สายทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๑. นายวงศ์สถิตย ์ สมสูง   หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร 
๑๒. นางสาวสุภาพร แทนค า   หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม 
๑๓. นางอรุณ ี  มนัสสา   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด  ๒๘  ท่าน  มาประชุม ๒๖ ท่าน  ขาด
ประชุม ๒ ท่าน ครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง ก าหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เชิญประธานสภาฯ  เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  แจ้งขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจศพมารดา  นายวิชาญ  ปาปะเก  สมาชิกสภา อบต. 

หมู่ที่ ๑๑  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ในวันนี้  
มติที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙) 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ซึ่งผ่านการ

ตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี
ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม -  รับรอง 
 
 

ระเบียบ... 
 
 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๕.๒  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๒.1  เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณ 
จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งท่ี ๒ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  

ประธานสภาฯ  เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จาก
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้พิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 

๑.)  หน่วยงานกองช่าง   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน  
หมู่ที่  ๑ – บ้านใหม่  หมู่ที่ ๘)  จ านวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ –  
บ้านใหม่ หมู่ที่  ๘  ดังนี้   

   - ถนนกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๑๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  ๕๗๐.๐๐  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ  ๑  ป้าย 

   - รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

หมายเหตุ   :  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน้า ๑๓  ข้อที่ ๒  และ
หน้า ๒๐ ข้อ ๓๑)  

 

แก้ไขเป็น    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ –  

บ้านใหม่ หมู่ที่  ๘  ดังนี้   
   - ถนนกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๖๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   

หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  ๙๙๐.๐๐  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ  ๑  ป้าย 
   - รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

หมายเหตุ   :  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน้า ๑๓  ข้อที่ ๒  และ
หน้า ๒๐ ข้อ ๓๑)  

 
 
 

ระเบียบ... 
 
 



-๔- 
 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจแล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

จึงขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  ๒  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม อนุมัติ..................๒๖......เสียง 
 ไม่อนุมัติ..............-..........เสียง 
 งดออกเสียง.........-..........เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายชนดิลก  นินทราช  (นายก อบต.สระตะเคียน)   

- ขอขอบคุณส าหรับการศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
- แจ้งงานบุญเทศมหาชาติวัดโคกไม้ตาย ๑๖ – ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
- แจ้งท าบุญเปิดอาคารศาลาประชาคมบ้านสันตินิมิต วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
- แจ้งการเข้าร่วมอบรมสัมมนาสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย  วันที่  ๑๖ – ๑๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร  (ประธานสภา อบต.สระตะเคียน) 
  - ขอขอบคุณการร่วมโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 
นายสวงค์  เกิดมงคล  (ปลัด อบต.สระตะเคียน) 
  - แจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้านใหม่ ทางสาธารณสุขอ าเภอ/รพ.สต. โคกไม้งาม , อส

ม. ได้ร่วมกันฉีดพ่นสสารก าจัดยุงแล้ว  อบต. จะรับช่วงต่ออีก ๓ รอบ ขอความร่วมมือช่วยกัน
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออด  

 
 
 

ประธานสภา... 
 
 



-๕- 
 

ประธานสภา อบต. สั่งปิดประชุมเวลา  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 
 


