
 

 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (มีก าหนด 
ไม่เกิน ๑๕ วัน)  และได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
(คร้ังที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล เร่ือง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระ ๒ และ ๓ ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) นั้น       
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
(คร้ังที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
          สายันต์ เสริมสิริอ าพร  
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

 

 

 
 
 

 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ (ครั้งที่ ๒) 
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
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. นายสมภูม ิ  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. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๑๒. นางช้อ  แคะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๓. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๔. นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๕. นางสาวบุญช่วย หน่อยกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๖. นายปรีชา  ราชสุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๘ 
๑๗. นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
๑๘. นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๑๙. นายประจักร ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๒๐. นายจักรพงค ์ เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๒๑. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๒๒. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑ 
๒๓. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓  
๒๔. นางสาวบัวริม ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓ 
๒๕. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๖. นายสวงค ์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑  ขาด 
๒. นางปณิลชาศ ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑  ขาด 
๓. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔  ลา 

ผู้เข้าร่วม... 
 



-๒- 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนดิลก    นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน 
๒. นายบุรินทร์  ค าผง   รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๓. นายเรียน  ราชกระโทก  รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๔. นายวีรชัย  สงวนรัมย์  รองปลัด อบต.สระตะเคียน 
๕. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
๖. นายวงศ์สถิตย ์ สมสูง   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๗. ร.ต.ท.พรเทพ  กร่ิงกระโทก  หัวหน้าสายตรวจประจ าต าบลสระตะเคียน 
๘.นายธีรภัทรวัฒน์ กล้าแข็ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน 
๙. นายสมคิด  อินธิแสง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาท้ังหมด ๒๘ คน มาประชุม ๒๕ คน  ลา ๑ คน ขาด 
๒ คน  ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนเร่ือง ก าหนด
วันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (คร้ังที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒และเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร แจ้งเร่ืองการปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าสวนหย่อม อบต.สระตะเคียน 
ประธานสภาฯ  จ านวน ๓ ต้น ระหว่างการพักรับประทานอาหารว่าง    
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑ รายงานการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
(ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม๒๕๖๒ 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.

สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (คร้ังที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม   - รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อกระทู้ถาม 
    - ไม่มี 
 
 
 

ระเบียบ... 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

๔.๑  เรื่องการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - ตามท่ีสภาได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ด าเนินการประชุมแล้วเสร็จ และจัดส่ง
รายละเอียดให้ประธานสภา และประธานสภาฯ ได้จัดส่งให้กับผู้บริหารฯ  และ
สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านแล้ว  

- จึงขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายสวงค์ เกิดมงคล  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๙  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ 
และเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ” 

ข้อ ๕๐  “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องส่งร่าง
ข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

ข้อ ๕๙  “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย 
หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ” 

ข้อ ๖๑  “ห้ามมิให้แปรญัตติในรายการ และจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง” ดังต่อไปนี้ 

   ๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
   ๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
 
 

ดังนั้น... 



-๔- 
ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงผลการประชุมต่อสภา

ต่อไป 
 

นายสมภูมิ ซึมกระโทก  ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ก าหนดระยะเวลา 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติต าบล เร่ือง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดได้ขอเสนอยื่นค าแปรญัตติฯ ต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เพราะฉะนั้น  คณะกรรมการแปรญัตติฯ   จึงร่วมกัน
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายหรือไม่ หรือคณะกรรมการท่านใดมีอะไรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้าง เมื่อ
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒โดยคณะกรรมการได้มีความเห็นแจ้งข้อแนะน าดังนี้ 

๑) กรณีการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนหินคลุก หรือถนนคอนกรีตที่เป็น
ทางเข้าไร่ควรท าความกว้างเต็มพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการบุกรุก 

๒) ควรจัดสรรงบประมาณซื้อรถในการปรับเกรดถนนทางเข้าไร่ในเขตต าบล 
เพ่ือแก้ไขปัญหาถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือประหยัด
งบประมาณในการบ ารุงรักษา 

๓) ในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปควรจัดสรรงบประมาณด าเนินการ
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนต าบลไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนดีขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพ 

๔) ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าอุปโค บริโภค เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในปีต่อๆ ไป 

 

- ขอให้มีการแก้ไข/เพ่ิมเติม “ค าผิด” ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้ 
 

๑) หน้าที่ ๑๐๗/๑๓๑   โครงการก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ข้อ ๘ 
ค าว่า “หยังสือ”   แก้ไขเป็น “หนังสือ” 

 

  ๒) หน้าที่ ๑๐๙/๑๓๑  บรรทัดที่ ๖  
ค าว่า  “จพัฒนา”  แก้ไขเป็น “จะพัฒนา” 

 

 ๓) หน้าที่ ๑๑๐/๑๓๑  วัสดุกีฬา บรรทัดที่ ๗ 
ค าว่า  “เบิกจ่าน” ให้แก้ไขเป็น “เบิกจ่าย” 

 

 ๔) หน้าที่ ๑๑๓/๑๓๑ บรรทัดที่ ๕  
ค าว่า “ค่าเหมา”  ให้แก้ไขเป็น “ค่าจ้างเหมา” 

 

 ๕) หน้าที่ ๑๒๐/๑๓๑ ค่าวัสดุ บรรทัดที่ ๓  
ค าว่า “น ายา”  ให้แก้ไขเป็น “น้ ายา” 
 
 
 

๖) หน้าที่... 



-๕- 
 ๖) หน้าที่ ๑๒๗/๑๓๑ บรรทัดที่ ๙ 
ค าว่า “เบี้ยยังีพ”  ให้แก้ไขเป็น “เบี้ยยังชีพ” 

    ๗) หน้าที่ ๑๓๐/๑๓๑ บรรทัดที่ ๗  
ค าว่า “หมวอก”  ให้แก้ไขเป็น “หมอกควัน” 

๘) หน้าที่ ๑๓๑/๑๓๑ บรรทัดที่ ๑๓  
ค าว่า “กรอบ”  ให้แก้ไขเป็น “กรม” 

 

- ทั้งนี้  ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และไม่มีการ
สงวนค าแปรญัตติใดๆ 

 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑.๑  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน (ในขั้นวาระท่ี ๒  
ขั้นแปรญัตติ) 

นายสวงค์ เกิดมงคล  - แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๕๑  “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง

ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาฯ ลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก” 

ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯอภิปราย 
 

นายสมภูมิ ซึมกระโทก  แถลงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ในระหว่างวันที่ แจ้งข้อแนะน าดังนี้ 
๑) กรณีการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนหินคลุก หรือถนนคอนกรีตที่เป็น

ทางเข้าไร่ควรท าความกว้างเต็มพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการบุกรุก 
๒) ควรจัดสรรงบประมาณซื้อรถในการปรับเกรดถนนทางเข้าไร่ในเขตต าบล 

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือประหยัด
งบประมาณในการบ ารุงรักษา 

๓) ในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปควรจัดสรรงบประมาณด าเนินการ
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนต าบลไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนดีขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพ 

 
 

๔) ควรจัด... 



-๖- 
๔) ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าอุปโค บริโภค เพ่ือเป็นการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในปีต่อๆ ไป 
 

- ขอให้มีการแก้ไข/เพ่ิมเติม “ค าผิด” ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้ 
 

๑) หน้าที่ ๑๐๗/๑๓๑   โครงการก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ข้อ ๘ 
ค าว่า “หยังสือ”   แก้ไขเป็น “หนังสือ” 

 

  ๒) หน้าที่ ๑๐๙/๑๓๑  บรรทัดที่ ๖  
ค าว่า  “จพัฒนา”  แก้ไขเป็น “จะพัฒนา” 

 

 ๓) หน้าที่ ๑๑๐/๑๓๑  วัสดุกีฬา บรรทัดที่ ๗ 
ค าว่า  “เบิกจ่าน” ให้แก้ไขเป็น “เบิกจ่าย” 

 

 ๔) หน้าที่ ๑๑๓/๑๓๑ บรรทัดที่ ๕  
ค าว่า “ค่าเหมา”  ให้แก้ไขเป็น “ค่าจ้างเหมา” 

 

 ๕) หน้าที่ ๑๒๐/๑๓๑ ค่าวัสดุ บรรทัดที่ ๓  
ค าว่า “น ายา”  ให้แก้ไขเป็น “น้ ายา” 
 ๖) หน้าที่ ๑๒๗/๑๓๑ บรรทัดที่ ๙ 
ค าว่า “เบี้ยยังีพ”  ให้แก้ไขเป็น “เบี้ยยังชีพ” 

    ๗) หน้าที่ ๑๓๐/๑๓๑ บรรทัดที่ ๗  
ค าว่า “หมวอก”  ให้แก้ไขเป็น “หมอกควัน” 

๘) หน้าที่ ๑๓๑/๑๓๑ บรรทัดที่ ๑๓  
ค าว่า “กรอบ”  ให้แก้ไขเป็น “กรม” 

 

- ทั้งนี้  ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และไม่มีการ
สงวนค าแปรญัตติใดๆ 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ  ของคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  แปรญัตติฯ หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับค าแปรญัตติ.........๒๕......เสียง 
   ไม่เห็นด้วย.............................-...........เสียง 
   งดออกเสียง...........................-...........เสียง 

  ๕.๑.๒  เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ในขั้นวาระที่  ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นร่าง
ข้อบัญญัติ) 

นายสวงค์ เกิดมงคล  - แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 
 

ข้อ ๕๒... 



-๗- 
ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  ๓  ไม่มีอภิปราย  เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติหรือไม่” 
ขอให้ที่ประชุมสภาได้ลงมติว่าเห็นชอบจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ.........๒๕..........เสียง 
  ไม่เห็นชอบ......................................-...............เสียง 
  งดออกเสียง.....................................-..............เสียง 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - แจ้งขอพักการประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. เพื่อรับประทานอาหารว่าง 
ประธานสภา อบต.  และเริ่มประชุมต่อเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

๕.๑.๓ เรื่องขออนุมัติตัดทอนงานจ้างส่วนเกินที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ สายจากศาลา ถึง 
บ้านนายประนอม) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๒  

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ยื่นเสนอญัตติการขอ 
ประธานสภา อบต. อนุมัติตัดทอนงานจ้างส่วนเกินที่ไม่สามารถด าเนินการได้ (โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ สายจากศาลา ถึง บ้านนายประนอม) ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ต่อประธานสภาฯ เพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณานั้น 

จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการ
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมอบต. 

 

นายชนดิลก นินทราช  ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติตัดทอนงานจ้างส่วนเกินที่ไม่สามารถ 
นายก อบต. ด าเนินการได้ตามแผนงานเคหะและชุม งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ สายจากศาลา ถึง บ้านนายประนอม) ขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

  สาเหตุ เนื่องจากการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว พบว่ามีการก่อสร้างร้ัว
บ้านของชาวบ้านและขุดรางระบายน้ า จนท าให้ไม่สามารถลงไหล่ทางหินคลุกได้ตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.ก าหนด  

จึงต้องมีการขออนุมัติต่อสภาเพ่ือให้การด าเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เป็นไปตามสัญญาจ้างสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจึงขออนุมัติต่อสภาเพ่ือ
ตัดทอนงานหินคลุกไหล่ทางออก จ านวน ๒๒.๒๐ ลบ.ม. คิดเป็นงบประมาณ 
๑๔,๓๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) 

 
 

นายสายันต์... 



-๘- 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ตามท่ีท่านนายก อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติตัดทอนงานจ้าง 
ประธานสภา อบต. ส่วนเกินที่ไม่สามารถด าเนินการได้ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน

ใหม่ หมู่ที่ ๘ สายจากศาลา ถึง บ้านนายประนอม) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น จึงขอเชิญเลขานุการสภา อบต.  
ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

นายสวงค์  เกิดมงคล  - ชี้แจงระเบียบกฎหมาย  
เลขานุการสภา อบต.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

มาตรา ๙๗ วรรคสาม บัญญัติว่า “การแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบ หรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป” 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๖๕ “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้อง
พิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของ
พัสดุหรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท าการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลง” 

วรรคสาม “เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการ
แก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญา 
หรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น” 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ตามท่ีท่านนายก อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียด และเลขานุการได้ขี้แจง 
ประธานสภาฯ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว นั้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียด มี

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ.................๒๕........เสียง 
  ไม่อนุมัติ.............-............เสียง 
   งดออกเสียง........-............เสียง 
 

๕.๑.๔เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒  

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ยื่นเสนอญัตติการขอ 
ประธานสภา อบต. อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (คร้ังที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ต่อประธานสภา

ฯ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณานั้น 
จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการ

ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมอบต. 
 
 

นายชนดิลก... 



-๙- 

นายชนดิลก นินทราช  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายก อบต. สระตะเคียนตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
เงินทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน-) โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของ
ต าบลสระตะเคียน ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
แผนงานการศึกษา  แผนงานสาธารณสุข  แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนงานเคหะ
และชุมชน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  แผนงานการเกษตร  และแผนงานงบกลาง  รวมตลอดถึงการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และตามนโยบายการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียนซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชนในต าบลสระตะเคียน  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ซึ่ง
เป็นกิจการบริการด้านชุมชนและสังคม  เป็นไปตามเป็นพัฒนาท้องถิ่นและมีเงินสะสม
เหลือเพียงพอกับการจ่ายประจ าและกรณีสาธารณภัยฉุกเฉิน  ตลอดจนให้การ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมถึงการด าเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนจึงขอ
เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมคร้ัง
ที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงินจ านวน ๗๕๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน-)เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จะได้ร่วมกันพิจารณา
อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานเคหะ
และชุมชน  จ านวน ๒ โครงการ  ดังนี้ 

๑. โครงการขุดลอกสระน้ า หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันติพัฒนา รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขอองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด 

งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐.-บาท 
๒. โครงการขุดลอกคลองสระน้ าหนองกาด หมู่ที่  ๙ บ้านคลองศรีสุข 

รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด  
     งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 

โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม ๗๕๐,๐๐๐.-บาท 

    งบลงทุน    รวม ๗๕๐,๐๐๐.-บาท 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม ๗๕๐,๐๐๐.-บาท 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 
 

๑. โครงการ... 



-๑๐- 
๑. โครงการขุดลอกสระน้ า หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันติพัฒนาจ านวน 

๔๕๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้   
- ขนาดกว้าง๖๗ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย๒.๐๐ เมตร  

ลาดเอียง ๑:๑ 
- หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๘๔๘ ลบ.ม. 
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ ล าดับที่ ๑๒ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 
๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

๒. โครงการขุดลอกคลองสระน้ าหนองกาด หมู่ที่ ๙ บ้านคลอง
ศรีสุข จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 

- ขนาดกว้าง๔๖ เมตร  ยาว ๕๑ เมตร  ลึกเฉลี่ย๒.๕๐ เมตร  
    ลาดเอียง๑:๑ 

- หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๙๖.๒๕ ลบ.ม. 
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   
หมายเหตุ : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ล าดับที่ ๑๐ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ ๒ 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ตามท่ีท่านนายก อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ (คร้ังที่ ๒) ประต าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น จึงขอเชิญเลขานุการสภา 

อบต. ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นายสวงค์  เกิดมงคล  - ชี้แจงระเบียบกฎหมาย  
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘  ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือภารกิจที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทเรียบร้อยแล้ว   

 
 

๓) เมื่อได้รับ... 



-๑๑- 
๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงฐานะการ
คลังและเสถียรภาพในระยะยาว   

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ตามท่ีท่านนายก อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภาฯ และเลขานุการได้ขี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว นั้น ขอให้ที่ประชุมได้

พิจารณาโดยละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ................๒๕.....เสียง 
  ไม่อนุมัติ.............-.........เสียง 
   งดออกเสียง.......-.........เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายวงศ์สถิตย์ สมสูง  - แจ้งโครงการอบรม “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต” ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม  
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ขอให้

คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้ารับการอบรม หมู่บ้านละ ๒ คน 
 

นายชนดิลก นินทราช  - แจ้งขอขอบคุณสภาฯ ที่มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณ 
นายก อบต. รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  - แจ้งขอหารือกรณีที่ราษฎรร้องเรียนความเดือดร้อนของถนนที่ได้รับ

ผลกระทบจากการก่อสร้างคูก้ันช้างที่จะใช้เงินจากงบส ารองจ่าย ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และถนนช ารุดบริเวณซอย ๓ ซอย ๕ 

  - แจ้งในวันที่ ๒๘ , ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จะเดินทางไปอ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงเรียนทั้ง ๖ แห่งในต าบล และมูลนิธฺศุภนิมิต 

  - แจ้งเร่ืองการเดินทางไปรับโล่รางวัลดีเด่น จากสภาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ ที่จังหวัดล าพูน ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

  - แจ้งเร่ืองที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอโครงการศึกษาดูงาน 
จะพิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป แต่มีงบประมาณท่ีตั้งไว้ในการอบรมอยู่ 
ซึ่งสามารถขออนุมัติใช้ไปอบรมได้ 

 

นายบุรินทร์ ค าผง  - แจ้งซอย ๓ หัวหน้าประวิทย์ให้ด าเนินการได้ในการแก้ไขปัญหาความ 
รองนายก อบต.  เดือดร้อนของประชาชน แต่ที่ซอย ๔,๕ จะให้ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 

 
นายประจักร... 

 



-๑๒- 
นายประจักร ผัดครบุรี  - แจ้งขอขอบคุณท่ีได้รับการอนุมัติโครงการขุดลอกสระน้ าหนองกาด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

- แจ้งถนนจากคลองหนองกาดมาหน้าวัดคลองศรีสุข ฝากให้แก้ไขปัญหา
เป็นก่อสร้างถนนหินคลุก 

 
นายเชิง แจ่มศรี  - ขอให้นายก อบต. ได้จัดสรรงบประมาณทางขึ้นห้วยตะเข้ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
 
นายสมภูมิ ซึมกระโทก  - กล่าวอ าลาเพ่ือนสมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน เพ่ือขอลาออกจาก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต. และจะลงสมัครเลือกผู้ใหญ่บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ ใน

เดือนกันยายน ๒๕๖๒ นี้ 
 
นายชนดิลก นินทราช  - ชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
นายก อบต.  งบประมาณท่ีค่อนข้างจ ากัด 
 
นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ 
ประธานสภา อบต.  ประชุมสภาฯ 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 

 


