
 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (มีก าหนด 
ไม่เกิน ๑๕ วัน)  และได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่  ๑ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ,รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ,คัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ,คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  และให้ความเห็นชอบโครงการบริหารและจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย  
ตลอดจนญัตติอื่นๆ ที่ส าคัญ 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 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน มีมติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
         สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 
 
 

 



-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔   
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑ 

วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑   
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. 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 หนอ่ยกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๗ 
๑๖. นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๘ 
๑๗. นายปรีชา  ราชสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๘ 
๑๘. นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๙ 
๑๙. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๐ 
๒๐. นายจักรพงค ์ เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๐ 
๒๑. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๑ 
๒๒. นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๑ 
๒๓. นางปณิลชาศ ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๒ 
๒๔. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๓ 
๒๕. นางสาวบัวริม ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๓ 
๒๖. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๔ 
๒๗. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๔ 
๒๘. นายสวงค์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประจักร  ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วม... 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนดิลก    นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน 
๒. นายบุรินทร์  ค าผง   รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๓. นายเรียน  ราชกระโทก  รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๔. นางนรีรัตน์  วิหงศ์พันธุ์  เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน 
๕. นายวีรชัย  สงวนรัมย์  รองปลัด อบต.สระตะเคียน 
๖. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
๗. นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ รักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายธวัชชัย  อังกระโทก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางรินดา  ถ้ ากลาง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๑๐. นายวงศ์สถิตย ์ สมสูง   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
      รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 
๑๑. นางสาวสุภาพร แทนค า   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒. นางอรุณ ี  มนัสสา   นักวิชการตรวจสอบภายในช านาญการ 
๑๓. นางบังอร  นาเรือง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไม้ตาย 
๑๔. ร.ต.ท.พรเทพ กริ่งกระโทก  หัวหน้าสายตรวจประจ าต าบลสระตะเคียน 
๑๕. นายบัญญัติ  เจริญศิริ   ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน 
๑๖. นายธีระเวทย์    เจ้าหน้าที่ประจ าอ่างเก็บน้ าห้วยเตย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๘ คน มาประชุม ๒๗ คน ลา ๑ ท่าน  
ครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  เรื่อง  เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ และเชิญประธานสภาฯ  เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ๑.๑ เรื่อง การเปลี่ยนผู้ตรวจราชการประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
   ๑.๒ เรื่อง งบประมาณปี ๒๕๖๒ (งบพัฒนาจังหวัด)  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 
หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม  รับรอง.............๒๗....เสียง 
  ไม่รับรอง.........-........เสียง 
  งดออกเสียง.....-........เสียง 

ระเบียบวาระ... 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.  ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  มีหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน
ชาวต าบลสระตะเคียน  ตลอดระยะเวลา ๖ ปี ที่กระผมได้ท าหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียน ต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่  และได้มีการบริหารงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลซี่งเป็นที่ประจักษ์  ด้วยรางวัลพระปกเกล้า   

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ มุ่งเน้นต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ 
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา  
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคนในต าบลให้มีคุณภาพ  ซึ่งรวม
ไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ  เช่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา โครงการจัดตั้งศูนย์
อ านวยความปลอดภัยทางสังคม  โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัย  โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ฯ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม 
โครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะ เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
ต าบลสระตะเคียน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ภายใต้วิสัยทัศน์การด าเนินงาน คือ  
“สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ่งม่ันการศึกษา ชาวประชาสุขใจ”  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีงบลงทุน ๗,๓๘๐,๖๐๐.-บาท ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับพ่ีน้องชาวต าบลสระตะเคียน ๒๕ โครงการ   

การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีผลส าเร็จของการท างานในปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ดังนี้ 

   ๑. รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๒. มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี (LPA) อยู่
ในระดับร้อยละ ๘๕.๖๗ ซึ่งประเมินโดยทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  

๓. มีผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ทีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  อยู่ในระดับร้อยละ ๙๓.๓๐  ซึ่งประเมินโดยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

ในส่วนของ... 



-๔- 
ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้พิจารณาตามสรุปผล

การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ “สระตะเคียนสาร” ที่ได้แจ้งให้ทุกท่านได้
ทราบแล้วนั้น 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๒ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
  (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) 
ประธนสภาฯ  แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘  ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  ๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือภารกิจที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

  ๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทเรียบร้อยแล้ว 

  ๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว   

   ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้แถลงต่อสภาฯ 
 

นายก อบต.  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียน รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าสิบ
แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน-) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของต าบลสระตะเคียน ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  แผนงานการศึกษา  แผนงานสาธารณสุข  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  แผนงานเคหะและชุมชน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการเกษตร  และแผนงานงบกลาง  รวมตลอดถึง
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และตามนโยบายการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ซึ่งได้
ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 
 

เพ่ือบ าบัด... 



-๕- 
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชนในต าบลสระตะเคียน  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ซึ่ง

เป็นกิจการบริการด้านชุมชนและสังคม  เป็นไปตามเป็นพัฒนาท้องถิ่นและมีเงินสะสมเหลือ
เพียงพอกับการจ่ายประจ าและกรณีสาธารณภัยฉุกเฉิน  ตลอดจนให้การด าเนินงานด้านต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการด าเนินการต่างๆ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน  องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  โดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน
จ านวน ๔,๑๔๘,๕๐๐.-บาท (-สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  เพ่ือสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน ๑๓ โครงการ  ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ ๑ ถึง โคกเตา
เหล็ก รายละเอียดตามรูปแบบรายการขอองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด   

งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง  หมู่ ๓  สายจากบ้านนาย

จรูญ  ถึง หนองแว่น  รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ตะเคียนก าหนด       งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าไร่ – นาในเขตพ้ืนที่บ้านโคกไม้ตาย หมู่ ๔  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด 

        งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกวัวนอน  หมู่ ๖  สายจากไร่นายสนั่น สังข์

ทองน้อย ถึง ไร่นายหลงมา กล้าพยัคฆ์  รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด    งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัวนอน  หมู่ ๖  สายจากถนน
หลัก  ถึง บ้านนายทิวา วรรณโกษิตย์ รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด     งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงิ้ว หมู่ ๗ ถึง บ้านสันติสุข หมู่ 
๑๐  รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด 
       งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘  สายจากบ้านนาง
เขียน ถึง คลองส่งน้ า  รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ตะเคียนก าหนด      งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ หมู่ ๘ สายคลองส่งน้ า  ถึง  สามแยกบ้าน
สันติสุข หมู่ ๑๐  รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน
ก าหนด       งบประมาณ  ๒๒๙,๐๐๐.-บาท 

๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคลองศรีสุข หมู่ ๙ สายจากสระน้ าหนองกาด  
ถึง ถนนทางหลวง สายโคกวัวนอนไปโนนสมบูรณ์  รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด  งบประมาณ  ๗๙,๕๐๐.-บาท 

 
๑๐. โครงการ... 



-๖- 
๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเส้นหลักบ้านสันติสุข หมู่ ๑๐   

รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด  
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติสุข หมู่ ๑๐ ซอย ๒ ถึง ซอย ๓ และถนน
เส้นหลัก รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด
        งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐.-บาท 

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าไร่บ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ สายบ้าน 
นายแถว เศียรกระโทก ถึง ไร่นายบัณฑิต พลวัฒน์ รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยเตย หมู่ ๑๔ สายอ่างเก็บน้ าห้วยเตย ถึง 
บุบ้านโคก หมู่ ๑๑  รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สระตะเคียนก าหนด     งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

 

  รวมเป็นเงินงบประมาณ  ๔,๑๔๘,๕๐๐.-บาท  (-สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
 

โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้   
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน      รวม ๔,๑๔๘,๕๐๐.-บาท 

  งบลงทุน     รวม ๔,๑๔๘,๕๐๐.-บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม ๔,๑๔๘,๕๐๐.-บาท 
           ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ ๑ ถึง  
โคกเตาเหล็ก จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้   

- ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๗๕ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร   
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๔๘ ล าดับที่ ๔ 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
     

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง  หมู่ ๓ สายจากบ้าน 
นายจรูญ ถึง หนองแว่น  จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 

- ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๗๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร   
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  
หน้าที่ ๑๑ ล าดับที่ ๑๗ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  

๓. โครงการ... 



-๗- 
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าไร่ – นาในเขตพื้นที่บ้านโคกไม้ตาย หมู่ ๔   

จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 
- ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๗๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร   
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๖๖ ล าดับที่ ๑ 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
 

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกวัวนอน หมู่ ๖ สายจากไร่นายสนั่น  
สังข์ทองน้อย ถึง ไร่นายหลงมา กล้าพยัคฆ์  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 

- ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๔๗๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๕ ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๖๖ ล าดับที่ ๒ 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัวนอน หมู่ ๖ สายจาก 
ถนนหลัก  ถึง บ้านนายทิวา วรรณโกษิตย์ จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 

- ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๕ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร   
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  
หน้าที่ ๑๗ ล าดับที่ ๔๑ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุง้ิว หมู่ ๗ ถึง บ้านสันติสุข  

หมู่ ๑๐ จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 
- ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๕๔  
ล าดับที่  ๒๘ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

๗. โครงการ... 



-๘- 
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ สายจากบ้าน 

นางเขียน ถึง คลองส่งน้ า  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 
- ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  
หน้าที่  ๒๑  ล าดับที่  ๕๔ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ หมู่ ๘ สายคลองส่งน้ า ถึง สามแยก 
บ้านสันติสุข หมู่ ๑๐  จ านวน  ๒๒๙,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 

- ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ ๕๖  
ล าดับที่  ๓๖ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคลองศรีสุข หมู่ ๙ สายจากสระน้ าหนองกาด 
ถึง ถนนทางหลวง สายโคกวัวนอนไปโนนสมบูรณ์ จ านวน  ๗๙,๕๐๐.-บาท  ดังนี้ 

- ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
หน้าที่  ๒๓  ล าดับที่  ๖๔ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเส้นหลักบ้านสันติสุข หมู่ ๑๐  
จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 

- ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐ ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
หน้าที่  ๒๕  ล าดับที่  ๗๑ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

๑๑. โครงการ... 



-๙- 
๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติสุข หมู่ ๑๐ ซอย ๒ ถึง ซอย ๓ และ

ถนนเส้นหลัก จ านวน  ๑๔๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 
- ถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร  ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๕ ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
หน้าที่  ๒๕  ล าดับที่  ๗๐ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าไร่บ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ สายบ้าน 
นายแถว เศียรกระโทก ถึง ไร่นายบัณฑิต พลวัฒน์  จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 

- ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๒,๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๕๐ ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
หน้าที่  ๓๖  ล าดับที่  ๕ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยเตย หมู่ ๑๔ สายอ่างเก็บน้ าห้วยเตย 
ถึง บุบ้านโคก หมู่ ๑๑  จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 

- ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๘๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
- หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด   

หมายเหตุ  :ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
หน้าที่  ๓๓  ล าดับที่  ๙๗ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายก อบต.สระตะเคียน ได้แถลงต่อสภาแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.
สระตะเคียน ทุกท่านได้พิจารณาโดยละเอียด และขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ...............๒๗.........เสียง 
 ไม่อนุมัติ...........-.............เสยีง 
 งดออกเสียง......-............เสียง 
 
ประธานสภาฯ  - แจ้งขอพักการประชุม ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. 
  - เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

๕.๓ เรื่อง... 
 



-๑๐- 
  ๕.๓ เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สระตะเคียน (ในสัดส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน) 
ประธานสภาฯ  เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้หมดวาระ

จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาคัดเลือกแทนชุดเก่า  จ านวน ๓ คน 
  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน  “กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้”  

ข้อ ๘ (๓) สมาชิกที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน (คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน) กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓ คน  โดยให้
ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญฯ 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต.สระตะเคียน  คนที่  ๑ 
 ผู้เสนอ.....นายวิชาญ  ปาปะเก.......สมาชิกสภาฯ หมู่ที่....๑๑...... 

เสนอ.......นางช้อ  ไชยรัมย์............สมาชิกสภาฯ หมู่ที่.......๖....... 
ผู้รับรองคนที่  ๑.....นายเมา  ชุมหิรัญ....................สมาชิกสภาฯ หมู่ที่.....๑๑...... 
ผู้รับรองคนที่  ๒.....นางปณิลชาศ์  สุมังเกษตร.......สมาชิกสภาฯ หมู่ที่.....๑๒...... 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา 
อบต.สระตะเคียน คนที่ ๑ อีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม  - เลือก  นางช้อ  ไชยรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
อบต.สระตะเคียน คนที่ ๑ 

 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต.สระตะเคียน  คนที่  ๒ 
 ผู้เสนอ......นายสะท้อน  แยกกระโทก.........สมาชิกสภาฯ หมู่ที่......๒..... 

เสนอ........นายสมพงษ์  ช านาญกิจ.............สมาชิกสภาฯ หมู่ที่......๑..... 
ผู้รับรองคนที่  ๑.......นางจ าเรยีง  เรืองวิเศษ.......สมาชิกสภาฯ หมู่ที่....๑๔....... 
ผู้รับรองคนที่  ๒........นายกลอ่ม  คับงูเหลือม.....สมาชิกสภาฯ หมู่ที่.....๑๐...... 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา 
อบต.สระตะเคียน คนที่ ๒ อีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม  - เลือก  นายสมพงษ์  ช านาญกิจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการ
พัฒนา อบต.สระตะเคียน คนที่ ๒ 

 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาอบต.สระตะเคียน  คนที่  ๓ 
 ผู้เสนอ......นายบัวริม  ยี่กระโทก................สมาชิกสภาฯ หมู่ที่....๑๓...... 

เสนอ........นางฉลาม  มนุษย์ชาติ...............สมาชิกสภาฯ หมู่ที่.......๙...... 
ผู้รับรองคนที่  ๑.......นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์.....สมาชิกสภาฯ หมู่ที่.....๑๔...... 
ผู้รับรองคนที่  ๒.......นายวชิาญ  ปาปะเก..........สมาชิกสภาฯ หมู่ที่......๑๑..... 

ประธานสภาฯ... 



-๑๑- 
ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา  

อบต.สระตะเคียน คนที่ ๓ อีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม  - เลือก  นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการ

พัฒนา อบต.สระตะเคียน คนที่ ๓ 
 

๕.๔  เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน (ในสัดส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน)  

ประธานสภาฯ  เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  ได้หมดวาระลง  จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาคัดเลือกแทน
ชุดเก่า จ านวน ๓ คน 

  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
  กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓ คน โดยให้ด าเนินการในคราวเดียวกันกับ

ประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าวิธีการตามความ
ในข้อ ๓.๑.๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม                                                         

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน  “กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต.สระตะเคียน  คนที่  ๑ 

 ผู้เสนอ........นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ.......สมาชิกสภาฯ หมู่ที่....๑๔...... 
เสนอ..........นายสมชัย  เคนไธสง...........สมาชิกสภาฯ หมู่ที่......๗....... 
ผู้รับรองคนที่  ๑......นายเมา  ชุมหิรัญ.............สมาชิกสภาฯ หมู่ที่....๑๑..... 
ผู้รับรองคนท่ี  ๒......นายสมชยั  เคนไธสง........สมาชิกสภาฯ หมู่ที่......๗..... 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.สระตะเคียน คนที่ ๑ อีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม  - เลือก  นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สระตะเคียน คนที่ ๑ 

 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต.สระตะเคียน  คนที่  ๒ 

 ผู้เสนอ......นายวชิาญ  ปาปะเก............สมาชิกสภาฯ หมู่ที่.....๑๑..... 
เสนอ........นายสมภูมิ  ซึมกระโทก.......สมาชิกสภาฯ หมู่ที่........๑.... 
ผู้รับรองคนที่  ๑......นางปณิลชาศ์  สุมังเกษตร......สมาชิกสภาฯ หมู่ที่...๑๒...... 
ผู้รับรองคนที่  ๒......นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ...........สมาชิกสภาฯ หมู่ที่....๑๔.... 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.สระตะเคียน คนที่ ๒ อีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม... 



-๑๒- 
มติที่ประชุม  - เลือก  นายสมภูมิ  ซึมกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สระตะเคียน คนที่ ๒ 

 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.
สระตะเคียน  คนที่  ๓ 

 ผู้เสนอ........นายเมา  ชุมหิรัญ...........................สมาชิกสภาฯ หมู่ที่...๑๑....... 
เสนอ..........นางประกอบกิจ  หรรษาวงศ์.........สมาชิกสภาฯ หมู่ที่......๕....... 
ผู้รับรองคนที่  ๑....นายกล่อม  คับงูเหลือม......สมาชิกสภาฯ หมู่ที่....๑๐...... 
ผู้รับรองคนที่  ๒....นางบัวลอย  แหล่กระโทก..สมาชิกสภาฯ หมู่ที่......๘...... 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.สระตะเคียน คนที่ ๓ อีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม  - เลือก  นางประกอบกิจ  หรรษาวงศ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สระตะเคียน คนที่ ๓ 

 

  ข้อ ๕.๕ เรื่อง โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย 

ประธานสภาฯ   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน 
เป็นปัญหาที่ส าคัญและต้องมีการแก้ไขเป็นระยะเร่งด่วน ประกอบกับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโชคชัย  ได้มีโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้ไปดูงานจากเทศบาลขอนแก่น และเห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ขจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วยเทคโนโลยีจาก
ประเทศเยอรมัน ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ  จึง
มีหนังสือแจ้งสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าร่วมโครงการเพ่ือจัดท า MOU 
ร่วมกันในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใด ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้น าเรื่อง
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในคราวประชุมสมัยสามัญหรือวิสามัญ เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ และเสนอจัดท า MOU ต่อไป 
 เมื่อสภาแห่งนี้พิจารณาแล้ว จึงขออมติที่ประชุมเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ...........๒๗......เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ........-.........เสียง 
   งดออกเสียง.......-.........เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต.  - แจ้งเรื่อง การอนุญาตให้เทศบาลต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เข้า

ศึกษาดูงาน ณ อบต.สระตะเคียน ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งให้ทราบเพ่ือร่วม
เตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าวต่อไป 

- แจ้งเรื่อง การร่วมให้บริการประชุมชน ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

ประธานสภา... 



-๑๓- 
ประธานสภาฯ  - แจ้งเรื่อง เวรจุดบริการประชุมชน รวม ๗ วัน ดังนี้ 
  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ 
  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  หมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๑ 
  วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔ 
  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๙ 
  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๗ 
  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  หมู่ที่ ๑๓ และ หมู่ที่ ๑๔ 
  วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒  หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๑๒    

 

ประธานสภาฯ  - มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการประชุม
สภาฯ ในวันนี้เวลา  ๑๒.๓๐ น. 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
 

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

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)     วิชาญ  ปาปปะเก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายวิชาญ  ปาปะเก) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    บัวลอย  แหล่กระโทก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางบัวลอย  แหล่กระโทก) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

 
 


