
 
 
 

 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (มีก าหนด 
ไม่เกิน ๑๕ วัน) และได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ตลอดจนญัตติอื่นที่ส 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 สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน มีมติ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)  เมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔  จึงขอประกาศให้ประชาชนได้
ทราบโดยทั่วกัน   
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๓๔ 
 
 
          สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

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

ผู้เข้าร่วม... 
 



 
-๒- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนดิลก    นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน 
๒. นายบุรินทร์  ค าผง   รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๓. นายเรียน  ราชกระโทก  รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๔. นายสุนทร  ใหญ่กระโทก  เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน 
๕. นายวีรชัย  สงวนรัมย์  รองปลัด อบต.สระตะเคียน  
๖. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
๗. นางรินดา  ถ้ ากลาง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๘. นายวงศ์สถิตย์  สมสูง   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๙. นางสาวสุภาพร แทนค า   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๖ คน มาประชุม ๒๑ คน ลา ๒ ท่าน 
ขาดประชุม ๓ ท่าน ครบองค์ประชุมเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ และเชิญประธานสภาฯ  เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ๑.๑ แจ้งเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

๑.๒ แจ้งเรื่องการท านาปรังที่ใช้น้ าจากอ่างห้วยเตย จะเปิดน้ าประมาณวันที่ ๒๐  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 
หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

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

/ระเบียบ... 
 

 



 
-๓- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 

๕.๑  เรื่องการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  
ประธานสภาฯ  จากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ก าหนดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย 
ตลอดจนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๕ และขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ วรรคแรก ก าหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด”   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยใน
ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นจะก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน ข้อ ๒๑ วรรคแรก ก าหนดว่า “การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 

  ประเด็นในการปรึกษาในที่ประชุมสภา มีดังนี ้
  ข้อที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔  จะก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 
  ข้อที่ ๒ ในแต่ละสมัยนั้น จะก าหนดวันประชุมกี่วัน 
  ข้อที่ ๓ ในแต่ละสมัยนั้น จะก าหนดวันเริ่มประชุมวันใด 
  ข้อที่ ๔ ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันใด และก าหนดกี่วัน 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้น าเสนอในประเด็นการปรึกษาเป็นรายข้อ ทั้ง ๔ ข้อ ดังกล่าว 
 ในการนี้ ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอ ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เสนอให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน ๔ สมัย 
  ๒. เสนอให้ก าหนดวันประชุมในแต่ละสมัย จ านวนไม่เกิน ๑๕ วัน 
  ๓. เสนอให้ก าหนดวันเริ่มประชุมในแต่ละสมัย ดังนี้ 

- ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ก าหนดจ านวน  ๔  สมัย 
   - ก าหนดให้แต่ละสมัย  มีจ านวน  ๑๕  วัน 
   - ในแต่ละสมัยก าหนดวันเริ่มประชุมวันใด ดังนี้ 
 

/สมัยที่... 
 



 
-๔- 

นนนนนนนนนนนนนน แผ 

  สมัยที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
  (มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน) 

  สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 
     (มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน) 
  สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 
     (มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน) 
  สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 
     (มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน) 
  ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกปี ๒๕๖๕  คือวันที่  ๑  เดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
 มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน ตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น จึงขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นตามที่

เสนอนี้หรือไม่ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ............๒๑.....เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ.........-........เสียง 
  - งดออกเสียง........-.......เสียง  
 

ประธานสภาฯ   - เมื่อสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมแล้ว จะได้ด าเนินการจัดท าประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป 

   
๕.๒ เรื่องขอความเห็นชอบส่งคืนทางหลวงท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ตาม 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ยื่นเสนอญัตติขออนุมัติ 
ส่งคืนทางหลวงที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒) ต่อประธานสภาฯ  เพ่ือ 
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้รับ 
การถ่ายโอนภารกิจทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๖ จากแขวงการทางบุรีรัมย์  เมื่อเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จ านวน ๔ สายทาง ดังนี้ 

 - สายทางท่ี ๑ ตอนเสิงสาง – โคกน้อยโนนสมบูรณ์ ระหว่าง  
กม. ๓+๐๗๕ – กม. ๙+๐๒๖ ระยะทาง ๕.๙๕๑ กม. 

- สายทางท่ี ๒ ตอนโคกไม้ตาย – โคกสูง ระหว่าง  
กม. ๐+๐๐๐ – กม. ๔+๒๗๕ ระยะทาง ๔.๒๗๕ กม. 

- สายทางท่ี ๓ ตอนแยกเข้าต าบลสระตะเคียน ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ – กม. ๒+ 
๖๖๗ ระยะทาง ๒.๖๖๗ กม. 

- สายทางท่ี ๔ ทางหลวงหมายเลข นม. ๒๒๓๒ บ้านสระตะเคียน – บ้านสันตินิมิตร  
ระยะทาง ๖.๐๐ กม. 
 

- รวมระยะทาง ๔ สายทาง ๑๘.๘๙๓ กม. 
 
 

/ในการนี้... 
 



 
-๕- 

 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้เคยขอความเห็นชอบต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๐ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาที่ ๓.๒ เรื่องการพิจารณาส่งมอบทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๖ คืน ซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้มีมติอนุมัติให้ส่งคืน จ านวน ๓ สายทาง รวม
ระยะทาง ๑๒.๘๙๓ กม. อนุมัติให้ส่งคืน ๒๕ เสียง ไม่ส่งคืนไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง  

การด าเนินการส่งคืนดังกล่าว ไม่สามารถส่งคืนได้ เนื่องจากติดปัญหาตามภารกิจถ่าย 
โอน (ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒) จึงเกิดปัญหาในการบ ารุงรักษาดูแลถนน ซึ่งเกิดจากงบประมาณมี
ไม่เพียงพอต่อการบ ารุงรักษา ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง และด้าน
วิศวกรรมจราจร ท าให้เกิดความเสียหาย ถนนช ารุด เป็นหลุม สภาพถนนไม่พร้อมส าหรับการ
สัญจร เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงได้ด าเนินการจัดการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้ง
ที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องเพ่ือพิจารณาที่ ๕.๑.๒ เรื่องขอความเห็นชอบส่งคืน
ทางหลวงที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒) ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน ได้มีมติเห็นชอบให้ส่งคืนเพียง ๓ สายทาง รวมระยะทาง ๓ สายทาง 
๑๒.๘๙๓ กม. และมีมติเห็นชอบ ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี  โดยไม่มีสาย
ทางท่ี ๔ รวมอยู่ด้วยนั้น                                                                             

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการตามข้ันตอนโดยการส่ง 
เรื่องให้อ าเภอเสิงสางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วนั้น   

ในการนี้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เพ่ือส่งมอบคืนให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบ และด าเนินการส่งเรื่องร้องขอต่อ
คณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจ ระดับจังหวัด ให้พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาให้
ครบทั้ง ๔ สายทางต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

 - สายทางท่ี ๑ ตอนเสิงสาง – โคกน้อยโนนสมบูรณ์ ระหว่าง  
กม. ๓+๐๗๕ – กม. ๙+๐๒๖ ระยะทาง ๕.๙๕๑ กม. 

- สายทางท่ี ๒ ตอนโคกไม้ตาย – โคกสูง ระหว่าง  
กม. ๐+๐๐๐ – กม. ๔+๒๗๕ ระยะทาง ๔.๒๗๕ กม. 

- สายทางท่ี ๓ ตอนแยกเข้าต าบลสระตะเคียน ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ – กม. ๒+ 
๖๖๗ ระยะทาง ๒.๖๖๗ กม. 

- สายทางท่ี ๔ ทางหลวงหมายเลข นม. ๒๒๓๒ บ้านสระตะเคียน – บ้านสันตินิมิต  
ระยะทาง ๖.๐๐ กม. 
 

- รวมระยะทาง ๔ สายทาง ๑๘.๘๙๓ กม.  
สาเหตุ  เนื่องจากเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สระตะเคียน 
 

/ประธานสภาฯ... 



-๖- 
  

ประธานสภาฯ  จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ...........๒๑......เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ.......-..........เสียง 
  - งดออกเสียง......-.........เสียง 
 

นายก อบต.  แจ้งแนะน าท่าน สจ. เขตอ าเภอเสิงสาง ท่านสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมสภา อบต.สระตะเคียนในวันนี้ เพ่ือพบปะกับสมาชิกสภาฯ ชี้แจงนโยบาย และร่วมรับ
ฟังการประชุมสภา กรณีการโอนถนนทางหลวงที่ได้รับการถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาดูแลต่อไป 

 
๕.๓ เรื่องการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่เป็น

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ

ประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ 
  เพ่ือให้การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่เป็นทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้บริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพและเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมรับผิดชอบบริหารกิจการและบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน
ในเชิงธุรกิจด้วยตนเอง  

  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ ให้ที่ประชุมได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบต่อไป  

 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  - แจ้งพักการประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 
  - เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๑.๐๐ น.  
 
  ๕.๔  เรื่องการจัดตั้งท่ีพักสงฆ์เป็นวัด 
นายจักรพงค์ เรืองประค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
   ขอเสนอญัตติด้วยวาจา  เรื่องการจัดตั้งที่พักสงฆ์บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ 

ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเป็นวัดสันติสุข และที่พักสงฆ์บ้าน
หนองใหญ่  หมู่ที่ ๑๒  ต าบลสระตะเคียน  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  ขึ้นเป็นวัด
หนองใหญ่ 
 ในการนี้  ได้ด าเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว  และรับรองว่าการจัดตั้ง
เป็นวัดทั้ง ๒ แห่ง  ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพ่ือจะได้ด าเนินการ
เสนอเรื่องขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ในล าดับต่อไป จึงขอเสนอญัตติด้วยวาจา ให้ที่ประชุมสภา
แห่งนี้ได้รับทราบ 

/ประธานสภาฯ... 
 



-๗- 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ข้อ ๓๘ วรรคห้า ญัตติดังต่อไปนี้ อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดย

ให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ 
  (๕) ญัตติที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาต 
  กรบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบ

วาระการประชุมคราวนั้น 
  ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 
  การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ  
  ตามพระราชบัญญัติภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  
  มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ

บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของทางราชการ 

  ดังนั้น การเสนอญัตติด้วยวาจาของ นายจักรพงค์ เรืองประค า สมาชิกสภา อบต.  
หมู่ที่ ๑๐ สามารถกระท าได้ โดยมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกที่มี
อยู่ในการประชุมสภาฯ ตามข้อ ๖๒ 
 - ขอให้สมาชิกสภาฯ รับรอง   
 - สมาชิกสภาฯ รับรองครบตามระเบียบข้อ ๖๒ 

 

ประธานสภาฯ  เมื่อมีการเสนอญัตติด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวและมีสมาชิกสภารับรอง จึงขอบรรจุ
เรื่องนี้ไว้ในระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๔ เรื่องการจัดตั้งที่พักสงฆ์บ้านสันตินิมิต หมู่ที่ ๑๑ 
ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดสันติสุข และการจัดตั้งที่พัก
สงฆ์บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัด
หนองใหญ่ ซึ่งไม่กระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องเพ่ือให้สภาฯ ได้รับทราบ 

 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ (สจ.เขตอ าเภอเสิงสาง) 

- แนะน าตัวและพบปะกับสมาชิกสภาฯ ซ่ึงในการท างานได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมาธิการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมาธิการด้านการเกษตรด้วย 

/นายก อบต. ... 
 



 
-๘- 

 

นายชนดิลก นินทราช (นายก อบต.) 
- แจ้งเรื่องการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
- แจ้งเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือเสนอโครงการให้ อบจ. ด าเนินการ โดยมีถนน คสล. และหินคลุก (ถนนคสล. ๓ โครงการ 
ถนนหินคลุก ๒ โครงการ) 

นายวิชาญ ปาปะเก (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑) 
   - แจ้งเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมขอฝากท่านนายก อบต. โครงการ ๕ หมู่บ้าน 
   - แจ้งเรื่องโครงการศึกษาดูงาน ขอให้ด าเนินการได้ก่อนการพ้นต าแหน่งสมาชิกสภา 
นางบัวลอย แหล่กระโทก (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕) 

- แจ้งว่าหลวงตาแหล่ ได้มรณภาพ จึงขอบอกบุญมายังทุกท่านเพื่อร่วมพิธี ณ วัดใหม่
สามัคคีธรรม 

นายอนุชาติ จันทร์สิงห์ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔) 
   - แจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในเขต ๕ หมู่บ้าน 
นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓) 

- แจ้งเรื่องโครงการของ อบต. ฝากให้ท่านนายก อบต. ได้พิจารณาด้วย เนื่องใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณจ านวนน้อย 

นางรินดา ถ้ ากลาง (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
- แจ้งเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สระตะเคียน ได้ท าการอนุมัติ

งบประมาณไปแล้ว จ านวน ๒๕ โครงการ ในส่วนที่ อบต.สระตะเคียน ด าเนินการคือ 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจะเริ่มด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

- แจ้งเรื่องการดูและผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่บริบาลท้องถิ่น 
จ านวน ๒ คน ทีเ่ป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน ๘ คน 

- แจ้งเรื่องการส ารวจสุนัขและแมวเพ่ือเป็นข้อมูลด าเนินการฉีดวัคซีน 
นางช้อ ไชยรัมย์ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖) 

- ขอฝากเรื่องการลงข้อมูลสุนัขและแมว ให้บันทึกข้อมูลให้ครบอย่าให้ตกหล่น 
 
ประธานสภาฯ  - มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันนี้เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 

 
 
 
 

 
/(ลงชื่อ)... 

 
 
 
 



 
-๙- 

 
 

 

    (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 
 
 
 

 


