
 

 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) 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 
(ครั้งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระ ๑ ขั้นรับหลักการ) 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 ๒ 
(ครั้งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบ
โดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
         สายันต์ เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

 

 

 
 
 

 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ (ครั้งที่ ๑) 
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร  ประธานสร   ภา 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. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๑๑. นางช้อ  แคะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๒. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๓. นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๔. นายปรีชา  ราชสุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๘ 
๑๕. นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
๑๖. นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๑๗. นายประจักร ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๑๘. นายจักรพงค ์ เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๑๙. นายกล่อม  คับงูเหลือม  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. นางสาวบัวริม ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓ 
๒๔. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๕. นายสวงค ์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายพจนารถ  สีสังข ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕  ลา 
๒. นางสาวบุญช่วย หน่อยกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗  ลา 
๓. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓  ขาด 
๔. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  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. นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส   นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
๗. นางอรุณี  มนัสสา   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
๘. ร.ต.ท.พรเทพ  กริ่งกระโทก  หัวหน้าสายตรวจประจ าต าบลสระตะเคียน 
๙.นายสมชาย  เชิญกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน 
๑๐. นายสมคิด  อินธิแสง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 
๑๑. นายธีระเวทย์ พงสระ   หัวหน้าฝ่ายและบ ารุงรักษาอ่างเก็บน้ าห้วยเตย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๘ คน มาประชุม ๒๔ คน  ลา ๓ คน ขาด 
๑ คน  ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนเรื่อง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ 
สิงหาคม๒๕๖๒ และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่อง ก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙สิงหาคม 
๒๕๖๒และเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร แจ้งเรื่องโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ด ารงธรรมเคลื่อนที่ ในการ
ประธานสภาฯ  บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑  

สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา    
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑ รายงานการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
เมื่อวันที่  ๒๘มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

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

สระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม   - รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อกระทู้ถาม 
    - ไม่มี      
 
                                                                                                                    ระเบียบ... 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑.๑ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
(วาระที่ ๑ ขั้นรับลักการ) 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ยื่นเสนอญัตติร่าง 
ปรานสภา อบต. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ต่อประธานสภาฯ 

เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาต่อไปนั้น 
จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการ

ชี้แจงแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ต่อที่ประชุมสภา 

นายชนดิลก นินทราช  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
นายก อบต.สระตะเคียน ตะเคียน  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาฯ ในโอกาสนี้ จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 

  ๑. สถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   ๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๖๐,๓๕๗,๙๗๙.๔๓ บาท 
   ๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๑๓,๙๕๒,๖๙๑.๑๖ บาท 
   ๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๒๓,๕๒๕,๗๔๔.๓๓ บาท 
   ๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๑ 

โครงการ รวม ๓๕,๕๕๐.๗๔ บาท 
   ๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนี้ผูกพัน จ านวน ๑ โครงการ รวม 

๕๕,๑๖๒.๐๐ บาท 
  ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
   ๒.๑ รายรับจริง จ านวน ๕๘,๐๕๑,๗๑๔.๒๕ บาท 
   - ภาษีอากร จ านวน ๔๐๑,๗๐๕.๕๗ บาท 
   - ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน ๖๑,๐๖๐.๐๐ บาท 
   - รายได้จากทรัพย์สิน จ านวน ๓๓๙,๔๒๑.๒๓ บาท 
   - รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๑๕๕,๘๕๐.๐๐ บาท 
   - รายได้จากทุน จ านวน ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
   - ภาษีจัดสรร จ านวน ๒๓,๙๘๕,๓๓๗.๔๕ บาท 
   - เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๓๓,๑๐๘,๓๔๐.๐๐ บาท 
 
 

๒.๒ เงินอุดหนุน... 



๔- 
   ๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๒๘,๔๐๐.- บาท 
   ๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน ๓๖,๐๙๐,๕๕๖.๒๒ บาท 
   - งบกลาง จ านวน ๑๒,๕๖๑,๙๐๔.๐๐ บาท 
   - งบบุคลากร จ านวน ๑๒,๕๓๖,๐๔๕.๐๐ บาท 
   - งบด าเนินงาน จ านวน ๖,๘๑๑,๑๕๗.๒๒ บาท 
   - งบลงทุน จ านวน ๑,๑๙๐,๔๕๐.๐๐ บาท 
   - งบเงินอุดหนุน จ านวน ๒,๙๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน ๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท 
   ๒.๕ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๒.๖ ประมาณการรายรับ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๕๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
  หลักการ 
   เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
  เหตุผล 

  เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  

มาตรา ๘๗ บัญญัติให้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และจะเสนอได้ก็แต่โดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตร ๔๖ บัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ... 



 
-๕- 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๓,๖๓๒,๐๖๕ 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๙๕,๐๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
      แผนงานการศึกษา ๑๓,๒๔๒,๖๗๕ 
      แผนงานสาธารณสุข ๒,๗๒๗,๔๔๐ 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑,๒๕๙,๐๘๐ 
      แผนงานเคหะและชุมชน ๑๑,๙๙๗,๗๔๐ 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔๐,๐๐๐ 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓๗๕,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
      แผนงานการเกษตร ๑,๔๘๔,๖๒๐ 
ด้านการด าเนนิการอ่ืน  
      แผนงานงบกลาง ๑๖,๙๔๖,๓๘๐ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

และบัดนี้  ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงาน ดังเอกสารร่าง
งบประมาณท่ีประธานสภาฯ ได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงและแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น จึงขอเชิญเลขานุการสภา อบต.  

ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

นายสวงค์  เกิดมงคล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณา 

ร่างข้อบัญญัติวาระหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” 
 
 

ข้อ ๔๕... 



-๖- 
ข้อ ๔๕ วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปร
ญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น” 

ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลา  เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิน่รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ” 

   ข้อ ๑๐๓ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  ๒  ประเภท 
(๑)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน 

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสมาชิกสภาท้องถิ่น ในกรณีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณี
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง” 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - ก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะขอ

อภิปรายหรือไม่ หากมีขอเชิญอภิปรายได้ 
นายสะท้อน แยกกระโทก  - อภิปรายเรื่องถนนหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ ๒ ว่าระยะทางตาม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีระยะทาง ๔๐๐ เมตร แต่ใน

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มี
ระยะทาง ๑๘๐ เมตร 

นายสมพงษ์ ช านาญกิจ  - อภิปรายเรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระตะเคียน หมู่ ๑ ว่า 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  ความยาวและงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ น้อยกว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕)  

นายวิชาญ ปาปะเก  - อภิปรายในภาพรวมให้ผู้บริหารดูแลจัดสรรงบประมาณในเรื่องน้ าอุปโภค 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ บริโภค 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต. ในขั้นวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

มติที่ประชุม... 



-๗- 
มติที่ประชุม  รับหลักการ.............๒๓.......เสียง 
  ไม่รับหลักการ..........-...........เสียง 
  งดออกเสียง.............๑..........เสียง (นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร ส.อบต. หมู่ ๑๒) 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - แจ้งขอพักการประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. – ๑๑.๐๐ น. 
ประธานสภา อบต.  - เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร แจ้งมติท่ีประชุมสภาฯ และขอมติที่ประชุมสภาเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ว่าจะเลือกคณะกรรมการกี่คน (ระเบียบข้อ ๑๐๓ (๑)) 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าจะเลือกคณะกรรมการกี่คน 
ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ประธานสภาขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน ๕ คนและขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ.....๕...คน 
นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑ 
ประธานสภา อบต.  ผู้เสนอ  นายสมพงษ์  ช านาญกิจ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 

เสนอ  นายสมภูมิ  ซึมกระโทก   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
ผู้รับรองคนที่  ๑. นายสะท้อน  แยกกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ ๑ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสมภูมิ ซึมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒ 
ประธานสภา อบต. ผู้เสนอ  นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 

เสนอ  นายเมา  ชุมหิรัญ    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
ผู้รับรองคนที่  ๑. นางปณิลชาศ์  สุมังเกษตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ ๒ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายเมา ชุมหิรัญ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๑  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
 

 
 
 
 

นายสายันต์... 



-๘- 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓ 
ประธานสภา อบต. ผู้เสนอ  นางประกอบกิจ  หรรษาวงศ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 

เสนอ  นายสมชัย  เคนไธสง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
ผู้รับรองคนที่  ๑. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ ๓ อีกหรือไม่เม่ือไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสมชัย  เคนไธสง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๗  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๔ 
ประธานสภา อบต. ผู้เสนอ  นางปณิลชาศ์  สุมังเกษตร   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ 

เสนอ  นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
ผู้รับรองคนที่  ๑. นางบัวริม  ยี่กระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นางบัวลอย  แหล่กระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ ๔ อีกหรือไม่เม่ือไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายวิชาญ ปาปะเก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๑ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๕ 
ประธานสภา อบต. ผู้เสนอ  นางปณิลชาศ์  สุมังเกษตร   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ 

เสนอ  นางช้อ  ไชยรัมย์    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 
ผู้รับรองคนที่  ๑. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นายประจักร  ผัดครบุรี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ ๕ อีกหรือไม่เม่ือไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

มติทีป่ระชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นางช้อ  ไชยรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๖ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร เมื่อได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไปขอให้ก าหนดระยะเวลา 
ประธานสภา อบต. เสนอค าแปรญัตติและขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

นายสวงค์ เกิดมงคล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภา อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   

ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้”   

 
 

วรรค... 



-๙- 
วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ นั้น”   

ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย” 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในวันใด 
ประธานสภา อบต. หากไมม่ีสมาชิกท่านใดเสนอประธานสภาฯ ขอเสนอระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ  

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๖.๓๐ น. 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  ก าหนดระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้สมาชิกสภาฯ ที่จะยื่นเสนอค าแปรญัตติเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือโดย 
ประธานสภา อบต. ให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   

ข้อ ๔๙ วรรคสอง “ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ” 

 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอนัดประชุมสภาอบต.สระตะเคียน เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในขั้นวาระที่ ๒ และวาระที่ 

๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน 

 
นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - แจ้งขอพักการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 
ประธานสภา อบต.  - เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

๕.๑.๒ เรื่อง... 



-๑๐- 
 

  ๕.๑.๒ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

 
นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ยื่นเสนอญัตติการขอ 
ประธานสภา อบต. อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันต่อประธานสภาฯ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ พิจารณานั้น 

จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการ
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมอบต. 

 
นายชนดิลก นินทราช  ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
นายก อบต. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ านวน ๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๖,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนหกพัน
บาทถ้วน-) ดังนี้ 

๑.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ 
 สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านสันตินิมิต หมูที่ ๑๑ (สายจากซอย ๓ จากบ้านนางเฮง – นางเฮือง) ถนน
กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑๒๗ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๖๓๕  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐.-
บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
หน้าที่ ๔๖/๖๒ 

 

๒.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันตินิมิต หมูที่ ๑๑ (สายจากบ้านนายอุดร ถึง บ้านนายสวาท) ถนนกว้าง 
๕ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๕ 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๓๖,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้าที่ 
๔๖/๖๒ 

 

๓.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมูที่ ๑๓ (ซอยต่อจากหัวซอยที่ ๓) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๓.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางเมตร 
งบประมาณ ๙,๐๐๐.-บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้าที่ ๔๗/๖๒ 

 
 
 
 

๔.) แผนงาน... 



-๑๑- 
๔.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมูที่ ๑๓ (ซอยต่อจากหัวซอยที่ ๔) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๗.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้าที่ ๔๗/๖๒ 

๕.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันติสุข หมูที่ ๑๐ (สายจากคุ้มที่ ๔ ถึง คุ้มที่ ๕) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท ปรากฏตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้าที่ ๔๗/๖๒ 

๖.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมูที่ ๑๔ (สายจากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๔ ถึง หน้าวัด
ป่าห้วยเตยธรรมาราม) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้าที่ ๔๘/๖๒ 

๗.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมูที่ ๑๓ (สายต่อจากหัวซอยที่ ๒) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒.๕๐ ตารางเมตร 
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐.-บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้าที่ ๔๘/๖๒ 

๘.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมูที่ ๑๓ (ซอยข้างศูนย์เด็กเล็ก) ขนาดกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร งบประมาณ ๕๓,๐๐๐.-บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้าที่ ๕๐/๖๒ 

 

๙.) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมูที่ ๑๓ (สายจากบ้านนางสมหมาย พวง
จันทร์ ถึง บ้านนายสมชาติ เฉยกลาง) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ปรากฏตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้าที่ ๕๑/๖๒ 

 
 
 

เหตุผล... 



-๑๒- 

เหตุผล เนื่องจากจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เพราะอยู่ระหว่างการรอการอนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้างจากกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ 

 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอ 
ประธานสภา อบต. อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปแล้วนั้น จึงขอเชิญเลขานุการสภา อบต.  

ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

นายสวงค์  เกิดมงคล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
เลขานุการสภา อบต. การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หาก
ไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยและ 
ประธานสภา อบต. ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัต.ิ...............๒๔.......เสยีง 
  ไม่อนุมัติ.............-..........เสียง 
   งดออกเสียง.......-...........เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสวงค์ เกิดมงคล  - แจ้งขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ 
ปลัด อบต.  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องงานกิจการสภา อบต.สระตะเคียน เพื่อ 

เลือกประธาน และ เลขานุการ ตลอดจนก าหนดวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
แปรญัตติต่อไป 
 
 

 
 

แจ้ง... 



-๑๓- 
- แจ้งการขอขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนใหม่ (ค.ฟ.ม.๒) เงื่อนไขต้องมี

บ้านเลขท่ีและมีผู้อยู่อาศัย (๗๕,๐๐๐/ครัวเรือน) ส่งผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท้องถิ่นด าเนินการส่งต่อไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด าเนินการออกส ารวจ แล้วจัดงบประมาณเรียงล าดับ พร้อมท าแผนที่ประกอบ
ภาพถ่าย  เอกสารประกอบ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน โดยท าเรื่อง
จากผู้ใหญ่บ้านส่งมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

นายชนดิลก นินทราช  - แจ้งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธี ๑๒ สิงหา ที่ผ่านมา 
นายก อบต.  และขอให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม  

๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 
- แจ้งเรื่องการได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการด าเนินงาน

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น โดยเข้ารับรางวัล ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - แจ้งเรื่องกฎระเบียบการประชุมต่างๆ การลาให้เขียนใบลาให้ถูกต้อง 
ประธานสภาฯ   - แจ้งเรื่องการร่วมกิจกรรมต่างๆ ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ 
 

นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์ - แจ้งเดือดร้อนทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการน าดินมาลงข้างจึงท าให้น้ า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕  ท่วมขัง 

- มีการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางศาลาประชาคม– บ้านนางเสน่ห์  ใน 
ระหว่างด าเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ท าให้รั้วบ้านของประชาชนได้รับความเสียหาย 

 

นายสมภูมิ ซึมกระโทก  - แจ้งเรื่องการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
 

นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร - แจ้งเรื่องกิจกรรมพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชนใน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ ช่วงเวลาเข้าพรรษา ขอให้สมาชิกช่วยน าพาผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

นายจักรพงค์ เรืองประค า - แจ้งความเดือดร้อนถนนซอย ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
 

นายสมพงษ์ ช านาญกิจ  - แจ้งถนนทางเข้าไร่ค่อนข้างล าบาก ในเรื่องดังกล่าวขอเสนอซื้อรถในการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  ปรับเกรดถนน 
 

นายฉลวย แหว่กระโทก  - แจ้งเส้นทางท่ีสัญจรไป-มาแคบลง เนื่องจากปัญหาการบุกรุกท าให้เส้นทาง
รองประธานสภา อบต.  แคบลง 
 

นายบุรินทร์ ค าผง  - แจ้งเรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ปี ๒๕๒๔ , ๒๕๔๓ และความ 
รองนายก อบต.  คืบหน้าต่างๆ ของการร่วมกันด าเนินการผลักดัน เพ่ือขอเพิกถอนแนวเขต ปี ๒๕๒๔  

ให้ยึดปี ๒๕๔๓  
 
  
 
                                                                          ร.ต.ท.พรเทพ... 

 



-๑๔- 
ร.ต.ท.พรเทพ กริ่งกระโทก - แจ้งเรื่องป้ายโฆษณาข้างป้อมต ารวจสามแยกโคกไม้ตาย โดนพายุพัดพัง 
หัวหน้าสายตรวจต าบล  และขอเสนอให้มีกล้องวงจรปิด (จุดสามแยกโคกไม้ตาย) ตลอดจนให้มทีาง 

ม้าลายหน้าโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 
 
นายวิชาญ ปาปะเก  - แจ้งเรื่องแนวเขตอุทยาน ถนนข้างคันคูป้องกันช้างป่า ขอหารือแนว 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ ทางแก้ไขร่วมกัน ตลอดจนงบประมาณแก้ไขปัญหา 
 
นายอนุชาติ จันทร์สิงห ์  - แจ้งการจัดท าหลักแนวเขตเพ่ือป้องกันการบุกรุก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔  
 
นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ 
ประธานสภา อบต.  ประชุมสภาฯ ในวันนี้เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ 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 

 


