
 

 

 

  

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (มีก าหนด
ไม่เกิน ๑๕ วัน)  และได้ประกาศก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ 
(ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น       
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามสมัยประชุมดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิด
ประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
         สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 

 

 

 

 

 

 



-ส าเนา- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕ 

(ครั้งที่ ๒) 
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒.  
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร 
นางช้อ  ไชยรัมย์ 
นายจักนรินทร์  เมฆสุวรรณ 
นายสะท้อน  แยกกระโทก 
นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก 
นายสมชาย  เฉื่อยกลาง 
นายสายชล  ลองกระโทก 
นายสมชัย  เคนไธสง 
นางบุญช่วย  สูบกระโทก 
นายประจักร  ผัดครบุรี 
นางสาวสวาด  วิสิมูล 
นายกิตติศักดิ์  เชยส าโรง 
นางสาวสมจิต  แจ้งหมื่นไว 
นายเสนียน  หลอดแก้ว 
นางบัวลอย  แหล่กระโทก 
นายสวงค์  เกิดมงคล 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
เลขานุการสภา อบต. 

สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
ช้อ  ไชยรัมย์ 
จักนรินทร์  เมฆสุวรรณ 
สะท้อน  แยกกระโทก 
สุระพงษ์  เรืองกระโทก 
สมชาย  เฉื่อยกลาง 
สายชล  ลองกระโทก 
สมชัย  เคนไธสง 
บุญช่วย  สูบกระโทก 
ประจักร  ผัดครบุรี 
สวาด  วิสิมูล 
กิตติศักดิ์  เชยส าโรง 
สมจิต  แจ้งหมื่นไว 
เสนียน  หลอดแก้ว 
บัวลอย  แหล่กระโทก 
สวงค์  เกิดมงคล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

นายถวิล  สูตรกระโทก 
นายวันดี  สร้างนอก 
นายเผด็จ  โนนทะค าจันทร์ 
นายไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ 
นายวีรชัย  สงวนรัมย์ 
นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด 
นางสาวธนิษฐา  ไพฑูรย์โยธิน 

นายก อบต.สระตะเคียน 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
รองปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ถวิล  สูตรกระโทก 
วันดี  สร้างพุรย์โยธินนอก 
เผด็จ  โนนทะค าจันทร์ 
ไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ 
วีรชัย  สงวนรัมย์ 
เชิดศิลป์  ใสสะอาด 
ธนิษฐา ไพฑูรย์โยธิน 
 

 
/ผู้เข้าร่วม... 



-๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๑๕ คน มาประชุม ๑๕ คน ครบองค์
ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่องก าหนดวันนัดประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  และเชิญ
ประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - แจ้งในวันนี้เป็นการประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลสระตะเคียน จึงไม่มี
ประธานสภาฯ  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านท่านใดเข้าร่วมประชุม 
 

มติที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
ประธานสภาฯ  (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ให้ท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านแล้ว จะมีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอย่างใดหรือไม่ ถ้าไม่มีสรุปว่าที่
ประชุมนี้ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้วโดยไม่มีการแก้ไข 

 

มติที่ประชุม   - รับรอง............๑๕...เสียง 
    - ไม่รับรอง...........-....เสียง 
    - งดออกเสียง.......-....เสียง 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

๔.๑  เรื่องการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - ตามท่ีสภาได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น  

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

- จึงขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

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

/ข้อ ๔๙... 



-๓- 
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
ข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 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) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
   ๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ในการนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ก าหนดระยะเวลา
ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ไม่มีสมาชิก
สภาฯ  ท่านใดได้ขอเสนอยื่นค าแปรญัตติฯ ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
เพราะฉะนั้น  คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดย
ละเอียด ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายหรือไม่ 
หรือคณะกรรมการท่านใดมีอะไรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้าง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓   

จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้แถลงผลการประชุมต่อสภาต่อไป 
 

นายสมชัย  เคนไธสง (ส.อบต. หมู่ ๗) - ขอแจ้งผลการประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้  
 

/ที่ประชุม... 



-๔- 
- ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติให้ก าหนด
ระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ในวันที่ ๔ ,๕ และวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง  โดยให้เสนอ
ค าแปรญัตติได้ที่ห้องงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ผล
ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว  ไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใด มายื่น
เสนอค าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๖ “คงร่างเดิม” และมีข้อเสนอแนะพร้อมแก้ไขร่าง ดังนี้ 

 

๑. แจ้งข้อแนะน า ดังนี้ 
๑.๑) การตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ ๒๕/

๑๓๑ วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน ๖๐,๐๐๐.-บาท โดย นางบัวลอย แหล่กระโทก  
คณะกรรมการแปรญัตติ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕) ควรมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เช่น หม้อ ถ้วย ชาม ต่างๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งานหรือมีการจัดกิจกรรมต่างๆ   

 

๒. แก้ไข/เพิ่มเติม “ค าผิด” ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้  
๒.๑) ได้พิจารณาโดยละเอียด ทั้ง ๙ แผนงานแล้ว ขอแก้ไข/เพิ่มเติม 

“ค าผิด” ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้ 
  ๑) หน้าที่ ๑๑๑/๑๓๑  บรรทัดที่ ๑ 

   ข้อความเดิม “(บ้านใหม่คู่เมือง)” แก้ไขเป็น “(บ้านใหม่คูเมือง)”  
  ๒) หน้าที่ ๑๑๑/๑๓๑  บรรทัดที่ ๑๑ 
ข้อความเดิม “(บ้านใหม่คู่เมือง)” แก้ไขเป็น “(บ้านใหม่คูเมือง)”  

๓) หน้าที่ ๑๑๑/๑๓๑  บรรทัดที่ ๒๐ 
ข้อความเดิม “(บ้านใหม่คู่เมือง)” แก้ไขเป็น “(บ้านใหม่คูเมือง)” 
 

มติที่ประชุม   -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑.๑  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ)  
นายสวงค์ เกิดมงคล  - แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

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

ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาฯ ลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก” 

/ดังนั้น... 



-๕- 
ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ อภิปราย 

นางบัวลอย  แหล่กระโทก - เป็นเพียงข้อแนะน า ซึ่งการตั้งงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕)   หน้าที่ ๒๕/๑๓๑ วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๖๐,๐๐๐.-บาท เหมาะสมดี

เพียงแต่ควรจะมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่มีความจ าเป็นต่อการจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้เพียงพอ เช่น หม้อ กระทะ ถ้วย ชาม ช้อน กะละมัง อุปกรณ์ใน
การประกอบอาหารและการรับรองต่างๆ เมื่อมีกิจกรรมโดยไม่ต้องไปหยิบยืมจากที่
อ่ืน โดยหากมีการจัดซื้อในครั้งหนึ่งก็จะเก็บและอยู่ได้นานหลายปีหากไม่มีการสูญ
หาย ขอขอบคุณค่ะ    

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - เมื่อมกีารอภิปรายและแจ้งข้อเสนอแนะ/แก้ไขในร่างฉบับนี้แล้ว ดังนั้น 
ประธานสภาฯ  จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นด้วยกับค าแปรญัตติฯ  ของคณะกรรมการ 
  แปรญัตติฯ หรือไม ่
 

มติที่ประชุม   - เห็นด้วย...........๑๔......เสียง 
    - ไม่เห็นด้วย...........-......เสียง 
    - งดออกเสียง........๑.......เสียง (ประธานสภาฯ) 

  ๕.๑.๒  เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

นายสวงค์ เกิดมงคล  - แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  ๓  ไม่มีอภิปราย  เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติหรือไม”่ 
ขอให้ที่ประชุมสภาได้ลงมติว่าเห็นชอบจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ............๑๔.....เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ...........-......เสียง 
   - งดออกเสียง..........๑......เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - แจ้งขอพักการประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. 
ประธานสภา อบต.  - เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสมชาย เฉื่อยกลาง  - แจ้งวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันแม่แห่งชาติ อยากเห็นความพร้อมของ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔  หน่วยงานในการขึ้นวางพานพุ่ม 
 

นายสะท้อน แยกกระโทก  - ขอหารือเรื่องงบประมาณ กรณีการจัดท าโครงการไม่ได้งบประมาณเป็นไป 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  ตามแผนพัฒนาฯ 
 

/นาง... 



-๖- 
นางช้อ ไชยรัมย์  - แจ้งรายละเอียดการใช้งบประมาณ จากการหักเงินการขาดกิจกรรม 
รองประธานสภาฯ 
 

นายถวิล สูตรกระโทก  - แจ้งเกี่ยวกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรว่า เหตุใดจึงไม่ได้ตามวงเงิน 
นายก อบต.  งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ 
 

นายวันดี สร้างนอก  - ขอความร่วมมือพนักงานและสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันขึ้นวางพานพุ่มโดย 
รองนายก อบต. พร้อมเพรียงกัน และแจ้งความคืบหน้าในการขอคืนพ้ืนที่ในการปลูกยูคาที่

อาจล้ ามาในถนน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าของต้นยูคา 
 

นายถวิล สูตรกระโทก  - แจ้งขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้จัดสรร 
นายก อบต. งบประมาณก่อสร้างถนนทางหลวงสายโคกไม้ตาย-โคกสูง และอยู่ระหว่าง

ด าเนินการก่อสร้าง 
 

นายไพฑูลย์ รุ่งสันเทียะ - แจ้งให้ก าลังใจในการท างานของสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน 
เลขานุการนายก อบต. 
 

นายสวงค์ เกิดมงคล  - แจ้งขอขอบคุณทุกท่านในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ   ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ และในขั้นตอนต่อไปจะด าเนินการจัดส่งให้ท่าน 

นายอ าเภอเสิงสางพิจารณาอนุมัติ ก่อนส่งให้นายก อบต. ลงนามและ
ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติต าบลต่อไป 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ 
ประธานสภา อบต. ประชุมสภาฯ ในวันนี้เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
    (ลงชื่อ)      สวงค์  เกิดมงคล ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสวงค์  เกิดมงคล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

  คณะกรรมการได้ตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕    เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอ
รับรองว่าถูกต้องทุกประการ 
     

    (ลงชื่อ)      บัวลอย  แหล่กระโทก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางบัวลอย  แหล่กระโทก) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)      กิตติศักดิ์  เชยส าโรง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายกิตติศักดิ์  เชยส าโรง) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)      สะท้อน แยกกระโทก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสะท้อน แยกกระโทก) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



 
-๗- 

 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕    เมื่อวันที่  ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕    เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

 

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

 

 


