
 

 

 

 

  

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ (ครั้งที่ ๑) 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 ๑) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  ในวันที่ ๓ 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 ๑) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

 

 

 

 

 

 



-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
(ครั้งที่ ๑) 

วันที่ ๓ 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. 
 

๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 

นายถวิล  สูตรกระโทก 
นายวันดี  สร้างนอก 
นายเผด็จ  โนนทะค าจันทร์ 
นายไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ 
นายวีรชัย  สงวนรัมย์ 
นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด 
นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส 
 
นายธวัชชัย  อังกระโทก 
นายวงศ์สถิตย์  สมสูง 
นางสาวสุภาพร  แทนค า 
นางอรุณี  มนัสสา 

นายก อบต.สระตะเคียน 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
รองปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักวิชาการการเงินและบัญชี  
รักษาการาชการแทน ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 

ถวิล  สูตรกระโทก 
วันดี  สร้างนอก 
เผด็จ  โนนทะค าจันทร์ 
ไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ 
วีรชัย  สงวนรัมย์ 
เชิดศิลป์  ใสสะอาด 
ญาณทิพย์  กัญจรัส 
 
ธวัชชัย  อังกระโทก 
วงศ์สถิตย ์ สมสูง 
สุภาพร  แทนค า 
อรุณี  มนัสสา 

/ผู้เข้าร่วม... 



๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม(ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 

นางณัฐติยา  ทองเกลี้ยง 
นางสุปราณี คับงูเหลือม 
นางพูนศรี  ซึมกระโทก 
นายพนัน  สูบกระโทก 
นายทิม  นิลพรมมา 
นายปกรณ์  มากพูน 
นางสาวธนิษฐา  ไพฑูรย์โยธิน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ณัฐติยา  ทองเกลี้ยง 
สุปราณี  คับงูเหลือม 
พูนศรี  ซึมกระโทก 
พนัน  สูบกระโทก 
ทิม  นิลพรมมา 
ปกรณ์  มากพูน 
ธนิษฐา  ไพฑูรย์โยธิน 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๑๕ คน มาประชุม ๑๕ คน ครบองค์
ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ และก าหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕  และเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - แจ้งเรื่องวันก านันผู้ใหญ่บ้าน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมงาน
ประธานสภา อบต. โดยประธานชมรมฯ 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

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

สระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
    - ไม่มี 
 
 

/ระเบียบ... 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    ๕.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ) 
     

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ยื่นเสนอญัตติร่าง 
ประธานสภา อบต. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อประธานสภาฯ เพ่ือน าเสนอ

ต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาต่อไปนั้น 
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการชี้แจง

แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อที่ประชุม
สภา 

- จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการ
ชี้แจงแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อที่
ประชุมสภา 

 

นายถวิล  สูตรกระโทก  - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายก อบต.สระตะเคียน สระตะเคียน บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาฯ ในโอกาสนี้ จึงขอชี้แจงให้ท่าน
สมาชิกสภาได้รับทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
ด าเนินการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ 
๑. สถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   
ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   ๑.๑) เงินฝากธนาคาร จ านวน ๗๕,๔๓๐,๖๘๖.๕๔ บาท 
   ๑.๒) เงินสะสม จ านวน ๗๔,๖๙๑,๖๔๘.๗๐ บาท  
   ๑.๓) เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๒๘,๙๗๖,๒๘๖.๗๘ บาท 

  ๑.๔) รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
จ านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 

๑.๕) รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนี้ผูกพัน จ านวน ๖ โครงการ รวม 
๑๗๓,๘๓๙.๐๐ บาท 

 

  ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
   ๒.๑) รายรับจริง จ านวน ๖๕,๔๙๘,๖๙๘.๒๑ บาท ประกอบด้วย 
   - หมวดภาษีอากร จ านวน ๑๑๒,๔๘๙.๘๐ บาท 
   - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน ๔๓,๔๔๑.๕๐ บาท 
   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน ๓๙๓,๓๔๕.๑๐ บาท 
   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๒๐๔.๕๙๙.๙๒ บาท 
   - หมวดภาษีจัดสรร จ านวน ๒๘,๒๒๔,๐๒๙.๖๐ บาท 
   - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๓๖,๕๒๐,๗๙๒.๒๙ บาท 

  ๒.๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ านวน ๑๘๔,๙๖๘.๐๐ บาท 
 

/๒.๓) รายจ่าย... 



-๔- 
 

   ๒.๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๔๗,๙๔๒,๒๖๑.๗๖ บาท ประกอบด้วย 
   - งบกลาง จ านวน ๑๗,๓๑๗,๗๓๑.๑๙ บาท 
   - งบบุคลากร จ านวน ๑๖,๒๖๗,๖๘๔.๐๐ บาท 
   - งบด าเนินงาน จ านวน ๘,๘๓๓,๘๑๘.๐๓ บาท 
   - งบลงทุน จ านวน ๑,๘๑๘,๙๓๗.๐๐ บาท 
   - งบเงินอุดหนุน จ านวน ๓,๖๘๔,๐๙๑.๕๔ บาท 
   - งบรายจ่ายอื่น จ านวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๒.๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน ๑๘๔,๙๖๘.๐๐ บาท 
   ๒.๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

จ านวน ๗,๕๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๒.๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 
   ๒.๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
 

   - โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
  หลักการ 
   เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
  เหตุผล 

  เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (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 าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
      แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๒,๓๕๒,๓๖๐ 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗๗๘,๓๔๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
      แผนงานการศึกษา ๑๒,๕๓๕,๘๒๔ 
      แผนงานสาธารณสุข ๒,๕๕๙,๘๐๐ 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑,๒๐๙,๑๖๐ 
      แผนงานเคหะและชุมชน ๗๐,๐๐๐ 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐,๐๐๐ 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖๘๐,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๔,๙๘๒,๓๘๐ 
      แผนงานการเกษตร ๑,๓๙๙,๒๔๐ 
ด้านการด าเนนิการอ่ืน  
      แผนงานงบกลาง ๑๘,๔๓๒,๘๙๖ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

และบัดนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 
๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงาน ดังเอกสารร่างงบประมาณที่
ประธานสภาฯ ได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงและแถลงงบประมาณประกอบ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 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
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ” 

   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 าปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะขออภิปรายหรือไม่ หากมีขอ

เชิญอภิปรายได้ 
 

นายสมชาย  เฉื่อยกลาง  - อภิปรายและตั้งข้อสังเกตการตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔  ๑. การตั้งงบประมาณ หน้าที่ ๕๖ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

(รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงซ่อมบ ารุง 
ตามปกติหรือค่าซ่องกลาง) ตั้งงบประมาณไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท  ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า 
ตั้งงบประมาณไว้มากเกินไป 
 ๒. การตั้งงบประมาณ หน้าที่ ๗๑ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีส านักงาน)  
จ านวน ๒ ตัว ตั้งงบประมาณไว้ ๕,๐๐๐ บาท ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ควรมีการชี้แจง 
คุณลักษณะและระบุยี่ห้อไว้ด้วย 
 ๓. การตั้งงบประมาณ หน้าที่ ๗๑ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องตัดหญ้า)  
ตั้งงบประมาณไว้ ๙,๕๐๐ บาท ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ควรมีการชี้แจง 
คุณลักษณะและระบุยี่ห้อไว้ด้วย 
 ๔. การตั้งงบประมาณ หน้าที่ ๗๘ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม 
อ านาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือจ่ายในการด าเนินการ 
ป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรค เมื่อเกิดโรคติดต่อ  
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าเกิด 
โรคในพ้ืนที่ ตั้งงบประมาณไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท                                

/ข้าพเจ้า... 



-๗- 
ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้น้อยเกินไปซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อ 
การด าเนินการดังกล่าว  
 ๕. การตั้งงบประมาณ หน้าที่ ๘๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และเป็นการ 
ควบคุมหากเกิดการระบาด  ตั้งงบประมาณไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ข้าพเจ้ามีความเห็น 
ว่า ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้น้อยเกินไปซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
ดังกล่าวเช่นกัน  
 ๖. การตั้งงบประมาณ หน้าที่ ๘๙ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม 
อ านาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐  
บาท ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้น้อยเกินไปซึ่งอาจไม่เพียงพอ 
ต่อการด าเนินการดังกล่าวเช่นกัน 
 ๗. การตั้งงบประมาณ หน้าที่ ๑๐๕ วัสดุก่อสร้าง (เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น สี ไม้ ทินเนอร์ ทราย ปูน อิฐ หิน และอ่ืนๆ)  
ตั้งงบประมาณไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการ 
นี้น้อยมากไป 
 ๘. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งงบประมาณไว้ ๕,๐๐๐  
บาท ควรมีการด าเนินโครงการในระดับท้องถิ่นท่ีใหญ่ขึ้น 

 

นายสมชัย เคนไธสง  ๑. การตั้งงบประมาณ หน้าที่ ๖ เงินส ารองจ่าย เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาด 

ว่าจะเกิดสาธารณภัย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตั้ง
งบประมาณไว้ ๗๘๔,๙๓๔ บาท ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้
น้อยมากไป 

 

นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก ๑. การลงมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ คณะกรรมการแปรญัตติที่สภาตั้งข้ึน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ ควรตรวจสอบดูรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ และแปรญัตติ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - มีสมาชิกสภาฯ แห่งนี้ ท่านใดจะอภิปรายต่อเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผม   
ประธานสภา อบต.        ขอมติในท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้หรือไม่ (ในขั้นวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) 
  

มติที่ประชุม   - รบัหลักการ.............๑๔......เสียง (เวลา ๑๐.๓๐ น.) 
   - ไมร่ับหลักการ..........-.........เสียง 
   - งดออกเสียง.............๑........เสียง (ประธานสภา อบต.) 
 

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

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต.        ประจ าปีงบ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๔ เสียง ต่อไปจะขอมติที ่

ประชุมสภาฯ แห่งนี้ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบ พ.ศ.๒๕๖๖ ว่าจะเลือกคณะกรรมการกี่คน (ระเบียบข้อ ๑๐๓ (๑))  
 
                                                      /นายสายันต์... 



-๘- 
นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าจะเลือกคณะกรรมการกี่คน 
ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอกระผม ขอเสนอตั้งคณะกรรมการ จ านวน ๕ คน 
 และขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ.............๑๕......เสียง  
   - ไมเ่ห็นชอบ..........-.........เสียง 
   - งดออกเสียง.........-.........เสียง 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑ 
ประธานสภา อบต. ผู้เสนอ  นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 

เสนอ  นางช้อ  ไชยรัมย์   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 
ผู้รับรองคนที่  ๑. นายประจักร ผัดครบุรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นางสาวสมจิต แจ้งหมื่นไว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ ๑ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ ๑๕ เสียง (นางช้อ ไชยรัมย์) ส.อบต. หมู่ ๖  
    - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง - เสียง 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒ 
ประธานสภา อบต. ผู้เสนอ  นายสะท้อน แยกกระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 

เสนอ  นายสมชัย เคนไธสง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
ผู้รับรองคนที่  ๑. นายกิตติศักดิ์ เชยส าโรง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นายสายชล ลองกระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ ๒ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ ๑๕ เสียง (นายสมชัย เคนไธสง) ส.อบต. หมู่ ๗  
    - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง - เสียง 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓ 
ประธานสภา อบต. ผู้เสนอ  นายจักนริน เมฆสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 

เสนอ  นายสมชาย เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
ผู้รับรองคนที่  ๑. นายประจักร ผัดครบุรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นายบัวลอย แหล่กระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ ๓ อีกหรือไม่เม่ือไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ ๑๕ เสียง (นายสมชาย เฉื่อยกลาง) ส.อบต. หมู่ ๔  
    - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง - เสียง                              /นายสายันต์... 



-๙- 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๔ 
ประธานสภา อบต. ผู้เสนอ  นายสมชาย เฉื่อยกระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 

เสนอ  นายกิตติศักดิ์ เชยส าโรง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 
ผู้รับรองคนที่  ๑. นายประจักร ผัดครบุรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นางบัวลอย แหล่กระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ ๔ อีกหรือไม่เม่ือไม่มีขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ ๑๕ เสียง (นายกิตติศักดิ์ เชยส าโรง) ส.อบต. หมู่ ๑๑  
    - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง - เสียง 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๕ 
ประธานสภา อบต. ผู้เสนอ  นายกิตติศักดิ์ เชยส าโรง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ 

เสนอ  นางบัวลอย แหล่กระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ 
ผู้รับรองคนที่  ๑. นายสมชาย เฉื่อยกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นางสาวสวาด วิสิมูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. คนที่ ๕ อีกหรือไม่เม่ือไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ ๑๕ เสียง (นางบัวลอย แหล่กระโทก) ส.อบต. หมู่ ๑๕  
    - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง - เสียง 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร เมื่อได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไปขอให้ก าหนดระยะเวลา 
ประธานสภา อบต. เสนอค าแปรญัตติ และขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

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

ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้” 

วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ นั้น”   

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

 
/นายสายันต์... 



-๑๐- 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในวัน 
ประธานสภา อบต. ใดบ้าง 
  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ กระผมประธานสภาฯ ขอเสนอและ

ก าหนดระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ ๔ ,๕ และวันที่ ๖ สิงหาคม  
๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน และขอมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบตามนี้หรือไม ่

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ ๑๕ เสียง  
    - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  - งดออกเสียง - เสียง 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร เมื่อไดร้ะยะเวลาการยื่นค าขอแปรญัตติ   ตั้งแต่วันที่  ๔ ,๕  และวันที่ 
ประธานสภาฯ อบต. ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน  เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้สมาชิกสภาที่จะยื่นเสนอค าแปรญัตติเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อ 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 ขอนัดประชุมสภา อบต.สระตะเคียน  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖   (วาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ) และ (วาระ

ที่ ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ)  ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสวงค์ เกิดมงคล  - แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภา อบต. ประจ าปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓ สงิหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องงาน 

กิจการสภา อบต. โดยเป็นการประชุม ครั้งที่ ๑ เพ่ือท าการเลือกประธาน และ
เลขานุการ ตลอดจนซักซ้อมวิธีการ/แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 

นางอรุณี มนัสสา  - แจ้งการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบ โดยจะด าเนินการตรวจสอบการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ 
 

นายวงศ์สถิตย์ สมสูง  - แจ้งขอขอบคุณการอบรมโครงการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร   เพ่ิมผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค 
 

/แจ้งโครงการ... 
 



-๑๑- 
    - แจ้งโครงการสนับสนุนการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 

เนื่องมากจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาริ  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในการนี้จะมีการปลูก
ต้นตะเคียน จ านวน ๓๐๐ ต้น 
 - แจ้งโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

  

นายพนัน สูบกระโทก  - แจ้งงานกีฬาของชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ขอขอบคุณนายก อบต.ที่ให้ความ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓  อนุเคราะห์สนามกีฬาในการฝึกซ้อมฟุตบอล และวอลเลย์บอล 

- โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชนของ อบต. ซึ่งจัดในช่วง
เข้าพรรษาของแต่ละวัด ขอให้สมาชิกสภา อบต. ในพ้ืนที่จัดกิจกรรมได้เข้าร่วม
โครงการร่วมกับหมู่บ้านด้วย   

 

นายปกรณ์ มากพูน  - แจ้งแนะน าตัวในที่ประชุมสภา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘   
 

นายถวิล สูตรกระโทก  - แจ้งขอบคุณสมาชิกสภาที่รับหลักการในร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ และขอ 
นายก อบต. ให้ช่วยตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามสภาพพ้ืนที่ที่เป็นจริง 
 

นางช้อ ไชยรัมย์   - หารือเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของสภาฯ และคณะผู้บริหาร อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
 

นายไพฑูลย์ รุ่งสันเทียะ   - แจ้งควรมีการหักผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป 
เลขานุการนายก อบต. 
 

นายถวิล สูตรกระโทก   - แจ้งเห็นควรมีการหักผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป 
นายก อบต. 
 

นางช้อ ไชยรัมย์   - แจ้งเรื่องการลาไม่เข้าร่วมกิจกรรมขอให้ท าเป็นหนังสือให้เป็นลายลักษณ์ 
รองประธานสภา อบต. อักษร 
 

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 ๑)  เมื่อวันที่     ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕     เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ 

/(ลงชื่อ)... 
 



 
-๑๒- 

 
    

    (ลงชื่อ)    บัวลอย  แหล่กระโทก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางบัวลอย  แหล่กระโทก) 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    สะท้อน  แยกกระโทก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสะท้อน  แยกกระโทก) 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  (ครั้งที่ ๒) 
เมื่อวันที่   ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๕    เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
 

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

 
 


