
 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (มีก าหนด 
ไม่เกิน ๑๕ วัน)  และได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 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 ๓ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  มีมติ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
          สายันต์ เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

 

 

 
 
 
 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
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. นายสะท้อน  แยกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๒ 
๕. นายเอกชัย  ใหญ่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๒ 
๖. นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๓ 
๗. นายเชิง  แจ่มศรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๔ 
๘. นางแหม๋ว  ใจชอบ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๔ 
๙. นายพจนารถ  สีสังข ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๑๐. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๑๑. นางช้อ  ไชยรัมย์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๒. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๓. นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๔. นางสาวบุญช่วย หน่อยกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๕. นายปรีชา  ราชสุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๘ 
๑๖. นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๑๗. นายประจักร ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๑๘. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๑๙. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑ 
๒๐. นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑ 
๒๑. นางปณิลชาศ ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๒ 
๒๒. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓  
๒๓. นางสาวบัวริม ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓ 
๒๔. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๕. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๖. นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
๒๗. นายสวงค ์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายจักพงค์  เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐  ขาด 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนดิลก    นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน 
๒. นายบุรินทร์  ค าผง   รองนายก อบต.สระตะเคียน                    /ผู้เข้าร่วม... 



-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
๓. นายเรียน  ราชกระโทก  รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๔. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
๕. นายธวัชชัย  อังกระโทก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๖. นางรินดา  ถ้ ากลาง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๗. นายวงศ์สถิตย์  สมสูง   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๘. นายณรงค ์  ลองกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ 
๙. นางบังอร  นาเรือง   ผู้อ านวยการ รพ.สต.โคกไม้ตาย 
๑๐. นายวิศรุต  สาดกระโทก  ผู้อ านวยการ รพ.สต.สันติสุข 
๑๑. ร.ต.ท.พรเทพ กริ่งกระโทก  หัวหน้าสายตรวจประจ าต าบลสระตะเคียน 
๑๒. นายกิมฮก  เมฆสุวรรณ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ 
๑๓. นายอ่วย  ใยกระโทก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๗ คน มาประชุม ๒๖ คน  ขาด ๑ คน  
ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่อง เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๖๒ และประกาศก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
และนายอ าเภอได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

   ดังนั้น จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

๑.๒ เรื่อง การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)   

ประธานสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ดังนั้น 
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 /ดังนั้น... 



-๓- 
มติที่ประชุม  -รับทราบ    
 

๑.๓ เรื่อง การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

ดังนั้น จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

๑.๔ เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒) 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

๑.๕ เรื่อง แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(LPA) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

ประธานสภาฯ  ตามที่ ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  
ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้
ด าเนินการตรวจประเมินฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่ วนต าบลสระ-
ตะเคียน)  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระ-
ตะเคียน  จ านวน ๕ ด้าน  ได้แก่  ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ   ด้านที่ ๒ การบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา   ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง   ด้านที่ ๔ การบริการ
สาธารณะ  และด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล  เพ่ือน าผลการประเมินไปสู่การพัฒนา และปรับปรุง
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  ตลอดจนน าผลการประเมินเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบด้วย นั้น   

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA)  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๕ ด้าน  เพ่ือทราบโดนทั่วกัน ดังนี้ 

   ๑. ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ 
 

คะแนนที่ได้  ๑๑๙  คะแนน คะแนนเต็ม  ๑๔๐  คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

เมื่อพิจารณาจ าแนกรายด้านในระดับอ าเภอเสิงสาง จ านวน ๘ ท้องถิ่น พบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน , องค์การบริหารส่วนต าบลสุขไพบูลย์ และเทศบาล
ต าบลเสิงสาง  มีคะแนนเท่ากันที่ ๑๑๙ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๑ ของอ าเภอเสิงสาง 

   ๒. ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
 

คะแนนที่ได้  ๒๑๙  คะแนน คะแนนเต็ม  ๒๒๕  คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓ 
 

เมื่อพิจารณาจ าแนกรายด้านในระดับอ าเภอเสิงสาง จ านวน ๘ ท้องถิ่น พบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อยู่ในอันดับที่ ๒ ของอ าเภอเสิงสาง 

 
 

/๓.ด้านที่... 



-๔- 
๓. ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง   

 

คะแนนที่ได้  ๑๖๑  คะแนน คะแนนเต็ม  ๑๙๕  คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๖ 
 

เมื่อพิจารณาจ าแนกรายด้านในระดับอ าเภอเสิงสาง จ านวน ๘ ท้องถิ่น พบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อยู่ในอันดับที่ ๑ ของอ าเภอเสิงสาง                                                 

๔. ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ   
 

คะแนนที่ได้  ๓๖๓  คะแนน คะแนนเต็ม  ๓๘๕  คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ 
 

เมื่อพิจารณาจ าแนกรายด้านในระดับอ าเภอเสิงสาง จ านวน ๘ ท้องถิ่น พบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อยู่ในอันดับที่ ๒ ของอ าเภอเสิงสาง 

 

๕. ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล   
 

คะแนนที่ได้  ๖๓  คะแนน คะแนนเต็ม  ๖๕ คะแนน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๒ 
 

เมื่อพิจารณาจ าแนกรายด้านในระดับอ าเภอเสิงสาง จ านวน ๘ ท้องถิ่น พบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อยู่ในอันดับที่ ๒ ของอ าเภอเสิงสาง 

รวมคะแนน ๕ ด้าน   
 

คะแนนที่ได้  ๙๒๕  คะแนน คะแนนเต็ม  ๑๐๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘ 
 

เมื่อพิจารณาภาพรวมในระดับอ าเภอเสิงสาง จ านวน ๘ ท้องถิ่น พบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อยู่ในอันดับที่ ๑ ของอ าเภอเสิงสาง   

 

เมื่อพิจารณาภาพรวมในระดับจังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๓๓๔ ท้องถิ่น พบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อยู่ในอันดับที่ ๖ ของจังหวัดนครราชสีมา 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

๑.๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา  ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ตามค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๙๙๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของอ าเภอเสิงสาง คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๖ ประกอบด้วย 
๑.) นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต.จ.นม.    ประธานอนุกรรมการ 
๒.) คลังจังหวัดนครราชสีมา     อนุกรรมการ 
๓.) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  อนุกรรมการ 
๔.) ผช.ศาสตราจารย์พฒัน์ศิณ ส าเริงรัมย์ ผู้แทนจากวิทยาลัยนครราชสีมา อนุกรรมการ 
๕.) ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา หรือผู้แทน           อนุกรรมการ/เลขานุการ 
๖.) ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.) นายคมชาญ สระสมศรี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘.) นางสุภาวดี มลีรัตน์ นักสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
รับผิดชอบตรวจเขตอ าเภอ ดังนี้ 
อ าเภอครบุรี , อ าเภอโชคชัย , อ าเภอเสิงสาง , อ าเภอหนองบุญมาก , อ าเภอห้วยแถลง  

มติที่ประชุม  -รับทราบ                                                                    /ระเบียบวาระ... 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านม   
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใด
จะแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  -รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้                                                        

 

ข้อความเดิม 
๑.) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายสนธยา) 

จ านวน ๕๔,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายสนธยา) รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๔ ตร.ม. และท าการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่น
พ้ืนผิวทางจนเรียบ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน
ก าหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (หน้า ๕๑ ข้อ ๓๑) 

ข้อความใหม่ 
๑.) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายสนธยา) 

จ านวน ๕๔,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายสนธยา) รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๔ ตร.ม. และท าการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่น
พ้ืนผิวทางจนเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียนก าหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (หน้า ๕๑ ข้อ ๓๑) 

 
 
 

/ข้อความเดิม... 
 



-๖- 
ข้อความเดิม 
๒.) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายปรีชา – คลอง

ส่งน  า) จ านวน ๒๓,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมถนนลูกรัง บ้านใหม่ 
หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายปรีชา – คลองส่งน้ า) รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. และท าการเกรด
ปรับแต่งบดอัดแน่นพ้ืนผิวทางจนเรียบ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.สระตะเคียนก าหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (หน้า ๖๖ 
ข้อ ๘๖) 

ข้อความใหม่ 
๒.) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่  หมู่ที่ ๘  (จากบ้านนายปรีชา – คลอง

ส่งน  า) จ านวน ๒๓,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมถนนลูกรัง บ้านใหม่ 
หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายปรีชา – คลองส่งน้ า) รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. และท าการเกรด
ปรับแต่งบดอัดแน่นพ้ืนผิวทางจนเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียนก าหนด  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (หน้า ๖๖ ข้อ ๘๖) 

 

ข้อความเดิม 
๓.) โครงการเทพื นคอนกรีตลานบริเวณหน้าอาคารเรียน/ลานหน้าเสาธง ศพด. 

จ านวน ๒ แห่ง (ศพด.โคกสูง – บุงิ ว ,โคกไม้งาม – โคกวัวนอน) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเทพ้ืนคอนกรีตลานบริเวณหน้าอาคารเรียน/ลานหน้าเสาธง
ศพด. จ านวน ๒ แห่ง (ศพด.โคกสูง – บุงิ้ว , โคกไม้งาม – โคกวัวนอน) รายละเอียดดังนี้  

๓.๑) ศพด.โคกสูง – บุงิ้ว เทพ้ืนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม.  

๓.๒) ศพด.โคกไม้งาม – โคกวัวนอน  เทพ้ืนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๔.๐๐เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียนก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) (หน้า ๘๗ ข้อ ๑๖๐) 

ข้อความใหม่ 
๓.) โครงการเทพื นคอนกรีตลานบริเวณหน้าอาคารเรียน/ลานหน้าเสาธง ศพด. 

จ านวน ๒ แห่ง (ศพด.โคกสูง – บุงิ ว ,โคกไม้งาม – โคกวัวนอน) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเทพ้ืนคอนกรีตลานบริเวณหน้าอาคารเรียน/ลานหน้าเสาธง
ศพด. จ านวน ๒ แห่ง (ศพด.โคกสูง – บุงิว้ , โคกไม้งาม – โคกวัวนอน) รายละเอียดดังนี้  

๓.๑) ศพด.โคกสูง – บุงิ้ว เทพ้ืนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม.  

๓.๒) ศพด.โคกไม้งาม – โคกวัวนอน  เทพ้ืนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียนก าหนด ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (หน้า ๘๗ ข้อ ๑๖๐ 

 
 

/จากรายละเอียด... 



-๗- 
 

จากรายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วนั้น  จึงขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน ได้แจ้งระเบียบกฎหมายหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

เลขานุการภาฯ  แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น” 

ข้อ ๓๒ ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ” 

 

ประธานสภาฯ  จากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาแล้วมีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือ
สงสัยประการใดหรือไม่...ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ..............๒๖.......เสียง 
  ไม่อนุมัติ...........-......เสียง 
  งดออกเสียง......-......เสียง 
  

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

ข้อความเดิม 
๑.) โครงการขุดลอกสระน  า หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันติพัฒนา จ านวน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท 

  - ขนาดกว้าง ๖๗ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ 
  - หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๘๔๐ ลบ.ม. 
  - ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
  - รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด  

ข้อความใหม่ 
๑.) โครงการขุดลอกสระน  า (สระลูกที่ ๓) หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันติพัฒนา  

จ านวน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท 
  - ขนาดกว้าง ๖๗ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ 
  - หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๘๔๘ ลบ.ม. 
  - ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
  - รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด  

 
 

/ข้อความ... 



-๘- 
 

ข้อความเดิม   
   ๒.) โครงการขุดลอกคลองสระน  าหนองกาด หมู่ที่ ๙ บ้านคลองศรีสุข  
จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 

    - ขนาดกว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๕๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ 
    - หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๙๖.๒๕ ลบ.ม. 
    - ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
    - รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

ข้อความใหม่ 
๒.) โครงการขุดลอกคลองสระน  าหนองกาด หมู่ที่ ๙ บ้านคลองศรีสุข  

จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
    - ขนาดกว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๕๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ 
    - หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๙๐ ลบ.ม. 
    - ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
   - รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 
 

เลขานุการภาฯ  แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ข้อ ๓๒ ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ”                              

 

ประธานสภาฯ  จากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาแล้วมีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือ
สงสัยประการใดหรือไม่...ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ..............๒๕.......เสียง 
  ไม่อนุมัติ..........-.......เสียง 
  งดออกเสียง.....๑.......เสียง (นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒) 
 

๕.๓  เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน (ในสัดส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
จ านวน ๑ คน)  

 
 

/ประธานสภา... 



-๙- 
ประธานสภาฯ  เนื่องจาก  ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ราย นายสมภูมิ 

ซึมกระโทก  ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ และ
ต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระ-
ตะเคียน  ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ จึงท าให้
ต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระ-
ตะเคียน ว่างลง   

ดังนั้น จึงต้องด าเนินการคัดเลือกใหม่ตามระเบียบและหนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวข้อง  
และขอเชิญเลขานุการสภา อบต.สระตะเคียน ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ (๑) ประกอบกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรณี  ที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ให้ด าเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุม
คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าวิธีการตามความใน
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 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  กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

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

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.สระตะเคียน กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง อีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม  - เลือก  นางช้อ  ไชยรัมย์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ ๖  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สระตะเคียน แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสวงค์  เกิดมงคล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

- แจ้งเรื่องกฐินสามัคคีอ าเภอเสิงสาง วันเสาร์ที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ วัด
บ้านหนองใหญ่ 

 
-แจ้งเรื่อง... 



-๑๐- 
- แจ้งเรื่องหน่วยรับบริจาคโลหิตจะออกรับบริจาคโลหิตในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอ าเภอเสิงสาง 
- แจ้งเรื่องการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อมล าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
องค์ประจ าอ าเภอเสิงสาง เวลา ๐๖.๓๐ น. ท าบุญตักบาตร เวลา ๐๙.๐๐ น. วางพวงมาลา 
และเวลา ๑๗.๓๐ น. จุดเทียนน้อมร าลึก 

- แจ้งเรื่องการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ และการแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ 
- แจ้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 
- แจ้งเรื่องข้อมูลสถานการณ์น้ า ดังนี้ 

- อ่างห้วยเตย เก็บกัก ๔.๓๙ ลบ.ม. มีปริมาตรน้ า ๑.๖๐๘ ลบ.ม.  
คิดเป็น ๓๖.๕๗% ปริมาตรน้ าที่ใช้การได้ ๑.๔๕๘ ลบ.ม. คดิเป็น ๓๔.๓๓% 

- อ่างล าปลายมาศ เก็บกัก ๙๘ ลบ.ม. มีปริมาตรน้ า ๓๗.๒๘๖ ลบ.ม.  
คิดเป็น ๓๘.๐๕% ปริมาตรน้ าที่ใช้การได้ ๒๗.๙๘๖ ลบ.ม. คิดเป็น ๓๑.๕๕% 
 

นายสมภูมิ  ซึมกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ 
- แจ้งขอขอบคุณการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต.ที่ผ่านมา และจะไปท าหน้าที่

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต่อไป  
    
นายณรงค์ ลองกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
  - แจ้งฝากสภา ๑ เรื่อง เรื่องการพัฒนาสองข้างถนนจากแยกย่าโมไปคลองศรีสุข

ร่วมกันกับราษฎร ๒ หมู่บ้าน 
  

นายก อบต. 
  - แจ้งกิจกรรมพัฒนาประจ าเดือนของสภาฯ ในการด าเนินการร่วมกับชุมชน/จิต

อาสาร่วมกันพัฒนาในแต่ละเดือน 
  - แจ้งการขอเสนอยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาล 
  - การแข่งขันกีฬาสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒  
 

นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
  - แจ้งฝากผู้น าดูแลกองเชียร์/นักกีฬา ตลอดจนดูแลตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา 
  - สอบถามเรื่องการขอเครื่องราชอิสรียาภรณ์ของ ส.อบต. มีขั้ยตอนการด าเนินการ

การอย่างไร 
 

นายบุรินทร์ ค าผง รองนายก อบต. 
  - แจ้งเรื่องการแข่งขันกีฬาสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ในส่วนของการรับสมัคร/รูปถ่าย

นักกีฬาให้ครบถ้วน 
 
นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
  - แจ้งขอขอบคุณการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมทาง หมู่ ๕ 
 

/นายเชิง... 



-๑๑- 
นายเชิง แจ่มศรี ประชาคม หมู่ ๔ 

- แจ้งเรื่องการปรับปรุงขอบสนามกีฬาช่วงโรงจอดรถให้เสมอเพ่ือรองรับประชาชน 
ผู้มาเชียร์กีฬา 

 

นางรินดา ถ้ ากลาง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- แจ้งเรื่องการประชาคมหมู่บ้านด้านการป้องกันส่งเสริมสุขภาพของกอง สปสช. 

ปัญหาที่พบมาก คือ วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม อายุยังน้อยแต่ตั้งครรภ์ และปัญหาสารเคมีตกค้าง 
และในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะจัดประชุมคณะกรรมการ ในการท าแผนขอใช้
งบประมาณจากกองทุน 

- แจ้งเรื่องไข้เลือดออกยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบผู้ป่วย ๑๑๒ ราย 
 

นายฉลวย แหว่กระโทก รองประธานสภา อบต. 
- แจ้งเรื่องการจัดงานกฐินสามัคคีท่ีวัดบ้านโคกสูง-บุงิ้ว มีมหรสพสมโภช มวย ร าวง

ย้อนยุค ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   
 

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 
     (นายสมพงษ ์ 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 

 


