ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (มีกาหนด
ไม่เกิน ๑๕ วัน) และได้กาหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
(ครั้ ง ที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ เพื่ อ พิ จารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบล เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (วาระ ๒ และ ๓ ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ อให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
(ครั้งที่ ๒) ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
สายันต์ เสริมสิริอาพร
(นายสายันต์ เสริมสิริอาพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒)
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ผู้มาประชุม
๑. นายสายันต์
๒. นายฉลวย
๓. นายสมพงษ์
๔. นายสมภูมิ
๕. นายสะท้อน
๖. นายเอกชัย
๗. นายสุระพงษ์
๘. นายเชิง
๙. นางแหม๋ว
๑๐. นายพจนารถ
๑๑. นางประกอบกิจ
๑๒. นางช้อ
๑๓. นางละมุล
๑๔. นายสมชัย
๑๕. นางสาวบุญช่วย
๑๖. นายปรีชา
๑๗. นางบัวลอย
๑๘. นางฉลาม
๑๙. นายประจักร
๒๐. นายจักรพงค์
๒๑. นายกล่อม
๒๒. นายเมา
๒๓. นายสาลี
๒๔. นางสาวบัวริม
๒๕. นางจาเรียง
๒๖. นายสวงค์

เสริมสิริอาพร
แหว่กระโทก
ชานาญกิจ
ซึมกระโทก
แยกกระโทก
ใหญ่กระโทก
เรืองกระโทก
แจ่มศรี
ใจชอบ
สีสังข์
หรรษาวงศ์
แคะสูงเนิน
เฉื่อยกลาง
เคนไธสง
หน่อยกระโทก
ราชสุข
แหล่กระโทก
มนุษย์ชาติ
ผัดครบุรี
เรืองประคา
คับงูเหลือม
ชุมหิรัญ
วุทธา
ยี่กระโทก
เรืองวิเศษ
เกิดมงคล

ประธานสภา อบต.สระตะเคียน
รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔
เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายวิชาญ
๒. นางปณิลชาศ์
๓. นายอนุชาติ

ปาปะเก
สุมังเกษตร
จันทร์สิงห์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔

ขาด
ขาด
ลา
ผู้เข้าร่วม...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชนดิลก
๒. นายบุรินทร์
๓. นายเรียน
๔. นายวีรชัย
๕. นายเชิดศิลป์
๖. นายวงศ์สถิตย์
๗. ร.ต.ท.พรเทพ
๘.นายธีรภัทรวัฒน์
๙. นายสมคิด

นินทราช
คาผง
ราชกระโทก
สงวนรัมย์
ใสสะอาด
สมสูง
กริ่งกระโทก
กล้าแข็ง
อินธิแสง

นายก อบต.สระตะเคียน
รองนายก อบต.สระตะเคียน
รองนายก อบต.สระตะเคียน
รองปลัด อบต.สระตะเคียน
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
หัวหน้าสายตรวจประจาตาบลสระตะเคียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
- เลขานุการสภาฯ แจ้งจานวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๘ คน มาประชุม ๒๕ คน ลา ๑ คน ขาด
๒ คน ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนเรื่อง กาหนด
วันนั ดประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลสระตะเคียน สมัยวิส ามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒และเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
แจ้งเรื่องการปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าสวนหย่อม อบต.สระตะเคียน
ประธานสภาฯ
จานวน ๓ ต้น ระหว่างการพักรับประทานอาหารว่าง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

- รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน สมัย สามัญ สมัยที่ ๒
(ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม๒๕๖๒

นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม
ประธานสภา อบต.
หรือไม่ หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

- รับรองเป็นเอกฉันท์
เรื่อกระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบ...

-๓ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
๔.๑ เรื่องการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
- ตามที่สภาได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการดัง กล่ า วได้ ด าเนิ น การประชุ มแล้ ว เสร็ จ และจั ด ส่ ง
รายละเอี ย ดให้ ประธานสภา และประธานสภาฯ ได้ จั ดส่ ง ให้ กั บผู้ บ ริ ห ารฯ และ
สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านแล้ว
- จึงขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายสวงค์ เกิดมงคล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
เลขานุการสภาฯ
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้ อ
และเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัต ติที่ส ภาท้องถิ่น กาหนดตามวรรคหนึ่ ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอคาแปรญัต ติล่ วงหน้าเป็นหนังสื อโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้ อ และเสนอต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติ”
ข้ อ ๕๐ “เมื่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ พิ จ ารณาแล้ ว จะต้ อ งส่ ง ร่ า ง
ข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน
ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ปร่ ว มประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย เพื่ อ แถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”
ข้อ ๕๙ “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจากผู้บริ หาร
ท้องถิ่น หรือคาแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ”
ข้อ ๖๑ “ห้ามมิให้แปรญัตติในรายการ และจานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง” ดังต่อไปนี้
๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ดังนั้น...

-๔ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงผลการประชุมต่อสภา
ต่อไป
นายสมภูมิ ซึมกระโทก
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้กาหนดระยะเวลา
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ยื่นเสนอคาขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ปรากฏว่ า ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดได้ ข อเสนอยื่ น ค าแปรญั ต ติ ฯ ต่ อ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เพราะฉะนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงร่วมกัน
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายหรือไม่ หรือคณะกรรมการท่านใดมีอะไรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้าง เมื่อ
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒โดยคณะกรรมการได้มีความเห็นแจ้งข้อแนะนาดังนี้
๑) กรณี ก ารก่ อ สร้ า งถนนลู ก รั ง ถนนหิ น คลุ ก หรื อ ถนนคอนกรี ต ที่ เป็ น
ทางเข้าไร่ควรทาความกว้างเต็มพื้นที่เพื่อป้องกันการบุกรุก
๒) ควรจัดสรรงบประมาณซื้อรถในการปรับเกรดถนนทางเข้าไร่ในเขตตาบล
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาถนนลู ก รั ง ถนนหิ น คลุ ก ช ารุ ด เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ เพื่ อ ประหยั ด
งบประมาณในการบารุงรักษา
๓) ในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปควรจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
โครงการอบรมสั ม มนาผู้ บริ หาร สมาชิก สภาฯ และพนักงานส่ วนต าบลไว้ในร่า ง
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณฯ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านและให้ บ ริ ก าร
ประชาชนดีขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพ
๔) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้าอุปโค บริ โภค เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปีต่อๆ ไป
- ขอให้มีการแก้ไข/เพิ่มเติม “คาผิด” ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้
๑) หน้าที่ ๑๐๗/๑๓๑ โครงการกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ข้อ ๘
คาว่า “หยังสือ”
แก้ไขเป็น “หนังสือ”
๒) หน้าที่ ๑๐๙/๑๓๑ บรรทัดที่ ๖
คาว่า “จพัฒนา”
แก้ไขเป็น “จะพัฒนา”
๓) หน้าที่ ๑๑๐/๑๓๑ วัสดุกีฬา บรรทัดที่ ๗
คาว่า “เบิกจ่าน”
ให้แก้ไขเป็น “เบิกจ่าย”
๔) หน้าที่ ๑๑๓/๑๓๑ บรรทัดที่ ๕
คาว่า “ค่าเหมา”
ให้แก้ไขเป็น “ค่าจ้างเหมา”
๕) หน้าที่ ๑๒๐/๑๓๑ ค่าวัสดุ บรรทัดที่ ๓
คาว่า “นายา”
ให้แก้ไขเป็น “น้ายา”

๖) หน้าที่...

-๕๖) หน้าที่ ๑๒๗/๑๓๑ บรรทัดที่ ๙
คาว่า “เบี้ยยังีพ”
ให้แก้ไขเป็น “เบี้ยยังชีพ”
๗) หน้าที่ ๑๓๐/๑๓๑ บรรทัดที่ ๗
คาว่า “หมวอก”
ให้แก้ไขเป็น “หมอกควัน”
๘) หน้าที่ ๑๓๑/๑๓๑ บรรทัดที่ ๑๓
คาว่า “กรอบ”
ให้แก้ไขเป็น “กรม”
- ทั้งนี้ ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และไม่มีการ
สงวนคาแปรญัตติใดๆ
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน (ในขั้นวาระที่ ๒
ขั้นแปรญัตติ)
- แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้ อ ๕๑ “ในการพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ส อง ให้ ป รึ ก ษาเรี ย ง
ตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ป ระชุมสภาฯ ลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติฯ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ”
ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯอภิปราย

นายสวงค์ เกิดมงคล
เลขานุการสภาฯ

นายสมภูมิ ซึมกระโทก
แถลงผลการประชุม คณะกรรมการแปรญั ตติ ร่า งข้ อบั ญญั ติง บประมาณ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในระหว่างวันที่ แจ้งข้อแนะนาดังนี้
๑) กรณี ก ารก่ อ สร้ า งถนนลู ก รั ง ถนนหิ น คลุ ก หรื อ ถนนคอนกรี ต ที่ เป็ น
ทางเข้าไร่ควรทาความกว้างเต็มพื้นที่เพื่อป้องกันการบุกรุก
๒) ควรจัดสรรงบประมาณซื้อรถในการปรับเกรดถนนทางเข้าไร่ในเขตตาบล
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาถนนลู ก รั ง ถนนหิ น คลุ ก ช ารุ ด เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ เพื่ อ ประหยั ด
งบประมาณในการบารุงรักษา
๓) ในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปควรจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
โครงการอบรมสั ม มนาผู้ บริ หาร สมาชิก สภาฯ และพนักงานส่ วนต าบลไว้ในร่า ง
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณฯ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านและให้ บ ริ ก าร
ประชาชนดีขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพ
๔) ควรจัด...

-๖๔) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้าอุปโค บริโภค เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปีต่อๆ ไป
- ขอให้มีการแก้ไข/เพิ่มเติม “คาผิด” ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้
๑) หน้าที่ ๑๐๗/๑๓๑ โครงการกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ข้อ ๘
คาว่า “หยังสือ”
แก้ไขเป็น “หนังสือ”
๒) หน้าที่ ๑๐๙/๑๓๑ บรรทัดที่ ๖
คาว่า “จพัฒนา”
แก้ไขเป็น “จะพัฒนา”
๓) หน้าที่ ๑๑๐/๑๓๑ วัสดุกีฬา บรรทัดที่ ๗
คาว่า “เบิกจ่าน”
ให้แก้ไขเป็น “เบิกจ่าย”
๔) หน้าที่ ๑๑๓/๑๓๑ บรรทัดที่ ๕
คาว่า “ค่าเหมา”
ให้แก้ไขเป็น “ค่าจ้างเหมา”
๕) หน้าที่ ๑๒๐/๑๓๑ ค่าวัสดุ บรรทัดที่ ๓
คาว่า “นายา”
ให้แก้ไขเป็น “น้ายา”
๖) หน้าที่ ๑๒๗/๑๓๑ บรรทัดที่ ๙
คาว่า “เบี้ยยังีพ”
ให้แก้ไขเป็น “เบี้ยยังชีพ”
๗) หน้าที่ ๑๓๐/๑๓๑ บรรทัดที่ ๗
คาว่า “หมวอก”
ให้แก้ไขเป็น “หมอกควัน”
๘) หน้าที่ ๑๓๑/๑๓๑ บรรทัดที่ ๑๓
คาว่า “กรอบ”
ให้แก้ไขเป็น “กรม”
- ทั้งนี้ ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และไม่มีการ
สงวนคาแปรญัตติใดๆ
นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นด้วยกับคาแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ
แปรญัตติฯ หรือไม่
มติที่ประชุม

นายสวงค์ เกิดมงคล
เลขานุการสภาฯ

เห็นด้วยกับคาแปรญัตติ.........๒๕......เสียง
ไม่เห็นด้วย.............................-...........เสียง
งดออกเสียง...........................-...........เสียง
๕.๑.๒ เรื่ อ งพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ในขั้ น วาระที่ ๓ ขั้ น ลงมติ เ ห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น ร่ า ง
ข้อบัญญัต)ิ
- แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๕๒...

มติที่ประชุม

-๗ข้อ ๕๒ “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิ จารณาวาระนี้ ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ องถิ่ นลงมติว่ า จะให้ ต ราเป็ น
ข้อบัญญัติหรือไม่”
ขอให้ที่ประชุมสภาได้ลงมติว่าเห็นชอบจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ.........๒๕..........เสียง
ไม่เห็นชอบ......................................-...............เสียง
งดออกเสียง.....................................-..............เสียง

นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
ประธานสภา อบต.

- แจ้งขอพักการประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. เพื่อรับประทานอาหารว่าง
และเริ่มประชุมต่อเวลา ๑๑.๐๐ น.

๕.๑.๓ เรื่องขออนุมัติตัดทอนงานจ้างส่วนเกินที่ไม่สามารถดาเนินการได้
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ สายจากศาลา ถึง
บ้า นนายประนอม) ตามสั ญ ญาจ้ า งเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวั น ที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๒
นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ยื่นเสนอญัตติการขอ
ประธานสภา อบต.
อนุมัติตัดทอนงานจ้างส่วนเกินที่ไม่ส ามารถดาเนินการได้ (โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ สายจากศาลา ถึง บ้านนายประนอม) ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ต่อประธานสภาฯ เพื่ อ
นาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณานั้น
จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ดาเนินการ
ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมอบต.
นายชนดิลก นินทราช
ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติตัดทอนงานจ้างส่วนเกินที่ไม่สามารถ
นายก อบต.
ดาเนินการได้ตามแผนงานเคหะและชุม งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ สายจากศาลา ถึง บ้านนายประนอม) ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
สาเหตุ เนื่องจากการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว พบว่ามีการก่อสร้างรั้ว
บ้านของชาวบ้านและขุดรางระบายน้า จนทาให้ไม่สามารถลงไหล่ทางหินคลุกได้ตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.กาหนด
จึงต้องมีการขออนุมัติต่อสภาเพื่อให้การดาเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เป็นไปตามสัญญาจ้างสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจึงขออนุมัติต่อสภาเพื่อ
ตั ด ทอนงานหิ น คลุ ก ไหล่ ท างออก จ านวน ๒๒.๒๐ ลบ.ม. คิ ด เป็ น งบประมาณ
๑๔,๓๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)
นายสายันต์...

-๘นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติตัดทอนงานจ้าง
ประธานสภา อบต.
ส่วนเกินที่ไม่สามารถดาเนินการได้ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ใหม่ หมู่ที่ ๘ สายจากศาลา ถึง บ้านนายประนอม) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น จึงขอเชิญเลขานุการสภา อบต.
ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายสวงค์ เกิดมงคล
เลขานุการสภา อบต.

- ชี้แจงระเบียบกฎหมาย
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๙๗ วรรคสาม บัญญัติว่า “การแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงตามวรรค
หนึ่ ง หรื อ วรรคสองจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ หรื อ
กฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หากมี ค วามจ าเป็ น เพิ่ ม หรื อ ลดวงเงิ น หรื อ เพิ่ ม หรื อ ลด
ระยะเวลาส่งมอบ หรือระยะเวลาในการทางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป”
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๑๖๕ “การแก้ไขสั ญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้อง
พิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของ
พัสดุหรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทาการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลง”
วรรคสาม “เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการ
แก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญา
หรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น”

นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด และเลขานุการได้ขี้แจง
ประธานสภาฯ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว นั้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียด มี
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ
มติที่ประชุม
อนุมัติ.................๒๕........เสียง
ไม่อนุมัติ.............-............เสียง
งดออกเสียง........-............เสียง
๕.๑.๔เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ยื่นเสนอญัตติการขอ
ประธานสภา อบต.
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ต่อประธานสภา
ฯ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณานั้น
จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ดาเนินการ
ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมอบต.
นายชนดิลก...

-๙นายชนดิลก นินทราช
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นายก อบต.
สระตะเคียนตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
เงินทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน-) โดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียนได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
ตาบลสระตะเคียน ในแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะ
และชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนั นทนาการ แผนงานการเกษตร และแผนงานงบกลาง รวมตลอดถึงการ
ดาเนิ นงานด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และตามนโยบายการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่ วนตาบล
สระตะเคียนซึ่งได้กาหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชนในตาบลสระตะเคียน ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ซึ่ง
เป็นกิจการบริการด้านชุมชนและสังคม เป็นไปตามเป็นพัฒนาท้องถิ่นและมีเงินสะสม
เหลื อเพี ย งพอกั บการจ่ า ยประจ าและกรณี ส าธารณภั ยฉุ กเฉิ น ตลอดจนให้ การ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมถึงการดาเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน องค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนจึงขอ
เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณดาเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมครั้ง
ที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงินจานวน ๗๕๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน-)เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน จะได้ร่วมกันพิจารณา
อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานเคหะ
และชุมชน จานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการขุดลอกสระน้า หมู่ที่ ๑๓ บ้านสั นติพัฒนา รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขอองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการขุ ด ลอกคลองสระน้ าหนองกาด หมู่ ที่ ๙ บ้ า นคลองศรี สุ ข
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกาหนด
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม ๗๕๐,๐๐๐.-บาท
งบลงทุน
รวม ๗๕๐,๐๐๐.-บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม ๗๕๐,๐๐๐.-บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
๑. โครงการ...

-๑๐๑. โครงการขุดลอกสระน้า หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันติพัฒนาจานวน
๔๕๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้
- ขนาดกว้าง๖๗ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย๒.๐๐ เมตร
ลาดเอียง ๑:๑
- หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๘๔๘ ลบ.ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
หมายเหตุ :ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ ลาดับที่ ๑๒ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่
๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
๒. โครงการขุดลอกคลองสระน้าหนองกาด หมู่ที่ ๙ บ้านคลอง
ศรีสุข จานวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้
- ขนาดกว้าง๔๖ เมตร ยาว ๕๑ เมตร ลึกเฉลี่ย๒.๕๐ เมตร
ลาดเอียง๑:๑
- หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๙๖.๒๕ ลบ.ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนกาหนด
หมายเหตุ : ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ลาดับที่ ๑๐ ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
(ครั้งที่ ๒) ประตาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น จึงขอเชิญเลขานุการสภา
อบต. ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายสวงค์ เกิดมงคล
- ชี้แจงระเบียบกฎหมาย
เลขานุการสภาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือภารกิจที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น หรื อกิ จการที่ จัด ท าเพื่ อบ าบั ด ความเดือ ดร้ อ นของ
ประชาชน ทั้ งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด
๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทเรียบร้อยแล้ว
๓) เมื่อได้รับ...

-๑๑๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยให้คานึงถึงฐานะการ
คลังและเสถียรภาพในระยะยาว
นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
และเลขานุการได้ขี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว นั้น ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาโดยละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ
มติที่ประชุม

อนุมัติ................๒๕.....เสียง
ไม่อนุมัติ.............-.........เสียง
งดออกเสียง.......-.........เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายวงศ์สถิตย์ สมสูง
- แจ้งโครงการอบรม “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต” ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ขอให้
คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้ารับการอบรม หมู่บ้านละ ๒ คน
นายชนดิลก นินทราช
- แจ้งขอขอบคุณสภาฯ ที่มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณ
นายก อบต.
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
- แจ้งขอหารือกรณีที่ราษฎรร้องเรียนความเดือดร้อนของถนนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างคูกั้นช้างที่จะใช้เงินจากงบสารองจ่าย ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และถนนชารุดบริเวณซอย ๓ ซอย ๕
- แจ้งในวันที่ ๒๘ , ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จะเดินทางไปอาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงเรียนทั้ง ๖ แห่งในตาบล และมูลนิธฺศุภนิมิต
- แจ้งเรื่องการเดินทางไปรับโล่รางวัลดีเด่น จากสภาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ ที่จังหวัดลาพูน ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
- แจ้งเรื่องที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอโครงการศึกษาดูงาน
จะพิจารณาดาเนินการในปีงบประมาณต่อไป แต่มีงบประมาณที่ตั้งไว้ในการอบรมอยู่
ซึ่งสามารถขออนุมัติใช้ไปอบรมได้
นายบุรินทร์ คาผง
รองนายก อบต.

- แจ้งซอย ๓ หัวหน้าประวิทย์ให้ดาเนินการได้ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน แต่ที่ซอย ๔,๕ จะให้ผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไขปัญหา
นายประจักร...

-๑๒- แจ้งขอขอบคุณที่ได้รับการอนุมัติโครงการขุดลอกสระน้าหนองกาด

นายประจักร ผัดครบุรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙

- แจ้งถนนจากคลองหนองกาดมาหน้าวัดคลองศรีสุข ฝากให้แก้ไขปัญหา
เป็นก่อสร้างถนนหินคลุก
นายเชิง แจ่มศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

- ขอให้นายก อบต. ได้จัดสรรงบประมาณทางขึ้นห้วยตะเข้

นายสมภูมิ ซึมกระโทก
- กล่าวอาลาเพื่อนสมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน เพื่อขอลาออกจาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ตาแหน่งสมาชิกสภา อบต. และจะลงสมัครเลือกผู้ใหญ่บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ ใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๒ นี้
นายชนดิลก นินทราช
- ชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
นายก อบต.
งบประมาณที่ค่อนข้างจากัด
นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
ประธานสภา อบต.

มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพิ่มเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ
ประชุมสภาฯ ในวันนี้เวลา ๑๒.๐๐ น.

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

สวงค์ เกิดมงคล
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสวงค์ เกิดมงคล)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
(ลงชื่อ) สมพงษ์ ชานาญกิจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ ชานาญกิจ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

วิชาญ ปาปะเก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชาญ ปาปะเก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) บัวลอย แหล่กระโทก ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางบัวลอย แหล่กระโทก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) สายันต์ เสริมสิริอาพร ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสายันต์ เสริมสิริอาพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

