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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันพุธที ่29 กันยายน  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
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10 
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28 
29 
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นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ์  ช่างนับ 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายบุญทัน  บัวแสง 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง 
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน  
นางอำนวย  ศิลชัย  
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี  
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์ ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย  
นายสุทิน  กงไกรลาศ  
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ ์
สุพงษ์  ช่างนับ 
ประสิทธิ์  เพียโคตร 
บุญทัน  บัวแสง 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง 
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
อำนวย  ศิลชัย 
สวง  เสือดี 
กฤษฎา  มหาวงษ ์
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
อารักษ์  เจริญสุข 
คูณ  พูลเจริญ 
จวน  แก้วเตชะ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์ ธรรมมะ 
ไพฑูรย์  จำปาทอง 
อัมพร  พนมสัย 
สุทิน  กงไกรลาศ 
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 

   /ลำดับที่ 31... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38  

นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 
นางสีนวน  ผาวันดี 
นายละมัย  สินธน  
นายมนัส  เนินคำภา  
นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง บุญลือ  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21  

อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
ชนม์  เมฆขุนทด 
สีนวน  ผาวันดี 
ละมัย  สินธน 
มนัส  เนินคำภา  
มงคล  พันทอง  
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง บุญลือ  

 

    
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

นายสุพงษ์  ช่างนับ 
จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวญาณิฐา ช่างนับ 
นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาวรัชดา วงชารี 
นายสุพัฒน์ติพงษ์ มะลิวัลย์ 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า 
นางสาวณัชชา  ท่านาเวช 
นางสาวชุติกาญน์ ชาวัลย์  

ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

สุพงษ์  ช่างนับ 
โอภาศ เรืองเกตุ 
ธนชาต  ปางเดิม 
ญาณิฐา ช่างนับ 
ชมพูนุช มั่งคั่ง 
นิภาพร  แสงทอง 
รัชดา วงชาร ี
สุพัฒน์ติพงษ์ มะลิวัลย์ 
อำพล  ไชยหนองหว้า 
ณัชชา  ท่านาเวช 
ชุติกาญน์ ชาวัลย์  

 

 

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
         1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญประกาศใช้ข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 13 
    กันยายน 2564 
        1.2 นายสุพัฒน์ติพงษ์ มะลิวัลย์ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง
    เจ้าพนักงานธุรการ โอน (ย้าย)  ไปองค์การบริหารบริหารส่วนตำบล
    หนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 
        1.3 นางสาวอนิสรา ตั้งพิทยาเลิศ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง 
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ลาออก ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ   
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564  
(เอกสารหมายเลข 1) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ   
ประธานสภาฯ  

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

 
 

/รายงาน… 
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รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

     ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่าน
    รายงานการประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนา
    รายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทาน
    แล้ว ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่
    ประชุมครับ (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไข
    ถ้อยคำใดหรือไม่ ถ้ามียกมือแจ้งในที่ประชุมได้เลยนะครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี            
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
    ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี – 

 

 

/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
- ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

(เอกสารหมายเลข 2) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ปลัด อบต.สระขวัญ  มาตรา ๖๙/๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
(เลขานุการสภาฯ)   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๘ 
    กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมือง
    พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือ
    ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  
     ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
    ได้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
    จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ             
    ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้ันตอนดังนี ้
     1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
    เมื่ อวันอังคารที่  21 กันยายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้าน              
    ทุ่งหินโคน หมู่ที่ 12 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
    เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น
    การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและ
    แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งนำข้อมูลพ้ืนฐานในการ
    พัฒนาจากหน่วยงานต่าง  ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
    แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    - ๒๕๗o) 
     2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัด
    ประชุมเพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o) เมื่อวันที่ 
    22 กันยายน 2564 ในการจัดทำร่างฯ นั้น ได้นำข้อมูลจากแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) มาทบทวนและปรับใช้ในการ
    จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o) โดยให้มี
    ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
     
 

/เขตจังหวัด… 
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    เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
    แห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒0 ปี  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
    (Sustainable Development Goals ; SDGs) 
     3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เสนอ
    ร่ า งแ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๖  - ๒ ๕ ๗ o) ที่ จั ด ท ำแ ล้ ว                          
    ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุม
    พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o) เมื่อวันที่ 23 
    กันยายน 2564  
     4.เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ พิจารณาร่างฯ เสร็จ            
    เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เสนอร่างฯ ดังกล่าวต่อ             
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  เพ่ือที่นายกฯ จะได้ เสนอ                 
    ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o) ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ เพื่อ ให้ความ เห็นชอบ ตามมาตรา ๔๖ (1 )  แห่ ง
    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗            
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งกำหนดว่า “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
    หน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
    ตำบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
    เมื่ อสภาฯ ให้ความเห็นชอบร่างฯ แล้ ว นายกองค์การบริหารส่วน            
    ตำบลสระขวัญ จึงจะพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น                
    (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o ต่อไป 
     ดังนั ้น  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 46 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
    สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที ่แก้ไข 
    เพ่ิมเติม ประกอบข้อ 17 วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้เสนอ           
    ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o) ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ ได้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o) ให้           
    ทุกท่านล่วงหน้าไปแล้ว แต่เพ่ือเป็นการทบทวน จึงขอชี้แจงรายละเอียดของ
     
 

/ร่างแผน… 
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    ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o) ให้ทุกท่านได้รับทราบ 
    (ปลัดฯ ได้อ่านและเปิดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o) ไป
    จนครบทุกหน้า) สมาชิกสภาฯ ท่านใด อยากสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
    หากมีโปรดยกมือครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ครับ  ถ้ า ไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ              

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o) โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน   
35 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ             

 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความ เดือดร้อน
ประธานสภาฯ   เรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือ ผมจะให้ท่าน                    
    รองประธานสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้แทน เชิญครับ 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอภิชาติครับ 
รองประธานสภาฯ 

 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17                       
ส.อบต.หมู่ที่ 17   พวกเราก็ได้ทำงานร่วมกันมา ขอขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ให้ความช่วยเหลือ    
    ทุกหมู่ ตอนนี้พ่ีน้องชาวบ้านก็เดือดร้อนเรื่องถนนหนทาง แต่ละหมู่บ้าน             
    แต่ละสายมีความเดือดร้อน ท่านปลัดฯ ก็จะให้ลูกรังแต่ละหมู่บ้านประมาณ 
    30 เที่ยว ก็พอบรรเทาความเดือดร้อน ขอบพระคุณครับ 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านสีนวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสีนวน ผาวันด ี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18            
ส.อบต.หมู่ที่ 18   อยากสอบถามว่า ที่เราจะดำเนินการเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ แล้วถ้ามี
    ผู้สูงอายุเข้ามาแล้ว จะไปเข้าห้องน้ำที่ไหน ก็อยากให้จัดทำไว้ เพ่ือความ
    สะดวก เป็นห่วงค่ะ  
 
 

/นายแดง… 
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นายแดง บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี            
รองประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุพงษ์ ช่างนับ ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ปลัด อบต.สระขวัญ   ตำบลสระขวัญ ท่านอภิชาติ เรื่องลูกรัง ก็จะจัดสรรให้แต่ละหมู่ได้ประมาณ  
(เลขานุการสภาฯ)  30 เที่ยว ทยอยกันไปครับ ท่านสีนวน เรื่องห้องน้ำ อยู่ระหว่างก่อสร้างครับ 
    คาดว่าอีกประมาณครึ่ ง เดือนน่าจะแล้ว เสร็จ  สุดท้ายขอขอบคุณ
    สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมงานกันมา ช่วยขับเคลื่อน พัฒนาตำบล            
    สระขวัญของเรา ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลาย ๆ ด้าน การพัฒนาคุณภาพ
    ชีวิต การศึกษา เรื่องถนนหนทางก็เกือบครบทุกเส้นทางแล้ว  ขอขอบคุณ
    ครับ 
      

นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.00  น. 
  

 

บันทึกเหตุการณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
  ด้วยประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติการเสือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
   

 
                                                 (ลงชื่อ)            สุพงษ์  ช่างนับ      ผู้จดรายงานการประชุม        

    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 
  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                      (นายวินัย อาทร) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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หมายเหตุ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๓๔ วรรคสอง กำหนดว่า “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงาน               
การประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรอง หรือรายงานการประชุมที่             
สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของ
สภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ณ วันที่มีเหตุดังกล่าวบันทึก
เหตุการณ์นั้นไว้ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุม 
ครั้งนั้นเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ ถ้าไม่รับรอง
ภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว” 

 


