ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (มีกาหนด
ไม่เกิน ๑๕ วัน) และได้กาหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ –
กันยายน ๒๕๖๑) และการลงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e –
Plan) ตลอดจนญัตติอื่นๆ ที่สาคัญต่อไป นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน มีมติ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
สายันต์ เสริมสิริอาพร
(นายสายันต์ เสริมสิริอาพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
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. นางบัวลอย
๑๗. นางฉลาม
๑๘. นายประจักร
๑๙. นายกล่อม
๒๐. นายจักรพงค์
๒๑. นายเมา
๒๒. นายวิชาญ
๒๓. นายสาลี
๒๔. นางสาวบัวริม
๒๕. นายอนุชาติ
๒๖. นายสวงค์

เสริมสิริอาพร
แหว่กระโทก
ชานาญกิจ
ซึมกระโทก
แยกกระโทก
ใหญ่กระโทก
เรืองกระโทก
แจ่มศรี
ใจชอบ
สีสังข์
หรรษาวงศ์
แคะสูงเนิน
เฉื่อยกลาง
เคนไธสง
หน่อยกระโทก
แหล่กระโทก
มนุษย์ชาติ
ผัดครบุรี
คับงูเหลือม
เรืองประคา
ชุมหิรัญ
ปาปะเก
วุทธา
ยี่กระโทก
จันทร์สิงห์
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 ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางปณิลชาศ์
๓. นางจาเรียง

ราชสุข
สุมังเกษตร
เรืองวิเศษ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔

ขาดประชุม
ขาดประชุม
ลาประชุม
ผู้เข้าร่วม...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชนดิลก
๒. นายบุรินทร์
๓. นายเรียน
๔. นายวีรชัย
๕. นายเชิดศิลป์
๖. นางรินดา
๗. นายวงศ์สถิตย์
๘. นางสาวสุภาพร
๙. นายสนม
๑๐. นายทิม
๑๑. นายณรงค์
๑๒. นายชนก
๑๓. นายทองสุข
๑๔. นายรักแดน
๑๕. ร.ต.ท.พรเทพ
๑๖. นายอรชุน
๑๗. นายธีระเวทย์
๑๘. นายประกอบกิจ
๑๙. นายจอม

นินทราช
คาผง
ราชกระโทก
สงวนรัมย์
ใสสะอาด
ถ้ากลาง
สมสูง
แทนคา
นิยมญาติ
นิลพรมมา
ลองกระโทก
ราพรรณนิยม
อะกันยา
ญาติกระโทก
กริ่งกระโทก
อุทัยวรรณ
ปลิงกระโทก
แปะตะขบ

นายก อบต.สระตะเคียน
รองนายก อบต.สระตะเคียน
รองนายก อบต.สระตะเคียน
รองปลัด อบต.สระตะเคียน
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔
หัวหน้าสายตรวจประจาตาบลสระตะเคียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข
เจ้าหน้าที่ประจาอ่างเก็บน้าห้วยเตย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
- เลขานุการสภาฯ แจ้งจานวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๘ คน มาประชุม ๒๕ คน ขาดประชุม
๒ ท่าน ลาป่วย ๑ ท่าน ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สระตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน
๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) ตลอดจนการลงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินผลของ อปท. (e – Plan)
ประธานสภาฯ
แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓)
ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) รายงาน...

-๓“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนั บแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
ดังนั้น จึงได้แจ้งเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน เพื่อรับทราบต่อไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

๑.๒ เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑)
ประธานสภาฯ
ดังนั้น จึงได้แจ้งเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน เพื่อรับทราบต่อไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ
๑.๓ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๑๐๐ กาหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบ
อื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อส่งให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสาเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งนายอาเภอ”
ข้อ ๑๐๑ กาหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสาเนางบแสดงฐานะ
การเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”
ดังนั้น จึงได้แจ้งเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน เพื่อรับทราบต่อไป
- รับทราบ

๑.๔ เรื่อง การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประธานสภาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ดังนั้น จึงได้แจ้งเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน เพื่อรับทราบต่อไป
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบ...

มติที่ประชุม

-๔๑.๕ เรื่อง สถานการณ์น้าอ่างเก็บน้าห้วยเตย และเขื่อนลาปลายมาศ
ปัจจุบันสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้าลาปลายมาศและอ่างห้วยเตย มีปริมาณน้าเก็บ
กักน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และไม่สามารถสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งนี้ได้
แต่จะสนับสนุนให้ปลูกพืชใช้น้าน้อยทดแทนนาปรัง
ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้า เพื่อรับทราบ และขอให้ท่านแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและใช้น้าอย่างประหยัดเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้า
ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้
- รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๖ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตามคาสั่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๑๑๑๔/๒๕๖๑
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๙ ประกอบด้วย
๑. นายอารมณ์ ทางตะคุ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต.จ.นม. เป็นประธานอนุกรรมการ
๒. หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นอนุกรรมการ
๓. นายสายันต์ เสริมสิริอาพร ประธานสภา อบต.สระตะเคียน เป็นอนุกรรมการ
๔. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นอนุกรรมการ
๕. ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ/เลขานุการ
๖. นางสาวดี มลีรัตน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการ เป็นผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประเมิน อบต. ๑๘ แห่ง (อาเภอครบุรี จานวน ๖ แห่ง
, อาเภอเสิงสาง จานวน ๕ แห่ง และอาเภอหนองบุญมาก จานวน ๗ แห่ง) กรรมการออก
ตรวจกลุ่มอาเภอเสิงสาง ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ณ อบต.กุดโบสถ์
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลสระตะเคีย น สมั ยสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวัน ที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใด
จะแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

- รับรอง............๒๕.........เสียง
- ไม่รับรอง.........-............เสียง
- งดออกเสียง.....-............เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี
ประธาน...

ประธานสภาฯ

-๕- สั่งพักการประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
- เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๑.๑๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประธานสภาฯ
แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๙ กาหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ข้อ ๓๒ กาหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งแก่
นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ”
จากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้ยื่นเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
๑.) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๔๕/๖๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโค (โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (สายจากสี่แยกบ้านนายชั้นถึงหลักขาว))
ดังนี้
ข้อความเดิม
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (สายจากสี่แยก
บ้านนายชั้นถึงหลักขาว)) จานวน ๒๙๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (สายจากสี่แยกบ้านนายชั้นถึงหลักขาว)
รายละเอียด ดังนี้ ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน
กาหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า
๒๓ ข้อ ๖๓)
ข้อความใหม่
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (สายจากสี่แยก
บ้านนายชั้นถึงหลักขาว)) จานวน ๒๙๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (สายจากสี่แยกบ้านนายชั้นถึงหลักขาว)
รายละเอียด ดังนี้ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมี...

-๖หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระตะเคียนกาหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๒๓ ข้อ ๖๓)
๒.) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๔๖/๖๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโค (โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (สายจากซอยที่ ๓ จากบ้านนางเฮงถึงบ้าน
นางเฮือง)) ดังนี้
ข้อความเดิม
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (สายจากซอยที่
๓ บ้านนางเฮงถึงบ้านนางเฮือง)) จานวน ๓๗๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (สายจากซอยที่ ๓ บ้านนางเฮงถึง
บ้านนางเฮือง) รายละเอียด ดังนี้ ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ
อบต.สระตะเคียนกาหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) หน้า ๒๗ ข้อ ๗๗)
ข้อความใหม่
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (สายจากซอยที่
๓ บ้านนางเฮงถึงบ้านนางเฮือง)) จานวน ๓๗๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (สายจากซอยที่ ๓ บ้านนางเฮงถึง
บ้านนางเฮือง) รายละเอียด ดังนี้ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระตะเคียนกาหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๒๗ ข้อ ๗๗)
๓.) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๔๖/๖๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโค (โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (สายจากบ้านนายอุดรถึงบ้านนายสวาท))
ดังนี้
ข้อความเดิม
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (สายจากบ้าน
นายอุดรถึงบ้ านนายสวาท)) จานวน ๑๓๖,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (สายจากบ้านนายอุดรถึงบ้านนาย
สวาท) รายละเอียด ดังนี้ ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.
สระตะเคียนกาหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) หน้า ๒๗ ข้อ ๗๖)
ข้อความใหม่
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (สายจากบ้าน
นายอุดรถึงบ้ านนายสวาท)) จานวน ๑๓๖,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑
สายจาก...

-๗(สายจากบ้านนายอุดรถึงบ้านนายสวาท) รายละเอียด ดังนี้ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑
ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียนกาหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๒๗ ข้อ ๗๖)
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่
มีขอมติที่ประชุม
อนุมัติ.............๒๕........เสียง
ไม่อนุมัติ..........-...........เสียง
งดออกเสียง.....-...........เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นายก อบต.
- ขอขอบคุณที่ให้เกียรติร่วมการประเมินรางวัลพระปกเกล้า รอบสาม เมื่อวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๑
- งานเดินวิ่งการกุศลของอาเภอเสิงสาง เพื่อหารายได้ต่อเติม รพ.สต.โคกไม้ตาย เพื่อ
รองรับการบริการของประชาชนในตาบลบ้านราษฎร์ ตาบลโนนสมบูรณ์ ตาบลสระตะเคียน
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
- กีฬาหน่วยงานอาเภอเสิงสางสัมพันธ์เกมส์
- การเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๑
- การเตรียมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
- ปัญหาการดาเนินงาน งบลงทุนมนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีพื้นที่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติทับลาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่จะต้องขออนุญาตก่อนดาเนินการ
- การตรวจสอบการปฏิบัติงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นายอรชุน อุทัยวรรณ (ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข)
- แจ้งแนะนาตัวเอง โอนย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
- การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ ผ่านระดับภาค ๖ รายการ คือ
ดนตรีไทย มารยาทไทย วันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะแข่งระดับภาค
- แจ้งครูมาบรรจุใหม่โรงเรียนบ้านสันติสุข เอกภาษาอังกฤษ
- อาคารหอประชุมจะมีการวางแผนดาเนินการหาทุนก่อสร้าง
ร.ต.ท.พรเทพ กริ่งกระโทก (หัวหน้าสายตรวจประจาตาบลสระตะเคียน)
- ขอความร่วมมือช่วย ปชส. การขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย
- แจ้งกลุ่มมิจฉาชีพ ด้วยรถกระบะขับตามกันมาเป็นกลุ่ม ค้าขายของส่งให้
และใช้ทะเบียนรถปลอม
นายวงศ์สถิตย์ สมสูง (ผู้อานวการกองส่งเสริมการเกษตร)
- ปรึกษาการแข่งขันกีฬาสระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ มีแผนดาเนินงานระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ แข่งขันจานวน ๗ วัน เปิดการเข่งขัน ๑๘ ธันวาคม
๒๕๖๑ และปิดการแข่งขัน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
นาย...

-๘นายสวงค์ เกิดมงคล (เลขานุการสภาฯ)
- แจ้ งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ – ๓๐
ธันวาคม ๒๕๖๑ จะประชุม เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- แจ้ งพิจ ารณาให้ ความเห็นชอบข้อบัญญัติตาบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ , กิจการตลาด และการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ

- มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพิ่มเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการประชุม
สภาฯ ในวันนี้เวลา ๑๒.๓๐ น.

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ 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

