
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (มีก าหนด 
ไม่เกิน ๑๕ วัน) และได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ตลอดจนญัตติอื่นที่ส าคัญ 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 สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน มีมติ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดย
ทั่วกัน  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  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. นายเชิง  แจ่มศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
๗. นางแหม๋ว  ใจชอบ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
๘. นายพจนารถ  สีสังข ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
๙. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
๑๐. นางช้อ  ไชยรัมย์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
๑๑. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
๑๒. นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
๑๓. นางสาวบุญช่วย หนอ่ยกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
๑๔. นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
๑๕. นายประจักร ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
๑๖. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
๑๗. นายจักรพงค ์ เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
๑๘. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
๑๙. นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
๒๐. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
๒๑. นางสาวบัวริม ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
๒๒. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 
๒๓. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 
๒๔. นายสวงค์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมภูมิ  ซึมกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  ขาดประชุม 
๒. นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓  ลาประชุม 
๓. นายปรีชา  ราชสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘  ขาดประชุม 
๔. นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙  ขาดประชุม 
๕. นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑  ขาดประชุม 
 

ผู้เข้าร่วม... 



 
-๒- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนดิลก    นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน 
๒. นายบุรินทร์  ค าผง   รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๓. นายเรียน  ราชกระโทก  รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๔. นายวีรชัย  สงวนรัมย์  รองปลัด อบต.สระตะเคียน 
๕. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
๖. นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส   นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
๗. นายธวัชชัย  อังกระโทก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๘. นางรินดา  ถ้ ากลาง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๙. นายวงศ์สถิตย ์ สมสูง   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๑๐. นางสาวสุภาพร แทนค า   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๑. นางอรุณ ี  มนัสสา   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
๑๐. นายสมชาย   เชิญกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน 
๑๑. นายอ ารงค์ศักดิ ์ ทองสุข   ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน 
๑๒. นายสุทัศน์  ใจจังหรีด  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 
๑๓. นายธีระเวทย์    เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาอ่างเก็บน้ าห้วยเตย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด  ๒๘ คน  มาประชุม ๒๓ คน ขาดประชุม 
๔ ท่าน  ลาป่วย  ๑  ท่าน  ครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ   อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  เชิญประธานสภาฯ  เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่อง การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑)   

ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

ดังนั้น จึงได้แจ้งเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เพ่ือรับทราบ 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
   ๑.๒ เรื่อง การจัดงานวันรวมน  าใจสู่กาชาด ประจ าปี ๒๕๖๒  
ประธานสภาฯ  ก าหนดการจัดงานวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงขอความอนุเคราะห์รับบริจาคเงิน/

สิ่งของเพ่ือสมทบทุนต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

๑.๓ การตรวจราชการ... 



 
-๒- 

   ๑.๓ เรื่อง การตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรี 
ประธานสภาฯ  ก าหนดการออกตรวจวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ หอประชุมอ าเภอเสิงสาง   

ในวันประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมา   
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 
หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  - รับรอง............๒๓.....เสียง 
  - ไม่รับรอง.........-........เสียง 
  - งดออกเสียง.....-........เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั งขึ นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
๕.๑  เรื่อง การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  

ประธานสภาฯ  จากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือพิจารณาก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ วรรคแรก ก าหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด”   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยใน
ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นจะก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน ข้อ ๒๑ วรรคแรก ก าหนดว่า “การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 
ประเด็น... 



 
-๓- 

  ประเด็นในการปรึกษาในที่ประชุมสภา มีดังนี ้
  ข้อที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒  จะก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 
  ข้อที่ ๒ ในแต่ละสมัยนั้น จะก าหนดวันประชุมกี่วัน 
  ข้อที่ ๓ ในแต่ละสมัยนั้น จะก าหนดวันเริ่มประชุมวันใด 
  ข้อที่ ๔ ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันใด และก าหนดกี่วัน 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้น าเสนอในประเด็นการปรึกษาเป็นรายข้อ ทั้ง ๔ ข้อ ดังกล่าว 
 ในการนี้  ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอ ดังนั้น ผมจึงขอเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เสนอให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  จ านวน  ๔  สมัย 
  ๒. เสนอให้ก าหนดวันประชุมในแต่ละสมัย จ านวนไม่เกิน ๑๕ วัน 
  ๓. เสนอให้ก าหนดวันเริ่มประชุมในแต่ละสมัย ดังนี้ 
 

- สมัยแรก  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 

- สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒  
(มีก าหนด  ๑๕  วัน) 

- สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 
(มีก าหนด  ๑๕  วัน) 

- สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 
(มีก าหนด  ๑๕  วัน) 

๔. เสนอให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ คือ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ (มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน) 

มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ก าหนดจ านวน......๔.......สมัย 
 - เห็นชอบก าหนดให้แต่ละสมัย  มีจ านวน.........๑๕...........วัน 
 - เห็นชอบในแต่ละสมัยก าหนดวันเริ่มประชุมวันใด ดังนี้ 
  สมัยที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

  (มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน) 
  สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 
     (มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน) 
  สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 
     (มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน) 
  สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 
     (มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน) 
 - เห็นชอบก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกปี ๒๕๖๓  คือวันที่  ๓  เดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
 (มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน) 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมแล้ว จะได้ด าเนินการจัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
 

ประธานสภา... 



 
-๔- 

ประธานสภาฯ  - สั่งพักการประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
   - เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
นายก อบต.  - แจ้งเรื่องการศึกษาดูงานของคณะจากจังหวัดสงขลา ,และจังงงหหหวัดตรัง เมื่อ

วันที่ ๒๒ , ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
   - แจ้งการมาศึกษาดูงานของเทศบาลต าบลสารภี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

 - แจ้งการอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ที่ห้องประชุม อบต.สระตะเคียน กลุ่มเป้าหมายคือ อบต.สระตะเคียน , อบต.บ้านราษฎร์ และ 
อบต.โนนสมบูรณ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 - แจ้งการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) 
 - แจ้งปัญหาน้ าในสระของสันติสุขแห้ง ท าให้มีปัญหาการขาดแคลนน้ าผลิตประปา 
ชาวบ้านได้ช่วยท าความสะอาดคลองส่งน้ า อบต.สระตะเคียน ใช้งบประมาณขุดลอกเพ่ือน า
น้ าออกจากอ่างห้วยเตยมาลงสระน้ าผลิตประปา 

 

นายธีระเวทย์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าห้วยเตย) 
   - แจ้งปริมาณน้ าปัจจุบัน ๑.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 

 - แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตัดต้นไม้สองข้างทางเพ่ือท าถนน 
เนื่องจากจะท าถนนไม่ได้ 

 

นางสาวสุภาพร แทนค า (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) 
- แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นของ อบจ.นม. ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ

เสิงสาง  โดยให้แจ้งความประสงค์อบรมให้ทราบเพื่อแจ้งประสาน อบจ.นม.  
- แจ้งโครงการอบรมการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก/สตรี ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม อบต.สระตะเคียน 
- แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนต่อไปจะจ่ายเพียงวันเดียว 
- แจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 

นางอรุณี มนัสสา (นักวิชาการตรวจสอบภายใน) 
   - แจ้งการลงทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. เข้าระบบ e–LASS  และระบบ EGP 
 

นางรินดา ถ  ากลาง (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   - แจ้งเรื่อง การจัดการขยะ ๖๐ วันแยกก่อนทิ้ง การลด การคัดแยก 

 - แจ้งการส ารวจสุนัข ,แมว  โดย อสม. ซึ่งมีสุนัขและแมวเพิ่มข้ึนรวม ๓ พันกว่า จาก
เดิม ๑ หมื่นกว่า  และจะด าเนินการฉีดวัคซีนประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
 - แจ้งเรื่อง โครงการผู้สูงอายุ รับสมัครไม่จ ากัดจ านวน โดยการสมัครใจร่วม เริ่ม
ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
 - แจ้งเรื่อง โครงการการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ในวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อบต.สระตะเคียน 
 

- แจ้งเรื่อง... 



 
-๕- 

- แจ้งเรื่อง  การขอรับงบประมาณจากกองทุน สปสช. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ – 
การป้องกันโรค ซึ่งจะเป็นกิจกรรม แต่ถ้าเป็นครุภัณฑ์จะไม่สามารถขอรับงบประมาณไป
จัดซื้อได้ 

- แจ้งเรื่อง ในวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พนักงานกู้ชีพทั้งหมดจะเข้ารับการ
อบรมที่โรงพยาบาลปักธงชัย แต่ยังให้บริการตามปกต ิ

 

นายวงศ์สถิตย์ สมสูง (ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร) 
   - แจ้งเรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 

 - แจ้งเรื่อง การดูแลแปลงปลูกป่าดงดาน แนวกันไฟป่า และปลูกเพ่ิมเติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

- แจ้งเรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาผ่านสื่อธรรมชาติส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ใน
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา 

 

ประธานสภาฯ  - มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพิ่มเติมหรือชี แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ
ประชุมสภาฯ ในวันนี เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

    (ลงชื่อ)      สวงค์  เกิดมงคล   ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสวงค์  เกิดมงคล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
    

    (ลงชื่อ)     สมพงษ์  ช านาญกิจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมพงษ์  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 
 


