ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตาบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (มีกาหนด
ไม่เกิน ๑๕ วัน) และได้กาหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณากาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ตลอดจนญัตติอื่นที่สาคัญ นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน มีมติ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดย
ทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
สายันต์ เสริมสิริอาพร
(นายสายันต์ เสริมสิริอาพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ผู้มาประชุม
๑. นายสายันต์
๒. นายฉลวย
๓. นายสมพงษ์
๔. นายสะท้อน
๕. นายเอกชัย
๖. นายเชิง
๗. นางแหม๋ว
๘. นายพจนารถ
๙. นางประกอบกิจ
๑๐. นางช้อ
๑๑. นางละมุล
๑๒. นายสมชัย
๑๓. นางสาวบุญช่วย
๑๔. นางบัวลอย
๑๕. นายประจักร
๑๖. นายกล่อม
๑๗. นายจักรพงค์
๑๘. นายเมา
๑๙. นางปณิลชาศ์
๒๐. นายสาลี
๒๑. นางสาวบัวริม
๒๒. นายอนุชาติ
๒๓. นางจาเรียง
๒๔. นายสวงค์

เสริมสิริอาพร
แหว่กระโทก
ชานาญกิจ
แยกกระโทก
ใหญ่กระโทก
แจ่มศรี
ใจชอบ
สีสังข์
หรรษาวงศ์
ไชยรัมย์
เฉื่อยกลาง
เคนไธสง
หน่อยกระโทก
แหล่กระโทก
ผัดครบุรี
คับงูเหลือม
เรืองประคา
ชุมหิรัญ
สุมังเกษตร
วุทธา
ยี่กระโทก
จันทร์สิงห์
เรืองวิเศษ
เกิดมงคล

ประธานสภา อบต.สระตะเคียน
รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
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 ๑๐
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมภูมิ
๒. นายสุระพงษ์
๓. นายปรีชา
๔. นางฉลาม
๕. นายวิชาญ

ซึมกระโทก
เรืองกระโทก
ราชสุข
มนุษย์ชาติ
ปาปะเก

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑

ขาดประชุม
ลาประชุม
ขาดประชุม
ขาดประชุม
ขาดประชุม
ผู้เข้าร่วม...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชนดิลก
๒. นายบุรินทร์
๓. นายเรียน
๔. นายวีรชัย
๕. นายเชิดศิลป์
๖. นางสาวญาณทิพย์
๗. นายธวัชชัย
๘. นางรินดา
๙. นายวงศ์สถิตย์
๑๐. นางสาวสุภาพร
๑๑. นางอรุณี
๑๐. นายสมชาย
๑๑. นายอารงค์ศักดิ์
๑๒. นายสุทัศน์
๑๓. นายธีระเวทย์

นินทราช
คาผง
ราชกระโทก
สงวนรัมย์
ใสสะอาด
กัญจรัส
อังกระโทก
ถ้ากลาง
สมสูง
แทนคา
มนัสสา
เชิญกลาง
ทองสุข
ใจจังหรีด

นายก อบต.สระตะเคียน
รองนายก อบต.สระตะเคียน
รองนายก อบต.สระตะเคียน
รองปลัด อบต.สระตะเคียน
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน
ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วยเตย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
- เลขานุการสภาฯ แจ้งจานวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๘ คน มาประชุม ๒๓ คน ขาดประชุม
๔ ท่าน ลาป่วย ๑ ท่าน ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สระตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
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 เพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม

- รับทราบ

๑.๒ เรื่อง การจัดงานวันรวมนาใจสู่กาชาด ประจาปี ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ
กาหนดการจัดงานวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงขอความอนุเคราะห์รับบริจาคเงิน/
สิ่งของเพื่อสมทบทุนต่อไป
มติที่ประชุม
- รับทราบ
๑.๓ การตรวจราชการ...

-๒๑.๓ เรื่อง การตรวจราชการของสานักนายกรัฐมนตรี
ประธานสภาฯ
กาหนดการออกตรวจวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาเภอเสิงสาง
ในวันประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครังที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่
หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
- รับรอง............๒๓.....เสียง
- ไม่รับรอง.........-........เสียง
- งดออกเสียง.....-........เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตังขึนพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่อง การกาหนดจานวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประธานสภาฯ
จากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้กาหนดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อพิจารณากาหนดระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ.๒๕๖๓
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ วรรคแรก กาหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด”
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยใน
ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นจะกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกาหนดกี่วัน ข้อ ๒๑ วรรคแรก กาหนดว่า “การกาหนด
จานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจาปี ของ
แต่ละสมัย ในปี นั้ น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ประเด็น...

-๓ประเด็นในการปรึกษาในที่ประชุมสภา มีดังนี้
ข้อที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ จะกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญกี่สมัย
ข้อที่ ๒ ในแต่ละสมัยนั้น จะกาหนดวันประชุมกี่วัน
ข้อที่ ๓ ในแต่ละสมัยนั้น จะกาหนดวันเริ่มประชุมวันใด
ข้อที่ ๔ กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันใด และกาหนดกี่วัน
ประธานสภาฯ
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้นาเสนอในประเด็นการปรึกษาเป็นรายข้อ ทั้ง ๔ ข้อ ดังกล่าว
ในการนี้ ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอ ดังนั้น ผมจึงขอเสนอ ดังนี้
๑. เสนอให้กาหนดจานวนสมัยประชุม ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน ๔ สมัย
๒. เสนอให้กาหนดวันประชุมในแต่ละสมัย จานวนไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. เสนอให้กาหนดวันเริ่มประชุมในแต่ละสมัย ดังนี้
- สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ (มีกาหนด ๑๕ วัน)
- สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
(มีกาหนด ๑๕ วัน)
- สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
(มีกาหนด ๑๕ วัน)
- สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
(มีกาหนด ๑๕ วัน)
๔. เสนอให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ คือ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ (มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน)
มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

- เห็นชอบในปี พ.ศ.๒๕๖๒
กาหนดจานวน......๔.......สมัย
- เห็นชอบกาหนดให้แต่ละสมัย มีจานวน.........๑๕...........วัน
- เห็นชอบในแต่ละสมัยกาหนดวันเริ่มประชุมวันใด ดังนี้
สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน)
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
(มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน)
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
(มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน)
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
(มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน)
- เห็นชอบกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกปี ๒๕๖๓ คือวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน)

ประธานสภาฯ

เมื่อสภาฯ กาหนดสมัยประชุมแล้ว จะได้ดาเนินการจัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป
ประธานสภา...

ประธานสภาฯ

-๔- สั่งพักการประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
- เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
นายก อบต.
- แจ้งเรื่องการศึกษาดูงานของคณะจากจังหวัดสงขลา ,และจังงงหหหวัดตรัง เมื่อ
วันที่ ๒๒ , ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
- แจ้งการมาศึกษาดูงานของเทศบาลตาบลสารภี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
- แจ้งการอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ที่ห้องประชุม อบต.สระตะเคียน กลุ่มเป้าหมายคือ อบต.สระตะเคียน , อบต.บ้านราษฎร์ และ
อบต.โนนสมบูรณ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
- แจ้ งการวางตัว เป็นกลางทางการเมืองในการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
(ส.ส.)
- แจ้งปัญหาน้าในสระของสันติสุขแห้ง ทาให้มีปัญหาการขาดแคลนน้าผลิตประปา
ชาวบ้านได้ช่วยทาความสะอาดคลองส่งน้า อบต.สระตะเคียน ใช้งบประมาณขุดลอกเพื่อนา
น้าออกจากอ่างห้วยเตยมาลงสระน้าผลิตประปา
นายธีระเวทย์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งนาและบารุงรักษาอ่างเก็บนาห้วยเตย)
- แจ้งปริมาณน้าปัจจุบัน ๑.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
- แจ้ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารตั ด ต้ น ไม้ ส องข้ า งทางเพื่ อ ท าถนน
เนื่องจากจะทาถนนไม่ได้
นางสาวสุภาพร แทนคา (ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม)
- แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นของ อบจ.นม. ในเขตพื้นที่อาเภอ
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 ถากลาง (ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- แจ้งเรื่อง การจัดการขยะ ๖๐ วันแยกก่อนทิ้ง การลด การคัดแยก
- แจ้งการสารวจสุนัข ,แมว โดย อสม. ซึ่งมีสุนัขและแมวเพิ่มขึ้นรวม ๓ พันกว่า จาก
เดิม ๑ หมื่นกว่า และจะดาเนินการฉีดวัคซีนประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
- แจ้งเรื่อง โครงการผู้สูงอายุ รับสมัครไม่จากัดจานวน โดยการสมัครใจร่วม เริ่ม
ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
- แจ้ ง เรื่ อ ง โครงการการแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ก่ อ นวั ย อั น ควร ในวั น ที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อบต.สระตะเคียน
- แจ้งเรื่อง...

-๕- แจ้งเรื่อง การขอรั บงบประมาณจากกองทุน สปสช. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ –
การป้องกัน โรค ซึ่งจะเป็นกิจกรรม แต่ถ้าเป็นครุภัณฑ์จะไม่สามารถขอรับงบประมาณไป
จัดซื้อได้
- แจ้งเรื่อง ในวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พนักงานกู้ชีพทั้งหมดจะเข้ารับการ
อบรมที่โรงพยาบาลปักธงชัย แต่ยังให้บริการตามปกติ
นายวงศ์สถิตย์ สมสูง (ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร)
- แจ้งเรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
- แจ้ ง เรื่ อ ง การดู แ ลแปลงปลู ก ป่ า ดงดาน แนวกั น ไฟป่ า และปลู ก เพิ่ ม เติ ม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
- แจ้งเรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาผ่านสื่อธรรมชาติสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ใน
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
ประธานสภาฯ

- มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพิ่มเติมหรือชีแจงอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ
ประชุมสภาฯ ในวันนีเวลา 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

