
 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น       
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
         สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑ 

วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   
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. นายสมภูมิ  ซึมกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑ 
๕. นายสะท้อน  แยกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๒ 
๖. นายเอกชัย  ใหญ่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๒ 
๗. นางแหม๋ว  ใจชอบ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๔ 
๘. นายพจนารถ  สีสังข ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๙. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๑๐. นางช้อ  แคะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๑. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๒. นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๓. นางสาวบุญช่วย หน่อยกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๔. นายปรีชา  ราชสุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๘ 
๑๕. นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
๑๖. นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๑๗. นายประจักร ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๑๘. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๑๙. นายจักรพงค ์ เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๒๐. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑ 
๒๑. นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๒ 
๒๒. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓ 
๒๓. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๔. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๕. นายสวงค์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓  ขาดประชุม 
๒. นายเชิง  แจ่มศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔  ลาป่วย 
๓. นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑  ขาดประชุม 
๔. นางสาวบัวริม  ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓  ขาดประชุม 
 

ผู้เข้าร่วม... 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนดิลก    นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน 
๒. นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์  เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน 
๓. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
๔. นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส   นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
๕. นายธวัชชัย  อังกระโทก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๖. นางรินดา  ถ้ ากลาง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๗. นายวงศ์สถิตย์  สมสูง   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๘. นางสาวสุภาพร แทนค า   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๙. นางอรุณ ี  มนัสสา   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
๑๐. นายสมโภช   แหล่กระโทก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
๑๑. นางสังเวียน  รักสะอาด  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
๑๒. นางสาวพรหทัย วรพรมราช  ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไม้ตาย 
๑๓. ร.ต.ท.พรเทพ กริ่งกระโทก  หัวหน้าสายตรวจประจ าต าบลสระตะเคียน 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด  ๒๘ คน  มาประชุม ๒๔ คน  ขาดประชุม 
๓  ท่าน  ลาป่วย  ๑  ท่าน  ครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เชิญประธานสภาฯ  เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- แจ้งเรื่องการเปิดน้ าอ่างห้วยเตยให้เกษตรกรท านาปรัง โดยเริ่มตั้งแต่  วันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 
หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  - รับรอง............๒๔.....เสียง 
  - ไม่รับรอง.........-........เสียง 
  - งดออกเสียง.....-........เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระ... 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
๕.๑  เรื่อง การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  

ประธานสภาฯ  จากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ก าหนดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือพิจารณาก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

  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” 

 

  ประเด็นในการปรึกษาในที่ประชุมสภา มีดังนี ้
  ข้อที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑  จะก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 
  ข้อที่ ๒ ในแต่ละสมัยนั้น จะก าหนดวันประชุมก่ีวัน 
  ข้อที่ ๓ ในแต่ละสมัยนั้น จะก าหนดวันเริ่มประชุมวันใด 
  ข้อที่ ๔ ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๒ 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.๒๕๖๑  จ านวน  ๔  สมัย 
  ๒. เสนอให้ก าหนดวันประชุมในแต่ละสมัย จ านวนไม่เกิน ๑๕ วัน 
  ๓. เสนอให้ก าหนดวันเริ่มประชุมในแต่ละสมัย ดังนี้ 
 

- สมัยแรก  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 

- สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑  
(มีก าหนด  ๑๕  วัน) 

 
- สมัยที่... 



-๔- 
- สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 

(มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
- สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 

(มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
๔. เสนอให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๒ คือ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ และมีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดจ านวน......๔.......สมัย 
 - เห็นชอบก าหนดให้แต่ละสมัย  มีจ านวน.........๑๕...........วัน 
 - เห็นชอบในแต่ละสมัยก าหนดวันเริ่มประชุมวันใด ดังนี้ 
  สมัยที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

  (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
  สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
     (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
  สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 
     (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
  สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
     (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
 - เห็นชอบก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกปี ๒๕๖๒  คือวันที่  ๑  เดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
 มีก าหนด  ๑๕  วัน 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมแล้ว จะได้ด าเนินการจัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
ประธานสภาฯ  - สั่งพักการประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
   - เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

๕.๒ เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงบประมาณรายจ่าย ตาม
รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

ประธานสภาฯ  แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  

แล้วแจ้ง... 



 
-๕- 

แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

จากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ยื่นเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

๑.) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ข้อความเดิม 
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (สายเลียบคลอง) 

จ านวน ๙๘,๐๐๐.-บาท ดังนี้ 
- ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๑,๓๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
- หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๘ ลูกบาศก์เมตร   
- พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพ้ืนผิวทางให้เรียบร้อย 
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด 
 

ข้อความใหม่ 
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (สายเลียบคลอง) 

จ านวน ๙๘,๐๐๐.-บาท ดังนี้ 
- ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๑,๓๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
- หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๓ ลูกบาศก์เมตร   
- พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพ้ืนผิวทางให้เรียบร้อย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด 
สาเหตุของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้ถูกต้องตามวิธีค านวณหาพื้นที่และปริมาตรดินลูกรัง 
 
๒.) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ข้อความเดิม 
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (ซอย ๑) ถึง อ่างเก็บน้ า

ห้วยเตย จ านวน  ๒๑๗,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 
- ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒,๕๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
- หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร   
- พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพ้ืนผิวทางให้เรียบร้อย 
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด 

 
ข้อความใหม่... 



-๖- 
 

ข้อความใหม่ 
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (ซอย ๑) ถึง อ่างเก็บน้ า

ห้วยเตย จ านวน  ๒๑๗,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 
- ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒,๕๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
- หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร   
- พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพ้ืนผิวทางให้เรียบร้อย 
- ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. สระตะเคียนก าหนด 
สาเหตุของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้ถูกต้องตามวิธีค านวณหาพื้นที่และปริมาตรดินลูกรัง 

 

ประธานสภาฯ  เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่
มีขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ.............๒๔........เสียง 
  ไม่อนุมัติ..........-...........เสียง 
  งดออกเสียง.....-...........เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมภูมิ ซึมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
   - สอบถามเรื่องการขยายเวลาเปิดน้ าอ่างห้วยเตย 
 

นางนรีรัตน์ วิหงส์พันธุ์ เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน 
   - แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการกองทุนย่าโม ในวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  

เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดบ้านโคกไม้ตาย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม 
- กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอเสิงสาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเดินแบบการกุศลเนื่องใน

งานย่าโม อ าเภอเสิงสาง  ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ (งานเริ่มวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๑) 

- วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งานเทศน์มหาชาติวัดบ้านสระตะเคียน 
 

นายก อบต. 
- แจ้งการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

จ านวน ๕ โครงการ 
- แจ้งเรื่องการทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแก่คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ณ จังหวัดหนองคายและ
จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

นางอรุณี  มนัสสา  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
- แจ้งการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และขั้นตอนการ

จัดท าแผน 
 

นายเชิดศิลป์... 



-๗- 
นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

- แจ้งขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ที่ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์อ านวยความ
ปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑  

- แจ้งการอบรมวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอให้แต่งกายสุภาพและเข้าร่วมโครงการ
โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุสภา อบต. แห่งนี้ 

- แจ้งโครงการ อบต.พบปะประชาชนในปีนี้ เลื่อนไปเป็นต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
เนื่องจากตรงกับโครงการทัศนศึกษาดูงาน 

 

นางรินดา  ถ้ ากลาง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
- แจ้งประชาสัมพันธ์ สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ซึ่งเป็นนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย 
- แจ้งการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
- แจ้งการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในเขตต าบลสระตะเคียน 
 

ประธานสภาฯ  - มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพิ่มเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ
ประชุมสภาฯ ในวันนี้เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

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

    (ลงชื่อ)     สมพงษ ์ 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 
 


