
 

 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งนายอ าเภอเสิงสาง  ได้พิจารณาอนุมัติ
ให้เปิดประชุมดังกล่าว  ในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  (มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน)  เพื่อให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  ตลอดจนญัตติอื่น ๆ ที่ส าคัญ       
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงาน
การประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประ
ชาชนทั่วไปได้รับทราบ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน  มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
                                                                  สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

 

 

 

 

 

 



 
-ส าเนา- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒ 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร  ประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
๒. นายฉลวย  แหว่กระโทก  รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
๓. นายสมพงษ์  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. นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๓ 
๘. นายเชิง  แจ่มศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๔ 
๙. นางแหม๋ว  ใจชอบ   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๔ 
๑๐. นายพจนารถ สีสังข ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๕ 
๑๑. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๕ 
๑๒. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๖ 
๑๓. นางช้อ  แคะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๖ 
๑๔. นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๗ 
๑๕. นางสาวบุญช่วย หน่อยกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๗ 
๑๖. นายปรีชา  ราชสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๘ 
๑๗. นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๘ 
๑๘. นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๙ 
๑๙. นายจักรพงค์ เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๐ 
๒๐. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๐ 
๒๑. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๑ 
๒๒. นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๑ 
๒๓. นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๒ 
๒๔. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๓ 
๒๕. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๔ 
๒๖. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต. หมู่  ๑๔ 
๒๗. นายสวงค์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม... 
 



-๒- 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายประจักร  ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   ลา 
๒. นางสาวบัวริม  ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓  ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนดิลก    นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน 
๒. นายบุรินทร์  ค าผง   รองนายก อบต.สระตะเคียน คนที่ ๑ 
๓. นายเรียน  ราชกระโทก  รองนายก อบต.สระตะเคียน คนที่ ๒ 
๔. นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์  เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน 
๕. นายวีรชัย  สงวนรัมย์  รองปลัด อบต.สระตะเคียน 
๖. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
๗. นางตรีรัตน์  อยู่อุ่นพะเนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายธวัชชัย  อังกระโทก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นายวงศ์สถิตย์  สมสูง   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๑๐. นางสาวสุภาพร แทนค า   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๑. นางอรุณี  มนัสสา   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๒. นายสนม  นิยมญาติ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
๑๓. นางบังอร  นาเรือง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไม้ตาย 
๑๔. นายถาวร  อินทรสร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน 
๑๕. นายสุทัศน์  ใจจังหรีด  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด  ๒๘  ท่าน  ครบองค์ประชุม  เลขานุการ
สภาฯ  อ่านประกาศอ าเภอเสิงสาง  เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัยประชุม
วิสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  และอ่านประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่อง ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ่๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และเชิญประธานสภาฯ  
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - แจ้งประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสมีา  ลงวันที่  ๒๑  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  
มติทีป่ระชุม  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

สระตะเคียน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๙  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหายเลข ๑) 

มติที่ประชุม  -  รับรอง 
 

ระเบียบ... 
 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๕.๑  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 

๕.๑.๑  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑)  

ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน 
ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปีได้ โดยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเห็นผลและความจ าเป็นเสนอกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนิผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
แก้ไขเพิ่มเติมต่อสภาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

  และขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 

นายก อบต.  ชี้แจงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ได้ผ่าน
ขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนมาแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 

ประธานสภาฯ  จึงขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ..............๒๖.......เสียง 
 ไม่เห็นชอบ...........-..........เสียง 
 งดออกเสียง..........-..........เสียง 
 

๕.๑.๒ เรื่องรายงาน... 
 
 



-๔- 
๕.๑.๒ เรื่อง รายงานสถานะการเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประธานฯ  ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  จ านวน ๗,๔๘๓,๖๗๔.๘๖ บาท 
  หัก  รายการที่ต้องกันไว้ตามระเบียบฯ ดังนี้ 
   - กันไว้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
         จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   - ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่    จ านวน             ๗๔ บาท 
   - บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวน ๑,๔๔๒,๗๐๐ บาท 
  คงเหลือ       จ านวน ๒,๐๔๐,๙๐๐.๘๖ บาท
  หัก  ส ารองกรณีสาธารณภัย ๑๐ % ของเงินสะสมคงเหลือ จ านวน    ๒๐๔,๐๙๐.๐๙ บาท 
  คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    จ านวน ๑,๘๓๖,๘๑๐.๗๗  
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ประธานฯ  - แจ้งขอพักการประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.   
เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๐.๔๕ น. 

๕.๑.๓ เรื่อง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประธานฯ  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินสะสมเพียงพอก็ให้น าเงินสะสมออกมาด าเนินการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดมีเงินสะสมไม่เพียงพอ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเร่งด่วน ก็อาจจัดท าโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลาง จ านวน ๑.๕ ล้านบาท โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง จ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน ๑.๕ ล้านบาท 

  ลักษณะโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปจ่ายได้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๙ 

  ๑. เป็นโครงการกิจกรรมที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้หรือกิจการบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๘๙ 

  ดังนั้น จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 
จ านวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  และขอรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล  จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  เพื่อจัดท าโครงการ 

 
๑) โครงการ... 



-๕- 
 ๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง  
(สายโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ ถึงโคกน้อยโนนสมบูรณ์) ดังนี้ 
 - ผิวทางกว้าง ๙ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๑.๕๐ เมตร รายละเอียด 
ตามแบบ อบต.สระตะเคียนก าหนด 
 - งบประมาณ  จ านวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามล้านบาทถ้วน-)  โดยจ่ายจาก 
เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้าน 
ห้าแสนบาทถ้วน-) ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้าน 
ห้าแสนบาทถ้วน-) 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ..............๒๖...........เสียง 
   ไม่อนุมัติ.............-.............เสียง 
   งดออกเสียง.......-..............เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
 

นายเชิง  แจ่มศรี  (สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ ๔) 
- แจ้งเรื่อง ไหล่ทางถนนช ารุด ขอให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง เส้นเชื่อมต่อกับ

เทศบาลต าบลเสิงสาง ช่วงบล็อคคอนเวิร์ท 
 

นางปณิลชาศ์  สุมังเกษตร  (สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ ๑๒) 
- แจ้ง ขอขอบคุณเรื่องรถน้ าเอนกประสงค์ 

 

นายสมพงษ์  ช านาญกิจ  (สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ ๑) 
- แจ้งเรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานย่าโม เร่ือง ท่อระบายน้ าและการตรวจรับงาน 

 

นางช้อ  แคะสูงเนิน  (สมสาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ ๖) 
   - แจ้งเรื่อง ถนนทางหลวงช ารดุ สายโคกวัวนอน 
 

นายก อบต.  - มอบหมายให้กองช่างด าเนินการ 
 

นายถาวร  อินทรสร  (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน) 
   - แจ้งเรื่อง การศึกษาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  

 - เรื่อง เชิญเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และผ้าปา่โรงเรียนบา้น 
สระตะเคียน 

 

นางบังอร  นาเรือง  (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไม้ตาย) 
- แจ้งเรื่อง โครงการลดเค็ม ลดหวาน ลดมัน เป็นโครงการของ สสจ. เชิญสมัครเข้า

ร่วมโครงการ 
- เรื่อง โครงการ ๓ ลา้น ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ขอเชิญสมัครเข้าร่วม

โครงการ 
 

นายวงศ์สถิตย์  สมสูง  (ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ) 
- แจ้งเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระตะเคียน – บา้นใหม่ ยังไม่เปิดเรียนเนื่องจาก

ต้องเตรียมการก่อนเปิดหลังจากการซ่อมสร้างแล้วเสร็จ และจะเปิดให้บริการในวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙   

                                                                                 - นางรินดา... 
 



-๖- 
นางรินดา  ถ้ ากลาง  (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- แจ้งเรื่อง เปิดรับการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ซึ่งหน่วยงาน ภาคประชาชน โรงเรียน 
หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในพื้นที่ โดยขณะนี้มีงบประมาณ ๖ แสนบาทเศษ 

- แจ้ง การด าเนินการโครงการจัดการขยะ ได้แก่ หมู่บ้านหนองไข่น้ า หมู่ที่ ๕ ซ่ึงเป็น
หมู่บ้านเรียนรู้การจัดการขยะระดับต าบลต าบล /ความรู้เรือ่งการจัดการขยะ 

 

นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  (หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.) 
   - แจ้งเรื่อง บัตรสมาชิกสภา อบต. 
   - เรื่อง หมู่บ้านรักษาศีล ๕ การส่งใบสมัคร 
   - เรื่อง การถ่ายภาพลงวารสารประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

รองประธานฯ  - แจ้งเรื่อง การอบรมแนวทางการยุบรวมของ อปท. / การประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  - แจ้งเรื่อง อ่างห้วยเตยจะไม่มีการเปิดน้ าให้เกษตรกรท านาปรัง 
   - มีท่านใดที่จะแจ้งข้อราชการเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีขอปิดการประชุมในวันนี้ 
 
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) 

      ประธานสภา อบต. สระตะเคียน 
 

 


