
 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  มี
ก าหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน  เพ่ือรายงานสถานะการเงินการคลังและเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ , รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนญัตติอื่น ๆ ที่ส าคัญ       
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงาน
การประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัย
สามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
         สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

 

 

 

 

 

 



-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔    
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันที่  ๒๘  ธันวาคม  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  เรอืงกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๓ 
๘. นางแหม๋ว  ใจชอบ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๔ 
๙. นายเชิง  แจ่มศรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๔ 
๑๐. นายพจนารถ สีสังข ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๑๑. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๑๒. นางช้อ  แคะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.หมู ่ ๖ 
๑๓. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  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. นายประจักร ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๒๐. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๒๑. นายจักรพงค ์ เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๒๒. นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑ 
๒๓. นางปณิลชาศ ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๒ 
๒๔. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓ 
๒๕. นางสาวบัวริม ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๒ 
๒๖. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๗. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๘. นายสวงค์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑  ลา 

ผู้เข้าร่วม... 



 
-๒- 

 

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. 
๕. นายวีรชัย  สงวนรัมย์  รองปลัด อบต.สระตะเคียน 
๖. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
๗. นางตรีรัตน์  อยู่อุ่นพะเนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นางรินดา  ถ  ากลาง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๙. นายวงศ์สถิต  สมสูง   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๑๐. นางสาวสุภาพร แทนค า   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๑. นางอรุณ ี  มนัสสา   นักวิชาการการตรวจสอบภายใน 
๑๒. นายรักแดน  ญาติกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ 
๑๓. นายวิศรุต  สาดกระโทก  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันติสุข 
๑๔. นายถาวร  อินทรสร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน 
๑๕. นายพุฒิพงศ ์ รัตน์สงัดวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั งหมด  ๒๘  คน  มาประชุม ๒๗ คน  ครบองค์
ประชุม  เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่องก าหนดวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙  และเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ๑.๑ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา การแต่งตั ง

คณะกรรมการ  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
   ๑.๒ เรื่อง การซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดแคฟซีลสายคลองส่งน  า ชป. อ่างห้วยเตย 

 ๑.๓ เรื่อง แนะน าวิศวกรชลประทานช านาญการ  มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอ่างเก็บน  า 
ห้วยเตย 
 ๑.๓ เรื่อง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของแหล่งเรียนรู้เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ จ านวน ๒๑ คน และขอเชิญรับมอบตามล าดับ  ดังนี  
  ๑) นายบุญช่วย ประภาสัย ด้านการกรองหญ้าคา 
  ๒) นางสุพา จันกูล  ด้านหัตถกรรมการทอเสื่อ 
  ๓) นายบุญมี วิสิมูล  ด้านการจักสาน 
  ๔) นางไสว สวนกระโทก ด้านการเลี ยงไหม 
  ๕) นางแช่ม รู้จริง  ด้านหัตถกรรมการทอเสื่อ 

 
๖) นายเทียน... 



-๓- 
  ๖) นายเทียน เถาว์กลาง ด้านการจักรสาน 
  ๗) นายเชื อ พัลวัน  ด้านการจักรสาน 

    ๘) นายเปลื อง หลอดแก้ว ด้านการจักรสาน 
    ๙) นางเรณู ชุ่มจังหรีด ด้านการท าขนมไทยแบบโบราณ 
    ๑๐) นางจัน สุวรรณ  ด้านการท าข้าหลาม 
    ๑๑) นายหล่อ ซึมกระโทก ด้านการท าไม้กวาดทางมะพร้าว 
    ๑๒) นางมาลา ซึมกระโทก ด้านหัตถกรรมการทอเสื่อ 
    ๑๓) นางเบญญาดา  เทพอ า ด้านการเลี ยงจิ งหรีด 
    ๑๔) นางแสงฤทธิ์  งามหล่อ ด้านการประดิษฐ์ของใช้จากไม่ไผ่ 
    ๑๕) นางหนู ลาภกระโทก ด้านการกรองหญ้าคา 
    ๑๖) นางสายใจ สุคนธนิตยกุล ด้านการท าขนมไทย(ขนมตาล) 
    ๑๗) นางสมศรี ผันส าโรง ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว 
    ๑๘) นางแตงหน่วย  แอบเกษม ด้านการจักรสาน 
    ๑๙) นางทองหงส์  บงแก้ว ด้านการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ 
    ๒๐) นายสนั่น สังข์ทองน้อย ด้านการเผาถ่าน 
    ๒๑) นายประหยัด  ลือทองหลาง ด้านการท าไม้กวาดดอกหญ้า  
มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  แจ้งขอพักการประชุมเวลา  ๑๐.๔๕ น. และเริ่มประชุมต่อเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มี
ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม  -รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
  ๕.๑  เรื่อง เพื่อทราบ 

๕.๑.๑ เรื่อง รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
๕.๑.๒ เรื่อง... 



-๔- 
  ๕.๑.๒ เรื่อง รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนใน

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐  กันยายน ๒๕๕๙)  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
                                                                        
  ๕.๑.๓ เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลังและเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

๕.๑.๔ เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ) 

นายก อบต.  ชี แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

๕.๑.๕ เรื่อง การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั งนี  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสามสิบวัน
นับตั งแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน จึงแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ทราบ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

๕.๑.๖ เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๓) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อนและผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป   

  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ให้ความเห็นชอบร่ าง
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๑ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  
ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  แล้วนั น  และได้
ประกาศใช้แผนเพ่ิมเติมแล้ว  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ลงวันที่ 
๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  จึงแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ทราบ 

มติที่ประชุม  -รับทราบ                                                                    ประธานสภาฯ... 



-๕- 
ประธานสภาฯ  - แจ้งพักรับประทานอาหารเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ น.  

  และเริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 ๕.๒  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

๕.๒.๑  เรื่อง ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๘ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั ง  ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 

  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป 

  ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผน หรือทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ขอขยายเวลาการจัดท าแผน
และนายอ าเภอเสิงสางได้อนุมัติให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
จึงได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ..............๒๗.........เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ..........-.............เสียง 
 งดออกเสียง.........-.............เสยีง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง อ่ืนๆ 
  ๖.๑ ส านักงานปลัด อบต.      
นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  (หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.)    

- แจ้งโครงการจัดกิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ 
- แจ้งโครงการจัดท าสื่อสระตะเคียนสาร 
- แจ้งโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

  ๖.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางรินดา  ถ้ ากลาง  (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    

- แจ้งเรื่องขยะ / การจัดแยกขยะ 
 
  ๖.๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายวงศ์สถิตย์  สมสูง  (ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ) 

- แจ้งการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของแหล่งเรียนรู้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ จ านวน ๒๑ คน 

- แจ้งการ... 



-๖- 
- แจ้งการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
- แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระหว่างการขออนุมัติใช้เงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็ก 

เล็กด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านอาคารสถานที่ 
 

  ๖.๔ กองส่งเสริมการเกษตร 
นายวงศ์สถิตย์  สมสูง  (ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร) 

- แจ้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะด าเนินโครงการเกี่ยวกับการลดสารเคมี  
เน้นเกษตรกรปลอดสารพิษ   

 
  ๖.๕ กองสวัสดิการสังคม 
นางสาวสุภาพร  แทนค า  (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) 

- แจ้งผู้สูงอายุประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายใหม่ ๙๓ ราย รวมทั งสิ น ๑,๓๔๒ ราย 
ลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี   

- แจ้งเบี ยผู้พิการลงทะเบียนได้ตลอดปี 
- แจ้งเบี ยผู้ป่วยเอดส์ มีจ านวน ๑๔ ราย  ลงทะเบียนได้ตลอดปี 
- แจ้งการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เดือนละ ๖๐๐ บาท/เดือน จ านวน ๓ ปี หรือ ๓๖ 

เดือน  ในกรณีที่รู้ว่าท้องให้ยื่นเอกสารขอรับที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  เมื่อ
คลอดแล้วให้น าเอกสารมาแจ้งเพ่ิม   

 
  ๖.๖ หน่วยตรวจสอบภายใน 
นางอรุณี  มนัสสา  (นักวิชาการตรวจสอบภายใน) 

- แจ้งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงความอาลัย  
  ใช้ระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
   - แจ้งโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปี ๒๕๔๑ 
 
  ๖.๙ ส่วนราชการอื่น ๆ 
นายก อบต.สระตะเคียน 

- แจ้งเรื่องการเตรียมการ  กรณีมีเหตุเพลิงไหม้ , สาธารณภัย , ให้มีความพร้อม 
ตลอดเวลาเพ่ือการบริการประชาชน 

   - แจ้งการจัดงานปีใหม่ 
 
ประธานสภา อบต.สระตะเคียน 

- แจ้งกิจกรรมท าความดีเพ่ือพ่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน
ร่วมด้วยกับพนักงาน 

   - แจ้งการอยู่เวรช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
นายจักรพงค์ เรืองประค า  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐) 

- แจ้งกรจัดเก็บเงินการขาดกิจกรรม รายนางจ าเรียง  เรืองวิเศษ สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ ๑๔ 

นายก... 



-๗- 
นายก อบต.สระตะเคียน 

-  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสระตะเคียน 
มีกิจกรรมทอดผ้าป่า 

 
นายบุรินทร์  ค าผง  (รองนายก อบต.สระตะเคียน)   
   - แจ้งการตั งจุดบริการประชาชนต าบลสระตะเคียน จ านวน ๔ จุด ดังนี   
    ๑) จุดหน้าโรงเรียนบ้านสระตะเคียน 
    ๒) จุดสามแยกโคกไม้ตาย 
    ๓) จุดหมู่ที่ ๑ , ๘ 
    ๔) จุดบ้านโคกสูง    
 
 

ประธานสภาฯ  - มีผู้เข้าร่วมประชุมหรือสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะน าเสนอแจ้งเรื่องอะไรอีกหรือไม่  
ถ้าไม่มีกระผมขอแจ้งปิดการประชุมสภา  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ 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 

 
 


