
 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  มีก าหนด
ไม่เกิน ๑๕ วัน  เพื่อก าหนดสมัยประชุสภาสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนญัตติอื่น ๆ ที่ส าคัญ นั้น       
 

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  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
          สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   
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. 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.หมู่  ๖ 
๑๓. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๔. นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๕. นางสาวบุญช่วย หนอ่ยกระโทก  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. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑ 
๒๓. นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑ 
๒๔. นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๒ 
๒๕. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓ 
๒๖. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๗. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๘. นายสวงค ์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม... 
 



-๒- 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวบัวริม  ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑๓ ลาประชุม 
 

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. นางรินดา  ถ้ ากลาง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
๑๐. นายวงศ์สถิตย์ สมสูง   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๑๑. นางสาวสุภาพร แทนค า   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒. นางอรุณ ี  มนัสสา   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๓. นายบ ารุง   ใหญ่กระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
๑๔. นายสนม  นิยมญาติ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
๑๕. นายผ่าน  ชัยรัตน์   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
๑๖. ร.ต.ท.พรเทพ กริ่งกระโทก  หัวหน้าสายตรวจประจ าต าบลสระตะเคียน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด  ๒๘ คน  มาประชุม ๒๗ คน ลาประชุม 
๑ ท่าน ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่อง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๐ เชิญประธานสภาฯ  เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง  โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ประธานสภาฯ  ด้วยส านักงานปลัด อบต. ได้จัดท าโครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และวันที่ ๖ – ๙  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ  พบปะประชาชน  สร้างความเข้าใจอัน
ดีและความรู้สึกที่ดี  ประชาชนได้รับการบริการ  โดยมีการให้บริการ ดังนี้ 

  - รับช าระภาษีต่าง ๆ      
  - บริการแบบบ้านมาตรฐาน - รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ค าปรึกษาปัญหากฎหมาย 
  - บริการตัดผมฟร ี  - มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ 
  - บริการตรวจสุขภาพฟรี  - ให้ค าปรึกษาปัญหาด้านเกษตรและด้านอื่นๆ  
  - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรับสมัครเด็ก 
  - จัดเวทีชี้แจงเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน สอบถามผลการปฏิบัติงาน

ของ อบต. ในรอบปีที่ผ่านมา 
ประชาสัมพันธ์... 



-๓- 
  - ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
  - ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลสระตะเคียน 
  - ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พร้อมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
  - แจกจ่ายเอกสารสระตะเคียนสาร(สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙) จ านวน ๖ จุด ๆ ละ ๓๐ ฉบับ 
  - แจกจ่ายคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน ๑๔ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๔ เล่ม   
 

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
  - คณะผู้บริหาร   - สมาชิกสภา 
  - ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน  - ประชาชนในพื้นท่ี 
  - หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง - พนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้าง, พนักงานจ้าง 
 

  แผนการออกหน่วยบริการ ดังนี้ 
  - วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บ้านหนองใหญ่, บ้านห้วยเตยพัฒนา  
      สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านหนองใหญ่ 
  - วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บ้านสันติสุข, บ้านสันตินิมิต, บ้านสันติพัฒนา 
      สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านสันติสุข 
  - วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บ้านโคกสูง, บ้านบุงิ้ว 
      สถานที่ ศาลาวัดบ้านโคกสูง – บุงิ้ว 
  - วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บ้านหนองหิน, บ้านหนองหิน 
      สถานที่ ศาลาวัดบ้านหนองหิน 
  - วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บ้านโคกไม้ตาย, บ้านโคกวัวนอน, บ้านคลองศรีสุข 
      สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านโคกไม้ตาย 
      ศาลาประชาคมบ้านคลองศรีสุข (ช่วงเช้า) 
  - วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บ้านสระตะเคียน, บ้านใหม่ 
      สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านใหม่ 
 

 ๑.๒ เรื่อง การปล่อยน  าอ่างห้วยเตย 
  ด้วยอ่างห้วยเตยจะด าเนินการปล่อยน้ าออกจากอ่าง  เพ่ือท าการขุดลอกอ่างซึ่งมี

ความตื้นเขิน  จึงมีความจ าเป็นต้องระบายน้ า  ขอให้ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้ง
เกษตรกรในพ้ืนที่รับทราบด้วย  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมา   
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙  ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไข
หรือไม่  หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) 

มติที่ประชุม  - รับรอง 
ระเบียบ... 



-๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั งขึ นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
  ๕.๑  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑.๑  เรื่อง การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๐  
ประธานสภาฯ  จากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ก าหนดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ วรรคแรก ก าหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด”    

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นจะก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน ข้อ ๒๑ วรรคแรก ก าหนดว่า “การ
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

  ประเด็นในการปรึกษาในที่ประชุมสภา มีดังนี ้
  ข้อที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จะก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 
  ข้อที่ ๒ ในแต่ละสมัยนั้น จะก าหนดวันประชุมกี่วัน 
  ข้อที่ ๓ ในแต่ละสมัยนั้น จะก าหนดวันเริ่มประชุมวันใด 
  ข้อที่ ๔ ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันใด และก าหนดกี่วัน 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้น าเสนอในประเด็นการปรึกษาเป็นรายข้อ ทั้ง ๔ ข้อ ดังกล่าว 
  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอผมขอเสนอ ดังนี้ 
  ๑. เสนอให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน  ๔  สมัย 
  ๒. เสนอให้ก าหนดวันประชุมในแต่ละสมัย จ านวนไม่เกิน ๑๕ วัน 
  ๓. เสนอให้ก าหนดวันเริ่มประชุมในแต่ละสมัย ดังนี้ 

-สมัยแรก... 
 

 



-๕- 
-สมัยแรก  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
-สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม 

๒๕๖๐ (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
-สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๐ (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
-สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม 

๒๕๖๐ (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
๔. เสนอให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๑ คือ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ และมีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม - เห็นชอบในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดจ านวน......๔.......สมัย 
 - เห็นชอบก าหนดให้แต่ละสมัย  มีจ านวน........๑๕..............วัน 
 - เห็นชอบในแต่ละสมัยก าหนดวันเริ่มประชุมวันใด ดังนี้ 
  -สมัยแรก  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

  (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
  -สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ 
     (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
  -สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 
     (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
  -สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 
     (มีก าหนด  ๑๕  วัน) 
 - เห็นชอบก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกปี ๒๕๖๑  คือวันที่  ๑  เดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 มีก าหนด  ๑๕  วัน 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมแล้ว จะได้ด าเนินการจัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป 

 
  ๕.๑.๒ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ในสัดส่วนของสมาชิกสภา 

ท้องถิ่น จ านวน ๓ คน) 
ประธานสภาฯ  เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ได้หมดวาระลงจึงขอให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพิจารณาคัดเลือกแทนชุดเก่า  จ านวน ๓ คน 
  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย   
(๓)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาคัดเลือกจ านวนสามคน 

  กรรมการตามข้อ ๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ 

 
ประธาน... 



-๖- 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๑ 
 ผู้เสนอ นายเมา  ชุมหิรัญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ 

เสนอ นายจักรพงค์  เรืองประค า สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ ๑๐ 
ผู้รับรองคนที่  ๑.  นายวิชาญ  ปาปะเก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ 
ผู้รับรองคนที่  ๒.  นายสมภูมิ  ซึมกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๑ 
อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม    

มติที่ประชุม  - เลือก  นายจักรพงค์  เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๑ 

 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๒ 
 ผู้เสนอ  นายปรีชา  ราชสุข  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ 

เสนอ   นายสมภูมิ  ซึมกระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ 
ผู้รับรองคนที่  ๑.  นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔ 
ผู้รับรองคนที่  ๒.  นายกล่อม  คับงูเหลือม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๒ 
อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  - เลือก  นายสมภูมิ  ซึมกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๒ 

 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๓ 
 ผู้เสนอ นายสมพงษ์  ช านาญกิจ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ 

เสนอ นายปรีชา  ราชสุข  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ 
ผู้รับรองคนที่  ๑.  นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔ 
ผู้รับรองคนที่  ๒.  นางละมุล  เฉื่อยกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๖ 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๓ 
อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  - เลือก  นายปรีชา  ราชสุข  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๓ 
 

๕.๑.๓  เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ในสัดส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน)  

ประธานสภาฯ  เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้หมดวาระลง
จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาคัดเลือกแทนชุดเก่า  จ านวน ๓ คน 

  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการ... 

 



-๗- 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาคัดเลือกจ านวนสามคน 
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกได้ 
 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  คนที่  ๑ 

 ผู้เสนอ  นางประกอบกิจ  หรรษาวงศ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ 
เสนอ นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ 
ผู้รับรองคนที่  ๑.  นายเมา  ชุมหิรัญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ 
ผู้รับรองคนที่  ๒.  นายวิชาญ  ปาปะเก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ 

 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๑ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  - เลือก นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๑ 
 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  คนที่  ๒ 

 ผู้เสนอ นายสมภูมิ  ซึมกระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ 
เสนอ นายเมา  ชุมหิรัญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ 
ผู้รับรองคนที่  ๑.  นางปณิลชาศ์  สุมังเกษตร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๒ 
ผู้รับรองคนที่  ๒.  นายกล่อม  คับงูเหลือม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ 

 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๒ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  - เลือก นายเมา  ชุมหิรัญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๒ 
 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  คนที่  ๓ 

 ผู้เสนอ นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ 
เสนอ นายสมพงษ์  ช านาญกิจ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ 
ผู้รับรองคนที่  ๑.  นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๒ 
ผู้รับรองคนที่  ๒.  นายสะท้อน  แยกกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ 

 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๓ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม . - เลือก นายสมพงษ์  ช านาญกิจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๓  
 

ประธานสภาฯ  - สั่งพักการประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.  
- เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๐.๔๖ น. 

 
๕.๑.๔ เรื่อง... 



-๘- 
๕.๑.๔ เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั งท่ี ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐  
ประธานสภาฯ  ด้วย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้เสนอญัตติขออนุมัติต่อสภา

เพ่ือด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  ถึงความจ าเป็น
ที่จะต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

นายก อบต.  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๐๒๓,๙๐๐.-บาท  
(-ห้าสิบหกล้านสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน
ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของต าบลสระตะเคียน ในงานบริหารงาน
ทั่วไป งานการรักษาความสงบภายใน งานการศึกษา งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์  
งานเคหะและชุมชน งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานการเกษตร และงานงบกลาง รวมตลอดถึงการด าเนินงานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ และตามนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา
เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมตลอดถึงการด าเนินการต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงินจ านวน  
๑,๕๗๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  เพ่ือสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียน  จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  ตามโครงการดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการปรับเกรดถนนในต าบลสระตะเคียนทั้งต าบล  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการขอองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด งบประมาณ  ๑๒๕,๐๐๐.-บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ เส้นวัดป่าถึง
คลองส่งน้ าชลประทาน รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ตะเคียนก าหนด       งบประมาณ ๖๓๑,๐๐๐.-บาท 

๓. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ าบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด 
       งบประมาณ  ๘๕,๐๐๐.-บาท 

๔. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด    
       งบประมาณ  ๔๗,๐๐๐.-บาท 

๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด   
       งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

๖. โครงการ... 



-๙- 
๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ 

รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด   
       งบประมาณ  ๑๕๒,๐๐๐.-บาท 

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงิ้ว  หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด     
       งบประมาณ    ๓๑,๙๐๐.-บาท 

๘. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตต าบล
สระตะเคียน รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน
ก าหนด        งบประมาณ  ๓๐๖,๑๐๐.-บาท 

รวมเป็นเงินงบประมาณ  ๑,๕๗๘,๐๐๐.-บาท  (-หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 

 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  ๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือภารกิจที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

  ๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทเรียบร้อยแล้ว 

  ๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยให้ค านึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว  (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) 

  ในการนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายถึงการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้หรือไม ่
 

นายวิชาญ  ปาปะเก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
  - การจัดท าถนนในหมู่บ้านสันตินิมิต หมู่ที่ ๑๑ และหมู่บ้านอ่ืนให้จัดท าให้แล้วเสร็จ

และให้หางบประมาณไปจัดท าเส้นบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านเตาเหล็กต าบล 
กุดโบสถ์ 

 

นายสมภูมิ  ซึมกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
  - การท าถนนควรค านึงถึงการวิ่งสวนทางของรถโดยการออกแบบทางให้ดีควร

ออกแบบให้ความกว้างสุด / แคบสุดของสายทาง 
 

นายสมพงษ์  ช านาญกิจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
  - ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ด าเนินการปรับเกรดถนนในหมู่บ้าน 
 

นายอนุชาติ... 



-๑๐- 
นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
  - ขอให้นายก อบต. ได้จัดงบประมาณเพ่ือปรับปรุงถนนเส้นจากบ้านห้วยเตยพัฒนา 

หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดเข้าอ าเภอเสิงสาง 
 

นายสมชัย  เคนไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
  - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกสูง –  

โคกไม้ตาย โดยจัดงบประมาณมาด าเนินการให้แล้วเสร็จตลอดสาย 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ หรือไม ่
 

มติที่ประชุม อนุมัติ.................๒๗...........เสยีง 
 ไม่อนุมัติ..............-..............เสียง 
 งดออกเสียง.........๑............เสียง 
 

ประธานสภาฯ  - สั่งพักการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
- เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต.  - ในคราวประชุมครั้งต่อไปให้หน่วยงานทุกส านักงานหรือทุกกองเพ่ิมเรื่อง และวาระ

ลงในระเบียบวาระการประชุมด้วย เริ่ม ๖.๑ ส านักงานปลัด อบต. ตามล าดับ เพ่ือให้แต่ละ
ส านักหรือแต่ละกองได้แจ้งผลการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ 

 

นายสนม  นิยมญาติ  ผู้ใหญ่บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ 
- ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จะจัดพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์ท้าวสรุนารีองค์ประจ าต าบล

สระตะเคียน  เพ่ือประดิษฐานบนแท่นถาวร ณ บริเวณสามแยกโคกไม้ตาย  ทั้งนี้ เนื่องจาก
เป็นองค์ประจ าต าบล  ได้เสนอและน าเรื่องดังกล่าวร่วมวาระการประชุมในคราวประชุมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านสัญจร 

- เสนอแนะการออกหน่วยบริการ อบต.พบปะประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ในกรณี หมู่ที่ ๖,๙,๔ จะใช้สถานที่เดิมหรือไม่ 

 

นายก อบต.  - กองทุนหมู่บ้านได้รับรางวัลการประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับ
จังหวัดได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

  - การประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่นในเขตต าบลสระตะเคียน เรื่อง การห้าม
รถที่มีน้ าหนักเกินวิ่ง  ได้ส่งให้ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี น าลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  - การแสดงความประสงค์จะไปอบรมในโครงการต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมใน
การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

  - ในการประชุมสัญจร อบต. พบปะประชาชน ในวันสุดท้ายของวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ จะมีการเลี้ยงขอบคุณในช่วงเย็นของการออกหน่วยเคลื่อนที่บ้านใหม่ – สระตะเคียน 
ขอให้ทุกท่านอยู่ร่วมงาน 

นาย... 



-๑๑- 
นายสมภูมิ  ซึมกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
  - เนื่องจากผักกะเฉดได้ขึ้นปกคลุมเต็มคลองล ามาศช่วงสะพานบ้านสระตะเคียน – 

บ้านใหม่ ขอความอนุเคราะห์นายก อบต. ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการด้วย 
 

นายบ ารุง  ใหญ่กระโทก  ผู้ใหญ่บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ 
  - ถนนรอยต่อข้างโรงเรียนบ้านหนองหินที่ไม่เรียบ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการสัญจรไป – 

มา ตลอดจนกรขับข่ีรถของชาวบ้าน 
 

นายผ่าย  ชัยรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านบุงิ ว หมู่ที่ ๗ 
  - ขอขอบคุณนายก อบต. ที่ด าเนินการก่อสร้างซุ้มประตูขอให้ปรับเปลี่ยนป้าย 

เนื่องจากเกิดการสับสนต่อผู้มาติดต่อภายในหมู่บ้าน ซึ่งป้ายไม่ตรงความเป็นจริง 
  - ขอขอบคุณการปรับเกรดถนนบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านสันติสุข ขอให้ด าเนินการ

อย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีท่อ พี.วี.ซี. และขอให้แจ้งประสานไปยังสมาชิกสภา อบต. ในการ
ปรับเกรดเพื่อป้องกันความเสียหายของชาวบ้าน ขอฝากกองช่างช่วยดูแลด้วย 

  - ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ ไม่สว่างเท่าที่ควรขอความอนุเคราะห์
หาแนวทางแก้ไขด้วย เพ่ือความปลอดภัยของชาวบ้าน 

 

นายก อบต.  - จากปัญหาที่ทางผู้ใหญ่บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ ได้แจ้งมานั้น จะด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยให้กองช่างด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

  - การประเมินผู้ใหญ่บ้านเขตต าบลสระตะเคียน 
 

นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์  เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน 
  - วัดบ้านสระตะเคียน  จะด าเนินการจัดงานเทศมหาชาติ ขึ้นในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ ขอความอนุเคราะห์ของขวัญจากทุก ๆ ท่านตามศรัทธาเพ่ือไปด าเนินการจัดสอยดาว 
  - งานบรวงสรวงย่าโมองค์ประจ าอ าเภอเสิงสาง ในการซ้อมร าบรวงสรวงย่าโม

ก าหนดวันที่ ๘,๑๕,๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และวันที่ ๑,๘,๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และก าหนด
วันซ้อมใหญ่ขึ้น  ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีการวิ่งคบเพลิงช่วงเช้าวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๐ อบต.สระตะเคียน อยู่จัดลานย่าโมซึ่งเป็นจุดแรก 

  - การจัดงานวันกองทุนหมู่บ้านที่ มอร์เสิงสาง บัตรละ ๒,๐๐๐.-บาท มีการมอบ
รางวัลกองทุนหมู่บ้านด้วย 

 

นายวงศ์สถิต  สมสูง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกองส่งเสริมการเกษตรและ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
  - การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีองค์ประจ าอ าเภอเสิงสาง ในปีนี้มี

กิจกรรมร าบรวงสรวงและวิ่งคบไฟ จะไม่มีขบวนแห่ร่วมเหมือนในทุก ๆ ปี 
 

นายธวัชชัย  อังกระโทก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ช่วยดูแลและช่วยงานในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ผ่าน

มาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่จะด าเนินการในเร็ว ๆ นี้ ซึ่ง
จะแจ้งให้ทราบอีกต่อไป 

นางสาว... 
-๑๒- 



นางสาวสุภาพร  แทรค า  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  - แจ้งการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ๓ ปี 
  - ในห้วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จะด าเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนา

คุณภาพผู้สูงอายุ 
 

นางอรุณี  ทบธรรม  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
  - โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 
 

นางรินดา  ถ  ากลาง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  - โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เดิมจะออกบริการช่วง อบต.สระตะเคียนพบปะ

ประชาชน แต่ติดเรื่องการส ารวจข้อมูล / อบรม อปพม. จึงจ าเป็นต้องเลื่อนโครงการไปก่อน 
และจะแจ้งก าหนดการวันออกบริการให้ทราบต่อไป  ซึ่งการบริการนั้นจะดูตามจ านวนสุนัข / 
แมวตามข้อมูลที่ส ารวจโดย อสม. 

  - โครงการหมู่บ้านสะอาดได้รับความร่วมมือจากหมู่บ้านเป็นอย่างดี  และในการ
ประเมินรอบแรกในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จะเป็นครั้งท่ี ๒  

  - การอนุมัติโครงการกองทุน สปสช. อนุมัติ ๓๐ โครงการ ทั้งหมู่บ้าน โรงเรียน และ
หน่วยบริการ 

  - โครงการของเสียอันตรายจากชุมชนในการด าเนินโครงการน ามาแลกไข่ในวันออก
บริการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน / การให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการหมู่บ้าน
สะอาดเพ่ือเป็นความรู้ในการปฏิบัติ 

 

นายก อบต.  - ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ งานเทศมหาชาติวัดใหม่สามัคคีธรรม ขอรับบริจาค
ของขวัญในการสอยดอกไม้ 

 

นายฉลวย  แหว่กระโทก  รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
  - ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้จัดงบประมาณในการซ่อมแซมถนนช่วง 

บ้านโคกสูง 
 

นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
  - เส้นทางสายโคกน้อย – โนนสมบูรณ์ มีต้นไม้ที่ยืนต้นตายก าลังจะหักโค่น เพ่ือ

ป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป – มา ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย  

 
ประธานสภาฯ  - มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพิ่มเติมหรือชี แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ

ประชุมสภาฯ ในวันนี เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 

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

(ลงชื่อ)... 
-๑๓- 



 
    

    (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 

 
 


