
 

 

 

  

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ด้วยอ ำเภอเสิงสำงได้อนุมัติให้เปิดและเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (มีก ำหนดไม่เกิน 
๑๕ วัน) เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.
๒๕๖๕ ตลอดจนญัตติอ่ืนๆ ที่ส ำคัญ  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียนได้ก ำหนดวันนัดประชำสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ในวันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕        
 

อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ให้เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นปิดประกำศรำยงำนกำร
ประชุมที่สภำท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชำชน
ทั่วไปได้รับทรำบ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน จึงได้ประกำศรำยงำนผลกำรประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ซึ่งสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสระตะเคียน สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๕ จึงขอ
ประกำศให้ประชำชนได้ทรำบโดยทั่วกัน  (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย) 
 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  ๔  สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
         สำยันต์ เสริมสิริอ ำพร   
      (นำยสำยันต์  เสริมสิริอ ำพร) 
            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-ส าเนา- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันที ่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒.  
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 

นำยสำยันต์  เสริมสิริอ ำพร 
นำงช้อ  ไชยรัมย์ 
นำยจักนรินทร์  เมฆสุวรรณ 
นำยสะท้อน  แยกกระโทก 
นำยสมชำย  เฉื่อยกลำง 
นำยสำยชล  ลองกระโทก 
นำยสมชัย  เคนไธสง 
นำงบุญช่วย  สูบกระโทก 
นำยประจักร  ผัดครบุรี 
นำงสำวสวำด  วิสิมูล 
นำยกิตติศักดิ์  เชยส ำโรง 
นำงสำวสมจิต  แจ้งหมื่นไว 
นำยเสนียน  หลอดแก้ว 
นำงบัวลอย  แหล่กระโทก 
นำยสวงค์  เกิดมงคล 

ประธำนสภำ อบต. 
รองประธำนสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
เลขำนุกำรสภำ อบต. 

สำยันต์  เสริมสิริอ ำพร 
ช้อ  ไชยรัมย์ 
จักนรินทร์  เมฆสุวรรณ 
สะท้อน  แยกกระโทก 
สมชำย  เฉื่อยกลำง 
สำยชล  ลองกระโทก 
สมชัย  เคนไธสง 
บุญช่วย  สูบกระโทก 
ประจักร  ผัดครบุรี 
สวำด  วิสิมูล 
กิตติศักดิ์  เชยส ำโรง 
สมจิต  แจ้งหมื่นไว 
เสนียน  หลอดแก้ว 
บัวลอย  แหล่กระโทก 
สวงค์  เกิดมงคล 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นำยสุระพงษ์  เรืองกระโทก สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓ ลำประชุม 

 

 
 
 
 
 
 

/ผู้เข้ำร่วม... 
 



-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
 

๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

นำยถวิล  สูตรกระโทก 
นำยวันดี  สร้ำงนอก 
นำยเผด็จ  โนนทะค ำจันทร์ 
นำยไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ 
นำยเชิดศิลป์  ใสสะอำด 
นำงสำวญำณทิพย์  กัญจรัส 
 
นำยธวัชชัย  อังกระโทก 
นำงอรุณี  มนัสสำ 
นำยสนม  นิยมญำติ 
นำยทิม  นิลพรมมำ 
นำยจอม  แป๊ะตะขบ 
นำงสำวธนิษฐำ  ไพฑูรย์โยธิน 

นำยก อบต.สระตะเคียน 
รองนำยก อบต. 
รองนำยก อบต. 
เลขำนุกำรนำยก อบต. 
หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. 
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี  
รักษำกำรำชกำรแทน ผอ.กองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชก. 
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ ๔ 
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ ๕ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ ๓ 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

ถวิล  สูตรกระโทก 
วันดี  สร้ำงนอก 
เผด็จ  โนนทะค ำจันทร์ 
ไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ 
เชิดศิลป์  ใสสะอำด 
ญำณทิพย์  กัญจรัส 
 
ธวัชชัย อังกระโทก 
อรุณี  มนัสสำ 
สนม  นิยมญำติ 
ทิม  นิลพรมมำ 
จอม  แป๊ะตะขบ 
ธนิษฐำ  ไพฑูรย์โยธิน 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขำนุกำรสภำฯ  แจ้งจ ำนวนสมำชิกสภำทั้งหมด  ๑๕  คน  มำประชุม  ๑๔  คน ลำประชุม 
๑ คน  ครบองค์ประชุม  เลขำนุกำรสภำฯ  อ่ำนประกำศอ ำเภอเสิงสำง  เรื่อง ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสระตะเคียน  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ ๑ ประจ ำปี  พ.ศ.๒๕๖๕  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๕  และ
ประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน  เรื่อง ก ำหนดวันนัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สระตะเคียน  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ ๑ ประจ ำปี  พ.ศ.๒๕๖๕  ลงวันที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๖๕ และเชิญ
ประธำนสภำฯ เปิดกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธำนสภำฯ (นำยสำยันต์ เสริมสิริอ ำพร) 

- แจ้งประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน เรื่อง ประกำศใช้แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สระตะเคียน ประกำศ ณ วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

มติทีป่ระชุม  - รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
ประธำนสภำฯ (นำยสำยันต์ เสริมสิริอ ำพร)   

ขอให้สมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสระตะเคียน สมัยสำมัย สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจของคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมแล้ว มีท่ำนใดจะแก้ไขหรือไม่ 
หำกไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่ำที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม 

มติที่ประชุม  - รับรอง.............๑๔...........เสียง 
  - ไมร่ับรอง............-............เสียง 
   - งดออกเสียง........-............เสยีง 

/ระเบียบ... 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ เรื่องการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕  
 

ประธำนสภำฯ (นำยสำยันต์ เสริมสิริอ ำพร)  
ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน ได้เสนอญัตติ เรื่องเสนอ

ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียนได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน ได้
ชี้แจงรำยละเอียดร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑) 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

นำยก อบต. (นำยถวิล สูตรกระโทก)   
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและเป็นกรอบในกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ซึ่งได้ประกำศใช้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน 
๒๕๖๔ แต่เนื่องจำกปัจจุบันสภำพแวดล้อม สภำพปัญหำ ประกอบกับบริบทของ
พ้ืนที่และสังคมได้มีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมร้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นมีควำมสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทำงกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ ำเป็นต้อง
มีกำรเพ่ิมเติมโครงกำรที่ไม่ปรำฎอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ๕ ปี ที่ประกำศใช้บังคับ 
โดยเฉพำะโครงกำรที่จะน ำไปตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
รำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจ่ำยจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำร
จำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นแนวทำง
พัฒนำท้องถิ่นต่อไป  โดยร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับนี้  ได้ผ่ำนขั้นตอนกระบวนกำรจัดท ำแผนเรียบร้อยแล้ว
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ครบถ้วน
แล้ว จึงได้เสนอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน ได้พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบในวันนี้ ซึ่งรำยละเอียดของกำรเพ่ิมเติมแผนฉบับดังกล่ำว ได้เสนอให้ทุก
ท่ำนทรำบก่อนกำรประชุมแล้วครับ 

 
 

/ประธำนสภำฯ... 



-๔- 
 

ประธำนสภำฯ (นำยสำยันต์ เสริมสิริอ ำพร)   
ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงรำยละเอียด/ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำร 

 จัดท ำแผนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.
๒๕๖๕ ในครั้งนี ้  

 

เลขำนุกำรสภำฯ (นำยสวงค์ เกิดมงคล)   
ชี้ แจงระเบียบกฎหมำย/หนั งสื อสั่ ง กำรที่ เ กี่ ยวข้อ ง ตำมระ เบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

ข้อ ๒๒ ก ำหนดว่ำ เพ่ือประโยชน์ของประชำชน กำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ ๔๖ แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อ
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับควำมเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่น
ดังกล่ำวให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ 

 

ประธำนสภำฯ (นำยสำยันต์ เสริมสิริอ ำพร)   
เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๓ มำตรำ ๔๖ (๑) ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้ต่อไป 
ดังนั้น กระผมจึงขอมติที่ประชุมว่ำจะเห็นชอบหรือไม่อย่ำงไร 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ............๑๓.....เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ.........-.........เสียง 
   - งดออกเสียง........๑.......เสียง 
 

ประธำนสภำฯ (นำยสำยันต์ เสริมสิริอ ำพร)  
   - แจ้งพักกำรประชุมเวลำ ๑๑.๐๐ น. และเริ่มประชุมต่อเวลำ ๑๑.๓๐ น. 
 
เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๑.๓๐ 
 
 

/ระเบียบ... 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ ๔ (นำยสนม นิยมญำติ) 
๑. แจ้งขออนุญำตใช้สนำมฟุตบอลของ อบต.สระตะเคียน เพ่ือท ำกำร

ฝึกซ้อม 
    ๒. แจ้งเรื่องกำรตัดกิ่งไม้ข้ำงทำง 
    ๓. แจ้งสอบถำมกำรก่อสร้ำงถนนทำงหลวงตอนย่ำโม – บ้ำนโคกสูง 
 

สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๔ (นำยสมชำย เฉื่อยกลำง) 
    ๑. แจ้งสอบถำมเรื่องกำรอุดหนุนไฟฟ้ำ 
    ๒. แจ้งกิจกรรมกำรจัดถวำยเทียนพรรษำประจ ำปี ๒๕๖๕ 
 

ประธำนสภำ อบต. (นำยสำยันต์ เสริมสิริอ ำพร)  
- มีผู้เข้ำประชุมท่ำนใดจะเพ่ิมเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้ำไม่มีขอแจ้งปิด

กำรประชุมสภำฯ ในวันนี้เวลำ  ๑๒.๐๐ น.. 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
    (ลงชื่อ)      สวงค์ เกิดมงคล ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
      (นำยสวงค์  เกิดมงคล) 
     เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน 
 

  คณะกรรมกำรได้ตรวจทำนรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อวันที่       ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕          เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ขอรับรองว่ำถูกต้องทุกประกำร 
   

    (ลงชื่อ)    บัวลอย แหล่กระโทก ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (นำงบัวลอย  แหล่กระโทก) 

   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

(ลงชื่อ)     กิตติศักดิ์ เชยส ำโรง ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยกิตติศักดิ์  เชยส ำโรง) 

   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

(ลงชื่อ)    สะท้อน แยกกระโทก ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยสะท้อน  แยกกระโทก) 

   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

 

  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมนี้แล้ว ในครำว
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน    สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)     . 
เมื่อวันที่    ๓ สิงหำคม ๒๕๖๕     เรียบร้อยแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)     สำยันต์ เสริมสิริอ ำพร ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยสำยันต์  เสริมสิริอ ำพร) 
                             ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระตะเคียน 


