
 
 
 

 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป (มีก าหนด 
ไม่เกิน ๑๕ วัน) และได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  เพ่ือรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ตลอดจนญัตติอื่นๆ ที่ส าคัญและเร่งด่วน นั้น       
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  มีมติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน   
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
         สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-ส าเนา- 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร  ประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
๒. นายฉลวย  แหว่กระโทก  รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
๓. นายสมพงษ ์  ช านาญกิจ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑ 
๔. นายสะท้อน  แยกกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๒ 
๕. นายเอกชัย  ใหญ่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๒ 
๖. นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๓ 
๗. นางแหม๋ว  ใจชอบ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๔ 
๘. นายพจนารถ  สีสังข ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๙. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๑๐. นางช้อ  ไชยรัมย์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๑. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๒. นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๓. นายปรีชา  ราชสุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๘ 
๑๔. นายประจักร ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๑๕. นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙ 
๑๖. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๑๗. นายจักรพงค ์ เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๑๘. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑ 
๑๙. นางปณิลชาศ ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๒ 
๒๐. นายอนุชาติ  จันทร์สิงห์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๑. นางจ าเรียง  เรืองวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๔ 
๒๒. นางบัวลอย  แหล่กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
๒๓. นายสวงค์  เกิดมงคล  เลขานุการสภา อบต. 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวบุญช่วย หน่อยกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗  ขาด 
๒. นายวิชาญ   ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑  ลา 
๓. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต.หมู ๑๓  ขาด 
๔. นางสาวบัวริม  ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓  ลา 
 
 
 

ผู้เข้าร่วม... 



-๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนดิลก    นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน 
๒. นายบุรินทร์  ค าผง   รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๓. นายเรียน  ราชกระโทก  รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๔. นายสุนทร  ใหญ่กระโทก  เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน 
๕. นายวีรชัย  สงวนรัมย์  รองปลัด อบต.สระตะเคียน 
๖. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
๗. นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส   นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
๘. นายธวัชชัย  อังกระโทก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางรินดา   ถ้ ากลาง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นายวงศ์สถิตย์ สมสูง   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๑๑. นางสาวสุภาพร แทนค า   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒. นางอรุณ ี  มนัสสา   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
๑๓. นางสาวสมฤด ี บุญเลี้ยง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕     
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๖ คน  มาประชุม ๒๒ คน ขาดประชุม 
๒ คน  ลาประชุม ๒ คน  ครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระ-
ตะเคียนเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่องก าหนดวันนัด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ลงวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๓  และเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ  - แจ้งเรื่องการปล่อยน้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยเตยพัฒนาในการท านาปรัง เริ่ม
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ 

  - แจ้งเรื่องการท าซุ้มประตู ๒.๘๐ เมตร เพื่อป้องกันไม่ไห้รถบรรทุกวิ่ง 
เส้นทางสายคันคลองส่งน้ าห้วยเตย  โดยชลประทานร่วมกับชุมชน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียด  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม 
 หรือไม่ หากไมมี่ท่านใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.

สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ต่อไป  

 

มติที่ประชุม   - รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อกระทู้ถาม 
    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
    - ไม่มี                                                                   / ระเบียบ... 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑.๑ เรื่องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.  ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  มีหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน
ชาวต าบลสระตะเคียน  ตลอดระยะเวลา ๘ ปี ที่กระผมได้ท าหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียน ต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่และได้มีการบริหารงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลซี่งเป็นที่ประจักษ์  ด้วยรางวัลพระปกเกล้า   

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ มุ่งเน้นต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนที่ด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูการพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้ าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคนในต าบลให้มี
คุณภาพ ซึ่งรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ  เช่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา  
โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางสังคม  โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย  โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ฯ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  โครการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ โครงการครัวเรือน
สะอาด หมู่บ้านสวยงาม โครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะ เป็นต้น  ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต าบลสระตะเคียน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมภายใต้วิสัยทัศน์การ
ด าเนินงาน คือ “สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ่งม่ันการศึกษา ชาวประชาสุขใจ” 

ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีงบลงทุน ๑๙,๗๙๘,๕๐๐.-บาท ซึ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับพ่ีน้องชาวต าบลสระตะเคียน ๓๗ โครงการ   

  การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีผลส าเร็จของการท างานในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑. มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี (LPA) อยู่

ในระดับร้อยละ ๘๔.๐๒ ซึ่งประเมินโดยทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 

๒. มีผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ทีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อยู่ในระดับร้อยละ ๙๓.๕๐ ซึ่งประเมินโดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา 

ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้พิจารณาตามสรุปผล
การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ “สระตะเคียนสาร” ที่ได้แจ้งให้ทุกท่านได้
ทราบแล้วนั้น 

 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๑.๒ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
 

/เลขานุการฯ... 



-๔- 
เลขานุการสภาฯ  แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) 
ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

  “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี”  

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.  ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงมาจากการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เป็นโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ และ ๒ เป็น
แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๖ ด้าน  ได้แก่  ๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ๔) การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม ๕) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร และ ๖) ตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการไว้ในโครงการ/
กิจกรรม แต่เมื่อน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ และ ๒ ไปสู่การใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สาเหตุ
ของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุการตั้งโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

สืบเนื่องมาจากมีการบริการสาธารณะหลายด้าน ท าให้ทรัพยากรด้านงบประมาณที่มี
อย่างจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ผู้บริหารจึงได้จัดสรรงบประมาณรายได้ของ
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบกับพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลาน จึงมีข้อจ ากัดในการด าเนินการต่างๆ 

ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกสภา อบต. ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเสนอแผนโครงการ
กิจกรรมต่างๆ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวนโครงการที่บรรจุเข้าแผนมี
จ านวน ๑๘๘ โครงการ ท าได้เพียง ๙๑ โครงการ คิดเป็น ๔๘.๔๐% 

 

ประธานสภาฯ  จากที่ท่านนายก อบต. ได้น าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เบื้องต้นแล้ว 
นั้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อค าถามหรือข้อเสนอแนะหรือไม ่                       /นายเมา... 



-๕- 
นายเมา ชุมหิรัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

- แจ้งข้อเสนอแนะปัญหาถนน คสล. ขอให้สภาปรับแผนให้เป็นโครงการที่สามารถ
ท าได้จริง 

นางปณิลชาศ์ สุมังเกษตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
- แจ้งข้อเสนอแนะปัญหาเขตอุทยาน จึงไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ ขอให้

ปรับแผนที่สามารถด าเนินการได้ใน ๕ หมู่บ้าน 
นางบัวลอย แหล่กระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
   - แจ้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับแผนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่ 
นายอนุชาติ จันทร์สิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

- แจ้งข้อเสนอแนะเห็นควรด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาเพ่ือให้สามารถจัดท า
โครงการได้ซึ่งไม่ติดปัญหาด้านการขออนุญาตเขตอุทยาน   

นายจักรพงค์ เรืองประค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
   - แจ้งข้อเสนอแนะขอให้ด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนา 
นายฉลวย แหว่กระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 

- แจ้งข้อเสนอแนะขอให้ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณด้วยความเป็นธรรมให้กับ
หมู่บ้านที่มีขนาดเล็ก 

นายสะท้อน แยกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
- แจ้งข้อเสนอแนะควรมีการเพ่ิมบุคลากรด้านช่างเพ่ือให้การปฏิบัติงานได้อย่าง

รวดเร็ว 
นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
   - เสนอให้ปรับแผนพัฒนาใหม่ทั้งหมด 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอพักการประชุม 
   

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  - แจ้งพักการประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๐.๔๕ น. 
 

๕.๑.๓ เรื่องรายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓   

เลขานุการสภาฯ  แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน  

ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอ และ 

ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบ
อ่ืนๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเวลาอันสมควร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน มีรายรับ – 
รายจ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้ 

/ประมาณการ... 



-๖- 
ประมาณการรายรับ ๖๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท รับจริง ๖๑,๗๐๐,๙๑๖.๒๗ บาท  

จ่ายจริง ๕๔,๙๗๗,๕๗๐.๕๗ บาท                                                               
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สภาได้รับทราบ      
    

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๑.๔ เรื่องรายงานผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ด้านรายรับ-
รายจ่าย)   

เลขานุการสภาฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน พ.ศ.๒๕๕๗ จึงได้รายงานผลการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ด้านรายรับ-รายจ่าย) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน มีรายรับ – รายจ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ ดังนี้ 

ยอดยกมา ๓๓๑,๕๒๕.๐๘ บาท รับจริง ๘๕๐,๑๒๐.๘๗ บาท จ่ายจริง 
๑,๑๑๐,๐๕๕.-บาท 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สภาได้รับทราบ 
   

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายชนดิลก นินทราช นายก อบต.   
- แจ้งเรื่องการด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
- แจ้งโครงการกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

นายวีรชัย สงวนรัมย์ รองปลัด อบต.   
- แจ้งขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน จึงท าให้การจัดการ

แข่งขันกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอ
ติดตามเอกสารเพิ่มเติม   

 

นางรินดา ถ้ ากลาง ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
- แจ้งเรื่องประกาศมาตรการโควิด ผู้ที่เดินทางกลับภูมิล าเนา ต้องแจ้งผู้น า

หมู่บ้านทราบ เพ่ือด าเนินการตามมาตรการ การคัดกรองต่างๆ  
- แจ้งเรื่องการตรวจสอบอาหารทะเลในพ้ืนที่ 
- แจ้งเรื่องการป้องกันโควิด-๑๙ 
- แจ้งเรื่องฝุ่นละออง P.M 2.5 การเผาตอซังข้าว การเผ่าอ้อย ซึ่งมีประกาศ

จังหวัดห้ามไว้หากฝ่าฝืนจะมีโทษ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ 
- แจ้งเรื่องปัญหาการทิ้งขยะบริเวณเส้นทางผ่านที่สาธารณะดงดาน 

/แจ้งเรื่อง... 



-๗- 
- แจ้งเรื่องผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยอาสาสมัครบริบาล ๒ คน เป็นผู้ดูแล

ผู้ป่วยในพื้นท่ี จ านวน ๘ คน โดยมีสัญญาจ้างในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปัจจุบันมีผู้ป่วยทั้งหมด 
๔๗ คน 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

(ลงชื่อ)      สวงค์ เกิดมงคล ผู้จดรายงานการประชุม   
       (นายสวงค์  เกิดมงคล)    

               เลขานุการสภา อบต.สระตะเคียน 
    

(ลงชื่อ)      สมพงษ์ ช านาญกิจ ผู้ตรวจฯ   (ลงชื่อ)   บัวลอย แหล่กระโทก ผู้ตรวจฯ 
 (นายสมพงษ์  ช านาญกิจ)              (นางบัวลอย  แหล่กระโทก) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

(ลงชื่อ)      วิชาญ ปาปะเก ผู้ตรวจฯ   (ลงชื่อ)   สายันต์ เสริมสิริอ าพร ผู้รับรองฯ 
 (นายวิชาญ  ปาปะเก)            (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           ประธานสภา อบต.สระตะเคียน 

 
 
 


