
 
 
 

  

 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (มีก าหนดไม่
เกิน ๑๕ วัน)  และได้ประกาศก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพ่ือรับทราบข้อราชการซึ่งอยู่ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน นั้น       
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามสมัยประชุมดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิด
ประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๕ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
         สายันต์  เสริมสิริอ าพร     
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

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. 

นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร 
นางช้อ  ไชยรัมย์ 
นายจักนรินทร์  เมฆสุวรรณ 
นายสะท้อน  แยกกระโทก 
นายสมชาย  เฉื่อยกลาง 
นายสายชล  ลองกระโทก 
นายสมชัย  เคนไธสง 
นางบุญช่วย  สูบกระโทก 
นายประจักร  ผัดครบุรี 
นางสาวสวาด  วิสิมูล 
นายกิตติศักดิ์  เชยส าโรง 
นางสาวสมจิต  แจ้งหมื่นไว 
นายเสนียน  หลอดแก้ว 
นางบัวลอย  แหล่กระโทก 
นายสวงค์  เกิดมงคล 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
เลขานุการสภา อบต. 

สายันต์  เสริมสิริอ าพร 
ช้อ  ไชยรัมย์ 
จักนรินทร์  เมฆสุวรรณ 
สะท้อน  แยกกระโทก 
สมชาย  เฉื่อยกลาง 
สายชล  ลองกระโทก 
สมชัย  เคนไธสง 
บุญช่วย  สูบกระโทก 
ประจักร  ผัดครบุรี 
สวาด  วิสิมูล 
กิตติศักดิ์  เชยส าโรง 
สมจิต  แจ้งหมื่นไว 
เสนียน  หลอดแก้ว 
บัวลอย  แหล่กระโทก 
สวงค์  เกิดมงคล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ลา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

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

๘. 
๙. 

๑๐. 

นายถวิล  สูตรกระโทก 
นายวันดี  สร้างนอก 
นายเผด็จ  โนนทะค าจันทร์ 
นายไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ 
นายวีรชัย  สงวนรัมย์ 
นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด 
นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส 
 
นายวงศ์สถิตย์  สมสูง 
นางสาวธนิษฐา  ไพฑูรย์โยธิน 
นางสาวธญานี  มีปัญญา 

นายก อบต.สระตะเคียน 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
รองปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ 

ถวิล  สูตรกระโทก 
วันดี  สร้างพุรย์โยธินนอก 
เผด็จ  โนนทะค าจันทร์ 
ไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ 
วีรชัย  สงวนรัมย์ 
เชิดศิลป์  ใสสะอาด 
ญาณทิพย์ กัญจรัส 
 
วงศส์ถิตย์ สมสูง 
ธนิษฐา ไพฑูรย์โยธิน 
ธญานี  มีปัญญา 

/เริ่มประชุม... 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๑๕ คน มาประชุม ๑๔ คน ไม่มาประชุม 
๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่อง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๕ และอ่านประกาศเรื่อง ก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  และเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร - แจ้งสมาชิกสภาขอลาประชุม ๑ ท่าน คือ นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
 

มติที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

๒.๑ รายงานการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
(ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ หากไมมี่ท่านใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.

สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องกระทู้ถาม 
    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ เรื่องเพื่อทราบ 
๕.๑.๑ เรื่องการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

๒๕๖๖ 
ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้มีมติให้ความเห็นชอบ

ร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับนายอ าเภอเสิงสางได้
พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ประกาศใช้แล้ว ลงวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

  - จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 



-๓- 
 

๕.๑.๒ เรื่องการประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ  ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน ได้ประชุมจัดท าร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้จัดท าประกาศใช้แล้ว  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕  

  - จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

๕.๑.๓ เรื่องการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้เข้ารับการตรวจประเมิน 
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

  ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ 
- คะแนนเต็ม ๖๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๔ 

  ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
- คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๘๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๒ 

  ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
- คะแนนเต็ม ๑๔๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๒๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๓ 

  ด้านที่ ๔ ด้านการบริการสาธารณะ 
- คะแนนเต็ม ๒๕๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๒๒๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ 
 ด้านที่ ๕ ด้านธรรมาภิบาล 
- คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ 

  ผลคะแนนรวมทั้ง ๕ ด้าน  
- คะแนนเต็ม  ๖๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๗ 

   - จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

๕.๑.๔ เรื่องการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการจัดจ้างมหา
วิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕)                 

 
/เพ่ือน าผลการ... 



-๔- 
เพ่ือน าผลการส ารวจมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน และใช้ในการปรับปรุงการบริการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผล
การประเมิน ดังนี้                                                         

 

๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน โดยภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดมี
จ านวนเท่ากับ ๓ ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ ๙๕.๘ รองลงมา คือ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ร้อยละ ๙๕.๐ ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการมากที่สุด คือ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร้อยละ 
๙๖.๐ รองลงมาคือ งานด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ ๙๕.๘ (๑๐ คะแนน) งานด้าน
การศึกษา ร้อยละ ๙๕.๖ และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ 
๙๕.๐ (๙ คะแนน) ตามล าดับ 

 

๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน จ าแนกตามงานที่ให้บริการ   

๒.๑ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
๒.๑.๑ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐ รองลงมามีจ านวนเท่ากัน ๒ ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการและขั้นตอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ ๙๕.๐ และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ ๙๕.๐ ตามล าดับ 

    ๒.๒ งานด้านการศึกษา 
 ๒.๒.๑  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม งานด้านการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอน 
ร้อยละ ๙๖.๗ รองลงมามีจ านวนเท่ากับ ๒ ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ ๙๕.๖ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 
๙๔.๔ ตามล าดับ  

    ๒.๓ งานด้านรายได้หรือภาษี 
 ๒.๓.๑ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม งานด้านรายได้หรือภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดมีจ านวน ๒ 
ด้าน คือ  

/ด้านเจ้าหน้าที่... 



-๕- 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ ๙๖.๔ 

รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ ๙๕.๕ และด้านช่องทางการ
ให้บริการ ร้อยละ ๙๔.๙ ตามล าดับ  

    ๒.๔ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 ๒.๔.๑ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐ รองลงมามีจ านวนเท่ากับ ๒ 
ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน และช่องทางการให้บริการ ร้อยละ ๙๕.๐ 
และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐ ตามล าดับ 
 

    ๓. ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ๓.๑) การขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในครัวเรือนให้ครบทุกหลังคาเรือน 
รวมไปถึงไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้านและจุดเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน พร้อมติดตั้งกระจกส่องทางแยกถนนทุกจุดเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

๓.๒) การติดตั้งระบบกรองน้ าประปาเพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคที่สะอาด ไร้สี ไร้กลิ่น ประจ าหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่ พร้อมพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการใช้ตลอดทั้งปี 

๓.๓) ควรขยายบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรีประจ าหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวมไปถึงได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง 

    - จงึแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

๕.๑.๕ เรื่องการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ได้ประกาศผล (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ลง
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส านักปลัด อบต. จึงขอรายงานผลการคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

คะแนนโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ๙๑.๗๓ 
คะแนน คิดเป็นผลการประเมินอยู่ในระดับ A แยกเป็นรายตัวชี้วัด ๑๐ อันดับ 
ดังนี้ 
๑) การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ 
๒) การปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนน ๙๗.๓๗ 
๓) การใช้อ านาจ    ได้คะแนน ๙๖.๑๗ 
๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนน ๙๕.๔๘ 
๕) การใช้งบประมาณ   ได้คะแนน ๙๕.๐๖ 

 
/๖)การแก้ปัญหา... 



-๖- 
๖) การแก้ปัญหาการทุจริต  ได้คะแนน ๘๒.๘๕ 
๗) การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนน ๙๒.๑๔ 
๘) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนน ๘๓.๐๕. 
๙) คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนน ๘๒.๒๔ 
๑๐) การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนน ๘๑.๒๘ 

 

สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน มีการป้องกันการทุจริต 
ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐.๐๐ และมีการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนต่ าสุด ๘๑.๒๘ 
ผลคะแนนเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาสูงขึ้นเท่ากับ +๓.๑๔ 

 

โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าของการ
ด าเนินงาน ให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

๒) หน่วยงานควรน าผลจากการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต 
การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต มาเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ 

๓) หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบัติส าหรับร้องเรียนการทุจริต และช่องทาง
การร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ ควรมีแนวทางในการจัดการข้อมูลให้
เกิดความม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนด้วย 

๔) หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา
ขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส และการด าเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผล
การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงาน
ดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพ่ือให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน 
และควรน าไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ    
อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

๕) หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ – สอบถามข้อมูล 
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มา
ติดต่อหรือรับบริการ 

๖) หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการ
ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

๗) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ขาดองค์ประกอบ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
/๘)รายงาน... 



-๗- 
๘) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ขาด

องค์ประกอบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

๕.๑.๖ เรื่องการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบลสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน 

ด้วยมีพนักงานส่วนต าบล ราย นางสาวมณชยา บุรีรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการ
สุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้โอน (ย้าย) ไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  

 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 
    ๕.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๒.๑ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)   

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้เสนอญัตติการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน) เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ซึ่งชุดเดิมซึ่งจะหมด
วาระในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นี้ 

จึงขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ชี้แจง
ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

เลขานุการสภาฯ (นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัด อบต.)   
แจ้งระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์

เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ข้อ ๑๒ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ซึ่งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสี่ปีนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๖ (๑) คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
แผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ 
หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (๓) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขฯ 

   จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการตามวาระต่อไป 
 
 

/ประธาน... 



-๘- 
 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
- ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต. ซึ่งเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน 

- จึงขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่  ๑ 
   ผู้เสนอ นางสาวสวาด  วิสิมูล              สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๑๐   . 

เสนอ นางช้อ  ไชยรัมย์   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๖    . 

ผู้รับรองคนที่  ๑.   นางสาวสมจิต  แจ้งหมื่นไว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๑๓    . 
ผู้รับรองคนที่  ๒.   นางบัวลอย  แหล่กระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๑๕    . 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
- สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๑  
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม    

 

มติที่ประชุม   - เลือก   นางช้อ  ไชยรัมย์      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   ๖    .          
เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๑ 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
- ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ  คนที่  ๒ 

  ผู้เสนอ นางสาวสมจิต  แจ้งหมื่นไว         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓     . 
เสนอ นางสาวสวาด  วิสิมูล    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐    .  

ผู้รับรองคนที่  ๑.   นายกิตติศักดิ์  เชยส าโรง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๑๑     . 
ผู้รับรองคนที่  ๒.   นายประจักร  ผัดครบุรี            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๙     . 

  

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
- สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุน คนที่ ๒  
อีกหรือไม ่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม    

 

มติที่ประชุม   - เลือก    นางสาวสวาด  วิสมิูล       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐    .          
เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายก อบต. (นายถวิล สูตรกระโทก) 
    - แจ้งเรื่องทางเชื่อมทางแยกต่างๆ ในหมู่บ้าน 

 - แจ้งเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซล งบประมาณจาก อบจ.  
จ านวน ๕๐ ต้น 
 - แจ้งเรื่องการซ่อมแซมเส้นทางที่ช ารุดในช่วงฤดูฝน ควรพิจารณา
ด าเนินการหลังฤดูฝน 

รองปลัด อบต. (นายวีรชัย สงวนรัมย์) 
- แจ้งเรื่องการส่งมอบวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาเพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านได้ยืมไปฝึก

ซ่อมกีฬา 
- แจ้งขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีเปิดการ

แข่งขันกีฬาฯ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๕๐ คน 
/ผู้อ านวยการ... 



-๙- 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นายวงศ์สถิต สมสูง) 

- แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลสระตะเคียน 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ (นายสะท้อน แยกกระโทก) 
    - แจ้งขอหารือเรื่องคณะกรรมการผ้าป่า 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ (นายสมชาย เฉื่อยกลาง) 

- แจ้งขอหารือการร่วมท าบุญงานในครอบครัวของสมาชิกสภา อบต. มีวิธี
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 

 

นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ 
ประธานสภา อบต. ประชุมสภาฯ ในวันนี้เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
    (ลงชื่อ)      สวงค์ เกิดมงคล ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสวงค์  เกิดมงคล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

  คณะกรรมการได้ตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕    เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่า
ถูกต้องทุกประการ 
     

    (ลงชื่อ)      บัวลอย แหล่กระโทก    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางบัวลอย  แหล่กระโทก) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)      กิตติศักดิ์ เชยส าโรง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายกิตติศักดิ์  เชยส าโรง) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)      สะท้อน แยกกระโทก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสะท้อน แยกกระโทก) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อ
วันที่          . ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

(ลงชื่อ)      สายันต์  เสริมสิริอ าพร  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 


