
 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (มีก าหนด 
ไม่เกิน ๑๕ วัน) และได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  เพ่ือรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจนญัตติอื่นๆ ที่ส าคัญ 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.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  มีมติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน   
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
          สายันต์ เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ 
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที่  ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
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. นายเชิง  แจ่มศรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๔ 
๘. นางแหม๋ว  ใจชอบ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๔ 
๙. นายพจนารถ  สีสังข ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๑๐. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๕ 
๑๑. นางละมุล  เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖ 
๑๒. นายสมชัย  เคนไธสง  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๓. นางสาวบุญช่วย หน่อยกระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๗ 
๑๔. นายประจักร ผัดครบุรี   สมาชิกสภา อบต.หมู  ๙ 
๑๕. นายกล่อม  คับงูเหลือม  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๑๖. นายจักรพงค ์ เรืองประค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 
๑๗. นายเมา  ชุมหิรัญ   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑ 
๑๘. นายวิชาญ  ปาปะเก   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๑ 
๑๙. นายส าลี  วุทธา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓ 
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. 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางช้อ  ไชยรัมย์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๖  ลาประชุม 
๒. นายปรีชา  ราชสุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๘  ขาดประชุม 
๓. นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙  ลาประชุม 
๔. นางปณิลชาศ ์ สุมังเกษตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๒  ลาประชุม 
๕. นางสาวบัวริม  ยี่กระโทก  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๓  ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วม... 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนดิลก    นินทราช  นายก อบต.สระตะเคียน 
๒. นายเรียน  ราชกระโทก  รองนายก อบต.สระตะเคียน 
๓. นายสุนทร  ใหญ่กระโทก  เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน 
๔. นายวีรชัย  สงวนรัมย์  รองปลัด อบต.สระตะเคียน รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๕. นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
๖. นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ รักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นางรินดา  ถ้ ากลาง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๘. นายวงศ์สถิตย์ สมสูง    ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๙. นางสาวสุภาพร แทนค า   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๐. นางอรุณี  มนัสสา   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
๑๑. นายกิมฮก  เมฆสุวรรณ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ 
๑๒. นายพนัน  สูบกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ 
๑๓. นายแสง  ปุราชะธัมมัง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ 
๑๔. ร.ต.อ.พรเทพ กริ่งกระโทก  หัวหน้าสายตรวจประจ าต าบลสระตะเคียน 
๑๕. นายไพฑูรย ์  เทศนา   ครูโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๗ คน มาประชุม ๒๒ คน ลา ๔ ท่าน 
ขาดประชุม ๑ ท่าน ครบองค์ประชุมเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเชิญประธานสภาฯ  เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ๑.๑ แจ้งเรื่องการเลือกกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๑.๒ แจ้งเรื่องในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประธานสภาประชุม ก.อบต.จ.

นครราชสีมา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 
หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  - รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

/ระเบยีบ... 



-๒- 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑.๑ เรื่องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.  ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  มีหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน
ชาวต าบลสระตะเคียน  ตลอดระยะเวลา ๗ ปี ที่กระผมได้ท าหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียน ต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่  และได้มีการบริหารงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งเป็นที่ประจักษ์  ด้วยรางวัลพระปกเกล้า   

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ มุ่งเน้นต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ 
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา  
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคนในต าบลให้มีคุณภาพ  ซึ่งรวม
ไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ  เช่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา โครงการจัดตั้งศูนย์
อ านวยความปลอดภัยทางสังคม  โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัย  โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ฯ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม 
โครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะ เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
ต าบลสระตะเคียน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ภายใต้วิสัยทัศน์การด าเนินงาน คือ  
“สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ่งม่ันการศึกษา ชาวประชาสุขใจ”  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีงบลงทุน ๙,๑๘๘,๕๐๐.-บาท ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับพ่ีน้องชาวต าบลสระตะเคียน ๑๗ โครงการ   

การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีผลส าเร็จของการท างานในปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ดังนี้ 

๑. รางวัลการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น จากสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 ๒. มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี (LPA) อยู่
ในระดับร้อยละ ๙๑.๕๘ ซึ่งประเมินโดยทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  

 
/๓.มีผลการ... 



-๓- 
๓. มีผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ทีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อยู่ ในระดับร้อยละ ๙๓.๕๐ ซึ่ งท าการประเมินโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้พิจารณาตามสรุปผล
การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “สระตะเคียนสาร” ที่ได้แจ้งให้ทุกท่านได้
ทราบแล้วนั้น 

 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๑.๒ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจนการลงข้อมูลผ่านระบบ

สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e – Plan)  
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 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.  ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
  - จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน โดยมา
จากการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียน เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) และเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒,๒,๓,๔ เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ตะเคียน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๖ 
ด้าน ได้แก่ ๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓) การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ๔) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๕) การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการองค์กร และ ๖) ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการไว้ในโครงการ/กิจกรรม แต่เมื่อน าโครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑,๒,๓,๔ ไปสู่การใช้
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สาเหตุของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่
บรรลุการตั้งโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

/สืบเนื่อง... 



-๔- 
สืบเนื่องมาจากมีการบริการสาธารณะหลายด้านท าให้ทรัพยากรด้านงบประมาณมีจ านวน
จ ากัดและไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ผู้บริหารจึงได้จัดสรรงบประมาณรายได้ของ
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
 ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกสภา อบต. ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเสนอแผนโครงการ
กิจกรรมต่างๆ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวนโครงการที่บรรจุเข้าแผนมี
จ านวน ๒๐๐ โครงการ ท าได้เพียง ๑๐๒ โครงการ คิดเป็น ๕๑.๐๐%  

   

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๑.๓ เรื่องรายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒   

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  

  องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สภาได้รับทราบ 
    

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๑.๔ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

เลขานุการสภาฯ  แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง      
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว  ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละ
สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม โดยที่ทุนส ารองเงินสะสมนี้ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละยี่สิบ
ห้าของทุกปีฯ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สภาได้รับทราบ 
   

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 

/๕.๑.๕เรื่องรายงาน... 



-๕- 
๕.๑.๕ เรื่องรายงานผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

เลขานุการสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ท าการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ โดยท า
การประเมิน จ านวน ๔ งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งใน
การด าเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้วัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่างๆ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่วาง
ไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไป
ปรับปรุงและก าหนดทิศทางการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตลอดจน
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ตามข้อก าหนดของพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖      

บัดนี้ การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕ เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐ รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ ๙๓.๘ ด้านช่องทาง
การให้บริการ ร้อยละ ๙๓.๘ และด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ ๙๑.๐  แต่เมื่อ
พิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการให้บริการ
งานด้านการศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕ (๑๐ คะแนน) รองลงมา คือ งานด้าน
สาธารณสุข ร้อยละ ๙๔.๔ (๙ คะแนน) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ 
๙๒.๗ (๙ คะแนน) และงานด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ ๙๑.๑ (๙ คะแนน)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สภาได้รับทราบ 
   

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๑.๖ เรื่องรายงานผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านรายรับ-
รายจ่าย)   

เลขานุการสภาฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน พ.ศ.๒๕๕๗                                         /จึงได้... 



-๖- 
จึงได้รายงานผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านรายรับ-รายจ่าย) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สภาได้รับทราบ 

   

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๑.๗ เรื่องรายงานผลการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านรายรับ-รายจ่าย)  

เลขานุการสภาฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้รับการถ่ายโอนและได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จ านวน ๕ แห่ง นั้น จึงได้รายงาน
ผลการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ด้านรายรับ-รายจ่าย)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สภาได้รับทราบ 
   

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
๕.๑.๘ เรื่องรายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
เลขานุการสภาฯ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

  มิติที่ ๑ ด้านการประเมินประสิทธิผล 
- คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๒๔ คะแนน 

  มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
- คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๒๔ คะแนน 

  มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพ 
- คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๑ คะแนน 

  มิติที่ ๔ ด้านพัฒนาองค์กร 
- คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๒๐ คะแนน 

  รวมคะแนนเต็ม  ๙๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๗๙ คะแนน 
  ผลคะแนนการประเมินมาตรฐานฯ LPA  

- คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๐ คะแนน 
  รวมทั้งสิ้นคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๘๙ คะแนน   
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สภาได้รับทราบ 
   

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
นายก อบต.   - แจ้งเรื่องพนักงานจ้างได้ลาออก จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
 

/๑)นาย... 



-๗- 
๑) นายณัฐนันท์ จันทร์บุญเรือง สอบบรรจุแต่งตั้งได้ต าแหน่ง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ    
๒) นางอรุณี ทบธรรม  สอบบรรจุแต่งตั้งได้ต าแหน่งครู 

- แจ้งเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้บังคับในการจัดเก็บภาษีในปี 
๒๕๖๓ 

 

ปลัด อบต.  - แจ้งเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง  

- แจ้งเรื่องคุณสมบัติของผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.ที่จะขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ในปี ๒๕๖๓ 

- แจ้งเรื่องกิจกรร  ๕ ส. / กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ร.ต.อ.พรเทพ กริ่งกระโทก - แจ้งเรื่องกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกบ้านโคกไม้งาม 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓  - แจ้งเรื่องการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจลดอุบัติเหตุ ถนนบริเวณสามแยกบ้าน

โคกไม้ตายไปโคกสูงมีฝุ่นละออง ขอความอนุเคราะห์รดน้ าบริเวณท่ีเป็นถนนหินคลุก 
 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  - แจ้งเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพจะด าเนินการโครงการอบรมการ
ช่วยเหลือเบ้องต้น CPR ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส าหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิก
สภา อบต. 

  - แจ้งเรื่องการส ารวจส านวนสุนัขและแมว ในช่วงเดือนมีนาคมจะ
ด าเนินการฉีดวัคซีน 

  - แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมกฬีาสัมพันธ์เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๓ จ านวน ๓ สี 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. - แจ้งเรื่องการรายงานผลปี ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการแล้วตามระเบียบ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม - แจ้งเรื่องเงินเด็กแรกเกิด อปท.มีหน้าที่รับลงทะเบียน – ตรวจสอบข้อมูล 

ในส่วนของการจ่ายเงินเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง 
 

รองประธานสภา อบต.  - แจ้งเรื่องการขอความอนุเคราะห์รดน้ าเอนกประสงค์ของ อบต. ไปท าการ
รดถนนบริเวณถนนสายจาก หมู่ ๒ หมู่  ๕ และหมู่  ๓ ให้ สมาชิกสภา อบต.
ด าเนินการท าหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ 

 

ผจก.ธ.กรุงไทยสาขาเสิงสาง - แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดท าบัตร ATM เดิม จ านวน ๔ หลัก ให้ไป
ด าเนินการเปลี่ยนบัตรใหม่เป็น ๖ หลัก ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เนื่องจาก
จะใช้ไม่ได้ 
 

ประธานสภาฯ  - มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการประชุม
สภาฯ ในวันนี้เวลา  ๑๒.๓๐ น. 

 
 
 

/ปิดประชุม... 
 



-๘- 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
 

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

    (ลงชื่อ)   สมพงษ์ ช านาญกิจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมพงษ์  ช านาญกิจ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)   วิชาญ ปาปกะเก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายวิชาญ  ปาปะเก) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)   บัวลอย แหล่กระโทก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางบัวลอย  แหล่กระโทก) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

 


