
 

 

 

  

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน) และได้
ประกาศก าหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน นั้น       
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงได้ประกาศรายงานผลการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  
๒๕๖๕  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
          สายันต์ เสริมสิริอ าพร 
      (นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันที ่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
ผู้เข้าประชุม 
 

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

๑๐. 
๑๑. 
๑๒.  
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

 

นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร 
นางช้อ  ไชยรัมย์ 
นายจักนรินทร์  เมฆสุวรรณ 
นายสะท้อน  แยกกระโทก 
นายสุระพงษ์  เรืองกระโทก 
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 ๓ 
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 
สุระพงษ์  เรืองกระโทก 
สมชาย  เฉื่อยกลาง 
สายชล  ลองกระโทก 
สมชัย  เคนไธสง 
บุญช่วย  สูบกระโทก 
ประจักร  ผัดครบุรี 
สวาด  วิสิมูล 
กิตติศักดิ์  เชยส าโรง 
สมจิต  แจ้งหมื่นไว 
เสนียน  หลอดแก้ว 
บัวลอย  แหล่กระโทก 
สวงค์  เกิดมงคล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

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

๗. 
๘. 
๙. 

นายถวิล  สูตรกระโทก 
นายวันดี  สร้างนอก 
นายเผด็จ  โนนทะค าจันทร์ 
นายไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ 
นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด 
นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส 
 
นายวงศ์สถิตย์  สมสูง 
นางสาวสุภาพร  แทนค า 
นางอรุณี  มนัสสา 

นายก อบต.สระตะเคียน 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักวิชาการการเงินและบัญชี  
รักษาการาชการแทน ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 

ถวิล  สูตรกระโทก 
วันดี  สร้างนอก 
เผด็จ  โนนทะค าจันทร์ 
ไพฑลูย์  รุ่งสันเทียะ 
เชิดศิลป์  ใสสะอาด 
ญาณทิพย์  กัญจรัส 
 
วงศ์สถิตย์  สมสูง 
สุภาพร  แทนค า 
อรุณี  มนัสสา 



/เริ่มประชุม... 
-๒- 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  - เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด ๑๕ คน มาประชุม ๑๕ คน ครบองค์
ประชุม เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ และก าหนดวันนัดประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และเชิญประธานสภาฯ เปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมมี
มติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  - รับรอง.............๑๔...........เสียง 
  - ไมร่ับรอง............-............เสียง 
   - งดออกเสียง.......๑............เสยีง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   - ไม่มี    
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๕.๑ เรื่องการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)   
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้เสนอญัตติขอแถลงนโยบายการ

ปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
จึงขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ชี้แจงระเบียบ/

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

เลขานุการสภาฯ (นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัด อบต.) 
  แจ้งระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ข้อ ๕๘/๕ “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” 

/วรรคสาม... 



-๓- 
  วรรคสาม “การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้

กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์
อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย” 

  วรรคห้า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี” 

  วรรคหก “ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้วย”  

  ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ข้อ ๑๒๓ “ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน” 

  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มี
มติซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป 

  ข้อ ๑๒๔ “สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและ
คัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ส าเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจ
ซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้” 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร) 
  - ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้แถลงนโยบาย 
นายก อบต. (นายถวิล สูตรกระโทก) 
   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สระตะเคียน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา ด่วน
ที่สุด ที่ ลต (นม) ๐๐๐๒/๑๔๑๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งมติเห็นชอบให้ประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองค์บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดลงนามประกาศผลการเลือกตั้ง
แล้ว นั้น 

กระผม นายถวิล สูตรกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  จึงขออนุญาตต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  แถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  โดยได้จัดท านโยบายในการพัฒนาต าบลสระตะเคียน 
เป็นเอกสารแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนทุกท่านที่มาประชุมด้วย
แล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕  

/ก าหนด... 
 



-๔- 
ก าหนดไว้ว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล” 

เพ่ือให้การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ด าเนินไป
ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลัก
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืนตาม
นโยบาย ๖ ด้าน ดังนี้ 

 

   ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด าเนินการดังนี้   
  ๑.๑ ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนเชื่อม
หมู่บ้าน ถนนเชื่อมต าบล ถนนเข้าไร่ เข้านา เข้าสวน เพ่ือการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวก
ปลอดภัย 
  ๑.๒ ด าเนินการจัดสร้างระบบประปา ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 
ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ
พร้อมใช้งาน และพร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
  ๑.๓ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน หมู่บ้าน พ้ืนที่สาธารณะ สนามกีฬา 
ลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๑.๔ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ขุดลอกสระน้ า อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าตื้น 
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

  ๑.๕ ด าเนินการจัดให้มีระบบประปาน้ าใต้ดินเพ่ือการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
   ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด าเนินการดังนี้ 

  ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้มีการสร้างงาน สร้าง
เงิน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้ประชาชนมีการอยู่ดี กินดี มีความสุข 
  ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนา
อาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
  ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้ชีวิตในการด ารงชีพ โดยน าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
  ๒.๔ จัดบริการด้านการตลาดชุมชน ตลาดนัดร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้า 
และผู้บริโภคได้บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 
  ๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ พัฒนาฝีมือในด้านต่างๆ โดยการอบรม
อาชีพและมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 
  ๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานของ อสม. 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและการท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชน 
  ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ  เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
  ๒.๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันโรคภัยไข้
เจ็บ และเข้าใจถึงการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 

/๓.นโยบาย... 



-๕- 
   ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ด าเนินการดังนี้ 
   ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ 

  ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานตามแนวทางการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กได้มีพ้ืนฐานที่ดีใน
การศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น 
  ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการแก่ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชราอย่าง
ทั่วถึง  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม 
  ๓.๔ รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาอาชญากรรมเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการบูรณาการการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวนเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน แก้ปัญหาด้านสาธารณภัย
ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓.๗ จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ระดับต าบล การบริการอินเทอร์เน็ต เพ่ือบริการให้กับ
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกิดองค์ความรู้ เรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร  
  ๓.๘ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านนันทนาการ การกีฬา การออกก าลังกาย จัดให้มี
สถานที่ออกก าลังกาย ลานกีฬา สนามกีฬา ตลอดจนอุปกรณ์กีฬา จัดการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต าบล ส่งเสริมต่อยอดในระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง 
 

   ๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ด าเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยกระบวนการ
ร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
  ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
  ๔.๓ พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ 
  ๔.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความ
สะดวก รวดเร็วต่อการบริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด 
  ๔.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วม มีบทบาทหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการท างานของผู้บริหารท้องถิ่นและอ านาจการตรวจสอบตามกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ 
  ๔.๖ จัดให้มีการด าเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน เพ่ือรับทราบปัญหา 
และให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 

 
/๕.นโยบาย... 

 



-๖- 
 

  ๕. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด าเนินการดังนี้ 
  ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุน การทะนุบ ารุงด้านการศาสนา วัดวาอารามให้เป็นศาสน
สถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 
  ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรม
ประเพณีของต าบล 
  ๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 

 

   ๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการดังนี้ 
  ๖.๑ รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริการก าจัดขยะครัวเรือน การคัดแยกขยะ การดูแลรักษาความสะอาด
หน้าบ้านน่ามอง และในชุมชนตนเอง 

   ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ให้มีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี 
  ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง รักษาหวงแหนพื้นที่ป่า
สาธารณะดงดาน และร่วมพัฒนาในพื้นที่สาธารณะดงดานให้เป็นสมบัติร่วมกันของประชาชน
ต าบล 
   ขอขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน
ได้ให้กระผมแถลงนโยบายในการบริหารงาน เพ่ือจะพัฒนาต าบลตามนโยบายทั้ง ๖ ด้าน ซึ่ง
กระผมพร้อมทีมบริหารเห็นว่า การบริหารการพัฒนาต าบลต้องมีความชัดเจน โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกัน
ด าเนินการด้วยความมุ่งม่ัน วิริยะ ตลอดระยะเวลาอีก ๔ ปี  ในการบริหารงาน   
  ขอความกรุณาท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สระตะเคียนทุกท่าน ได้โปรดให้การสนับสนุน เสนอแนะ และน าปัญหาการเสนอแนะจาก พ่ี
น้องประชาชนในต าบลมาบอกกล่าว เพ่ือร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา สร้างความสุขให้กับ
ประชาชนชาวต าบลสระตะเคียนร่วมกัน แนวทางแก้ไขปัญหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในต าบลที่มี
องค์ความรู้อย่างหลากหลาย กระผมและทีมบริหารจะตั้งใจท างานรับใช้พ่ีน้องประชาชนโดย
ยึดถือผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง 
ถือเป็นจุดหมายส าคัญเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของต าบลสระตะเคียนของพวกเราต่อไป 
ขอขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร) 
   - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ซักถามและอภิปราย 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ (นายสมชัย เคนไธสง) 
  - ไม่มีข้อซักถามหรืออภิปรายใดๆ เห็นว่าการแถลงนโยบายทั้ง ๖ ด้าน มีความ

เหมาะสม 
 

/สมาชิกสภา... 
 



-๗- 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ (นายประจักร ผัดครบุรี) 
   - ไม่มีข้อซักถามหรืออภิปรายใดๆ เห็นว่านโยบายมีความคลอบคลุมดีแล้ว 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ (นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก) 
  - แนะน าด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในส่วนของถนนที่ขาดและช ารุดในช่วงฤดูฝน/น้ าป่า

ไหลหลาก 
 

 ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร) 
   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ

ด าเนินการในวาระต่อไป 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

๕.๒ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ยื่นเสนอญัตติการขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ครั้งที่ 
๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อประธานสภาฯ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณานั้น 

จึงขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ไดช้ี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุมฯ  
 

เลขานุการสภาฯ (นายสวงค์ เกิดมงคล)   
แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ข้อ ๓๒ ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่ อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่
นายอ าเภอ” 

จากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ยื่นเสนอญัตติเพ่ืออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๔  เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ 
ตุลาคม  ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  

 
/โดย... 



-๘- 
ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนอนุมัติจากสภา อบต.สระตะเคียน แล้ว แต่เกิด

ข้อผิดพลาดของโครงการดังกล่าว ซึ่งถนนลาดยางตามแบบจะไม่มีความหนา ๐.๑๕ เมตร จึง
ขออนุมัติสภา อบต. ตัดออกเพราะเป็นอ านาจของสภาฯ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 

๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๑๐๕/๑๒๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางบ้านสันติสุข หมู่ ๑๐ (จากเส้นทิศใต้ท้ายบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ – ถนนที่ 
ท ากิน) ดังนี้  

 

ข้อความเดิม 
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากเส้นทิศใต้ท้ายบ้านสันติ

สุขหมู่ที่ ๑๐ – ถนนที่ท ากิน) ดังนี้ 
- ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ซ่อมแซม

ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 

 

ข้อความใหม่ 
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากเส้นทิศใต้ท้ายบ้านสันติ

สุขหมู่ที่ ๑๐ – ถนนที่ท ากิน) ดังนี้ 
- ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อย

กว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 

 หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  - อนุมัติ.............๑๔........เสียง 
  - ไม่อนุมัติ..........-...........เสียง 
  - งดออกเสียง.....๑..........เสียง 
 

  ๕.๓ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)   

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้ เสนอญัตติการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน (ในสัดส่วนของสมาชิกสภา อบต. 
จ านวนสามคน) เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

จึงขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ชี้แจงระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

เลขานุการสภาฯ (นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัด อบต.) 
  แจ้งระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
/ข้อ ๗... 



-๙- 
 

  ข้อ ๗ องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข้อ ๘ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกได้อีก 

  ข้อ ๑๐ (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น และ (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 

  - คณะกรรมการพัฒนา อบต. ตามค าสั่งเดิมสมาชิกสภา อบต. ได้ครบวาระลง 
เนื่องจากมีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก ่

๑. นางช้อ ไชยรัมย์  หมู่ ๖ 
๒. นายสมพงษ์ ช านาญกิจ หมู่ ๗ 
๓. นางฉลาม มนุษย์ชาติ  หมู่ ๙ 

ดังนั้น จึงจะต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ชุดใหม่ จ านวน ๓ ท่าน เพ่ือเป็น
คณะกรรมการพัฒนา อบต. แทนชุดเดิม และขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการตาม
วาระต่อไป 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก

คณะกรรมการพัฒนา อบต. ซึ่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน
  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต.  คนที่  ๑ 

  ผู้เสนอ นายสะท้อน แยกกระโทก        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๒       . 
เสนอ นายจักนรินทร์ เมฆสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑       .  

ผู้รับรองคนที่  ๑.  นายสมชาย เฉื่อยกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๔       . 
ผู้รับรองคนที่  ๒.  นายกิตติศักดิ์ เชยส าโรง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๑๑      . 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

  คนที่ ๑ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม    
 

มติที่ประชุม  - เลือก   นายจักนรินทร์  เมฆสุวรรณ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   ๑    .          
เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. คนที่ ๑ 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต.  คนที่  ๒ 

 ผู้เสนอ นางช้อ ไชยรัมย์                      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๖      . 
เสนอ นางบุญช่วย สูบกระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๘      . 

ผู้รับรองคนที่  ๑. นายสายชล ลองกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๕      . 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นายประจักร ผัดครบุรี    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๙      . 

 
/ประธาน... 



-๑๐- 
ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  

สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
  คนที่ ๒ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม    
 

มติที่ประชุม  - เลือก   นางบุญช่วย หน่อยกระโทก    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   ๘    .          
เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. คนที่ ๒ 
 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร) 
ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต. คนที่  ๓ 

 ผู้เสนอ นางบัวลอย แหล่กระโทก    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๑๕    . 
เสนอ นางสาวสมจิต แจ้งหม่ืนไว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๑๓    . 

ผู้รับรองคนที่  ๑. นายกิตติศักดิ์ เชยส าโรง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๑๑    . 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นายเสนียน หลอดแก้ว    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๑๔   . 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

  คนที่ ๓ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม                                 
 

มติที่ประชุม  - เลือก   นางสาวสมจิต แจ้งหมื่นไว    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่  ๑๓    .          
เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. คนที่ ๓ 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร) 
   - ประธานสภาฯ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการพัฒนา อบต. ทั้ง ๓ ท่าน ดังนี้ 
   ๑. นายจักนรินทร์ เมฆสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
   ๒. นางบุญช่วย สูบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
   ๓. นางสาวสมจิต แจ้งหมื่นไว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
 

๕.๔ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)   
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้ เสนอญัตติการคัดเลือก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน (ใน
สัดส่วนของสมาชิกสภา อบต. จ านวนสามคน) เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

จึงขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ชี้แจงระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

เลขานุการสภาฯ (นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัด อบต.) 
  แจ้งระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

  ข้อ ๒๘ (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน โดยให้มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก 

/ข้อ ๒๙... 



-๑๑- 
  ข้อ ๒๙ (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ตามค าสั่งเดิมสมาชิกสภา อบต. ได้
ครบวาระลง เนื่องจากมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก ่

๑. นายสมชัย เคนไธสง  หมู่ ๗ 
๒. นางช้อ ไชยรัมย์  หมู่ ๖ 
๓. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์ หมู่ ๕ 

ดังนั้น จึงจะต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ชุดใหม่ จ านวน ๓ ท่าน เพ่ือเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ แทนชุดเดิม และขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ 
ด าเนินการตามวาระต่อไป 

   

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ซึ่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   

จึงขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา อบต.  คนที่  ๑ 

  ผู้เสนอ นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่     ๓     . 
เสนอ นายสมชาย เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่   ๔     . 

ผู้รับรองคนที่  ๑. นายสะท้อน แยกกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่     ๒     . 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นางบัวลอย แหล่กระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่     ๑๕   . 
 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา อบต. คนที่ ๑ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม    
 

มติที่ประชุม  - เลือก   นายสมชาย เฉื่อยกลาง      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   ๔   .          
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. คนที่ ๑ 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา อบต.  คนที่  ๒ 
 ผู้เสนอ นายสะท้อน แยกกระโทก            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๒      . 

เสนอ นายเสนียน หลอดแก้ว     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๑๔    .  

ผู้รับรองคนที่  ๑. นางสาวสมจิต แจ้งหมื่นไว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๑๓    . 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นางสาวสวาด วิสิมูล       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๑๐    .           

/ประธาน... 



-๑๒- 
 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา อบต. คนที่ ๒ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม    
 

มติที่ประชุม  - เลือก  นายเสนียน หลอดแก้ว     สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่  ๑๔    .          
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. คนที่ ๒ 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา อบต. คนที่  ๓ 
 ผู้เสนอ นายประจักร ผัดครบุรี     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๙    . 

เสนอ นายสายชล ลองกระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๕    .  

ผู้รับรองคนที่  ๑. นายสมชาย เฉื่อยกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๔    . 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นางบัวลอย แหล่กระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๑๕   . 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา อบต. คนที่ ๓ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม                                 
 

มติที่ประชุม  - เลือก    นายสายชล ลองกระโทก     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   ๕    .          
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. คนที่ ๓ 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร) 
   - ประธานสภาฯ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  

ทั้ง ๓ ท่าน ดังนี้ 
   ๑. นายสมชาย เฉื่อยกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
   ๒. นายเสนียน หลอดแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 
   ๓. นายสายชล ลองกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
 

๕.๕ เรื่องการพิจารณาคัดเลอืกคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)   
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้ เสนอญัตติการคัดเลือก

คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน (สัดส่วนสมาชิกสภา 
จ านวน ๓ คน) เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สระตะเคียน 

จึงขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ชี้แจงระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

เลขานุการสภาฯ (นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัด อบต.)   
แจ้งระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๕๕๓  
/มาตรา... 



-๑๓- 
มาตรา ๔๑ ก าหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด

ระดับหนึ่งตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น” 
๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙  

มาตรา ๑๖ (๙) “ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัด
การศึกษา” และกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน จึงต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สระตะเคียน ในสัดส่วนของสมาชิกสภาที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จ านวน ๓ คน  

- คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามค าสั่งเดิมสมาชิกสภา อบต. ได้ครบวาระลง 
เนื่องจากมีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก ่

๑. นายกล่อม คับงูเหลือม  หมู่ ๑๐ 
๒. นายอนุชาติ จันทร์สิงห์  หมู่ ๑๔ 
๓. นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์ หมู่ ๕ 

ดังนั้น จึงจะต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ชุดใหม่ จ านวน ๓ ท่าน เพ่ือเป็น
คณะกรรมการการศึกษาฯ แทนชุดเดิม และขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการตาม
วาระต่อไป 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลื อก

คณะกรรมการการศึกษาฯ ในสัดส่วนสมาชิกสภาตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  
จึงขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการการศึกษาฯ  คนที่  ๑ 

  ผู้เสนอ นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่     ๓     . 
เสนอ นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๑๒   .  

ผู้รับรองคนที่  ๑. นายกิตติศักดิ์ เชยส าโรง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่     ๑๑   . 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นางสาวสมจิต แจ้งหมื่นไว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๑๓   . 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการการศึกษาฯ 

  คนที่ ๑ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม    
 

มติที่ประชุม  - เลือก   นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   ๑๒   .          
เป็นคณะกรรมการการศึกษาฯ คนที่ ๑ 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการการศึกษาฯ  คนที่  ๒ 

 ผู้เสนอ นายสมชาย เฉื่อยกลาง             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๔     . 
เสนอ นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๓     .  

/ผู้รับรอง... 



-๑๔- 
ผู้รับรองคนที่  ๑. นายสะท้อน แยกกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๒      . 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นายสายชล ลองกระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๕     . 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการการศึกษาฯ 

  คนที่ ๒ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม    
 

มติที่ประชุม  - เลือก   นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   ๓   .          
เป็นคณะกรรมการการศึกษาฯ คนที่ ๒ 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการกองการศึกษาฯ  คนที่  ๓ 

 ผู้เสนอ นางบัวลอย แหล่กระโทก            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๑๕    . 
เสนอ นางสาวสวาด วิสิมูล      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๑๐   .  

ผู้รับรองคนที่  ๑. นายประจักร ผัดครบุรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๙     . 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นางช้อ ไชยรัมย์           สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่    ๖    . 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการการศึกษาฯ 

  คนที่ ๓ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม                                 
 

มติที่ประชุม  - เลือก    นางสาวสวาด วิสิมลู       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   ๑๐   .          
เป็นคณะกรรมการการศึกษาฯ คนที่ ๓ 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร) 
   - ประธานสภาฯ แจ้งรายชื่อกรรมการการศึกษาฯ ทั้ง ๓ ท่าน ดังนี้ 
   ๑. นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
   ๒. สุระพงษ์ เรืองกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
   ๓. นางสาวสวาด วิสิมูล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
  

  ๕.๖ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  

 

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนได้ เสนอญัตติการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน) เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

จึงขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ชี้แจงระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

เลขานุการสภาฯ (นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัด อบต.)   
แจ้งระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ๑. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

/ข้อ ๑๒... 



-๑๕- 
  ข้อ ๑๒ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ซึ่งเป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่
วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

  ข้อ ๑๖ (๑) คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติแผนการเงิน
ประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (๓) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
กองทุน (๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขฯ 

- คณะกรรมการกองทุนฯ ตามค าสั่งเดิมสมาชิกสภา อบต. ได้ครบวาระลง เนื่องจาก
มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒ ท่าน ได้แก ่

๑. นางฉลาม มนุษย์ชาติ  หมู่ ๙ 
๒. นางบัวลอย แหล่กระโทก หมู่ ๑๕ (สามารถเสนอชื่อได้อีก) 

ดังนั้น จึงจะต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ชุดใหม่ จ านวน ๒ ท่าน เพื่อเป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ แทนชุดเดิม ทั้งนี้สามารถเลือกคนเดิมได้ และขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ ด าเนินการตามวาระต่อไป 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต. ซึ่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
มอบหมายจ านวนสองคน 

จึงขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่  ๑ 
  ผู้เสนอ นางบุญช่วย สูบกระโทก             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่     ๘     . 

เสนอ นางช้อ ไชยรัมย์   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๖     . 

ผู้รับรองคนที่  ๑. นายประจักร ผัดครบุรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่     ๙     . 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นายจักนรินทร์ เมฆสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   ๑     . 
 

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 นายสมชาย เฉื่อยกลาง              สมาชิกสภาฯ หมู่ที่     ๔     . 
เสนอ นางบัวลอย แหล่กระโทก   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๑๕   .  

ผู้รับรองคนที่  ๑. นางสาวสมจิต แจ้งหมื่นไว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่    ๑๓   . 
ผู้รับรองคนที่  ๒. นายสายชล ลองกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่    ๕     . 

  

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
สอบถามสมาชิกว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุน คนที่ ๒  

อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม    
/มติที่ประชุม... 



-๑๖- 
 

มติที่ประชุม  - เลือก    นางบัวลอย แหล่กระโทก      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่  ๑๕    .          
เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๒ 

 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร) 
   - ประธานสภาฯ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้ง ๒ ท่าน ดังนี้ 
   ๑. นางช้อ ไชยรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
   ๒. นาวบัวลอย แหล่กระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
 

๕.๗ เรื่องขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สระตะเคียนว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)   
ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ 
วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

  ดังนั้น จึงขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์แห่งร่างระเบียบฉบับ
นี้ 

 

เลขานุการสภาฯ (นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัด อบต.)   
- วัตถุประสงค์ในการจัดท าระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนว่า

ด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 
๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และเป็นเครื่องมือการ
ตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ 
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อ านาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

    ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ครับ 

 
/ประธานสภา... 

 



-๑๗- 
ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  

ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ของร่างระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามใดๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
กระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ว่าจะเห็นชอบหรือไม ่

 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ...........๑๔....เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ........-.......เสียง 
   - งดออกเสียง......๑.......เสยีง 
 

๕.๘ เรื่องขอความเห็นชอบร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สระตะเคียน เรื่องหลักปฏิบัติตนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

ประธานสภาฯ  ร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่อง หลักปฏิบัติตนของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน นี้  จัดท าขึ้นตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

  ดังนั้น จึงขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดร่างประกาศสภาฉบับนี้ 
 

เลขานุการสภาฯ (นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัด อบต.)   
ชี้แจงรายละเอียด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 
ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ท่ีควรแก่การเคารพ จึงต้องก าหนดหลักปฏิบัติตน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ในขณะประชุม ๙ ข้อ ดังนี้     

๑. ห้ามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
๒. ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในวันที่มีการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
๓. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลแต่งกายชุดเครื่องแบบ หรือชุดที่ประธานสภาก าหนด 
๔. ห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
   ๕. ห้ามใช้ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ กล่าวหยาบคาย เสียดสีใส่ร้าย แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 

 ๖. ห้ามก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการใดๆ ให้เสื่อมเสียเกียรติของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือจงใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๗. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สั่ง
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

๘. ในระหว่างการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ตั้งค่าโทรศัพท์เป็นระบบ
ปิดเสียง 

๙. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียนทุกครั้ง หากจะลาประชุมจะต้องจัดท าใบลาเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานสภาก่อนหรือวันประชุสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                        /ประธาน... 



-๑๘- 
ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  

ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างประกาศสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่อง หลักปฏิบัติตนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามใดๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอ
มติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ว่าจะเห็นชอบหรือไม ่

 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ..........๑๔....เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ......-.........เสียง 
   - งดออกเสียง.....๑.......เสียง 
 

๕.๙ เรื่องขอความเห็นชอบร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สระตะเคียน เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียน 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)   
ร่างประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้

ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน นี้ จัดท าขึ้นตามตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ 

  ดังนั้น จึงขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดร่างประกาศสภาฉบับนี้ 
 

เลขานุการสภาฯ (นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัด อบต.)   
ชี้แจงรายละเอียด 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงจ าเป็นต้อง
วางระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ จ านวน ๓ ข้อ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม
และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุม ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ตะเคียน เพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียนไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน
อนุญาตแล้ว ให้ผู้ประสงค์เข้ารับฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้ 

กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะ อาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขอ
อนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุถึงจ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 

กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์จะขอเข้ารับฟังการประชุมจ านวนมาก และไม่
สามารถจัดให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมภายนอกห้อง
ประชุม หรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมทราบ 
  ข้อ ๒ ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  (๒) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
  (๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่จะท าให้เสื่อมเกียรติของที่
ประชุมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการ
รบกวนการประชุม                                                                           /(๔)ไม่ใช้... 



-๑๙- 
 (๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่
อาจรบกวนการประชุมได้ 
 (๕) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
 (๖) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 
 (๗) ในระหว่างเข้าฟังการประชุมให้ตั้งค่าโทรศัพท์มือถือในระบบปิดเสียง 
 (๘) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สระตะเคียนที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) จัดให้มีแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 (๒) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียนพิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้เข้าฟังการประชุมทราบ 

         (๓) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 
 

ประธานสภาฯ (นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร)  
ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างประกาศสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามใดๆ เพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ว่าจะเห็นชอบหรือไม ่

 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ............๑๔...เสียง 
  - ไมเ่ห็นชอบ.........-......เสียง 
  - งดออกเสียง.......๑.....เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ (นายสมชาย เฉื่อยกลาง) 
   - สอบถามเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม 
 

ปลัด อบต. (นายสวงค์ เกิดมงคล) 
   - ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม 
 

ประธานสภา อบต. - มีผู้เข้าประชุมท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือชี้แจงอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอแจ้งปิดการ 
ประชุมสภาฯ ในวันนี้เวลา  ๑๒.๔๕ น. 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๕ น. 
 
    (ลงชื่อ)      สวงค์  เกิดมงคล ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสวงค์  เกิดมงคล) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

  คณะกรรมการได้ตรวจทานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
ครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕   เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ 
 

/(ลงชื่อ)... 
 



-๒๐- 
 

     

    (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  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  
เมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
 

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

 
 


