
  1 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที ่13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ์  ช่างนับ 
นายบุญทัน  บัวแสง  
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง 
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นางอำนวย  ศิลชัย  
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี  
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์ ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ  
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 
นางสีนวน  ผาวันดี 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ์ 
สุพงษ์  ช่างนับ 
บุญทัน  บัวแสง 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง 
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
อำนวย  ศิลชัย  
กฤษฎา  มหาวงษ์ 
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
อารักษ์  เจริญสุข 
คูณ  พูลเจริญ 
จวน  แก้วเตชะ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์ ธรรมมะ 
ไพฑูรย์  จำปาทอง 
อัมพร  พนมสัย  
สุทิน  กงไกรลาศ  
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 
อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
ชนม์  เมฆขุนทด 
สีนวน  ผาวันดี 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 
35 

นายละมัย  สินธน  
นายมนัส  เนินคำภา 
นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง บุญลือ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 

ละมัย  สินธน 
มนัส  เนินคำภา  
มงคล  พันทอง     
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง บุญลือ 
  

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1.นายประสิทธิ์  เพียโคตร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1   ลาป่วย 
2.นายองอาจ  เชิดสูงเนิน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5   ลาป่วย  
3.นายสวง  เสือดี   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6   ลาป่วย  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15 
16 
17  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
นายสุวัฒน์ เทียมพัฒน์ 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาวรัชดา วงชารี 
นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า 
นางจินดานุช อรังศรี 
นางสาวพิยดา จุระกัน 
นางสาวณัชชา  ท่านาเวช 
นางตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
นายศุภอัชณ์ พนมสัย 
นางสาวชุติกาญน์ ชาวัลย์ 
นางสาวอนิสรา ตั้งพิทยาเลิศ 

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นิติกร 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
สุวัฒน์ เทียมพัฒน์ 
ธนชาต  ปางเดิม 
ชมพูนุช มั่งคั่ง 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นิภาพร  แสงงทอง 
รัชดา วงชาร ี
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
อำพล  ไชยหนองหว้า 
จินดานุช อรังศรี 
พิยดา จุระกัน 
ณัชชา  ท่านาเวช 
ตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
ศุภอัชณ์ พนมสัย 
ชุติกาญน์ ชาวัลย์ 
อนิสรา ตั้งพิทยาเลิศ 
  

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ.2564 เม่ือวันที่  18 กันยายน 2563 
(เอกสารหมายเลข 1) 
      1.2 รายงานแสดงผลการปฏิบั ติ งาน ประจำปี งบประมาณ              
พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 2) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ   
ประธานสภาฯ     

นางบุญช่วย  ช่างนับ         เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
นายก อบต.สระขวัญ  ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  

ตามที่ดิฉันได้แถลงนโยบายการบริหารราชการต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้  
13 ประการ ได้แก่ นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบายด้าน
เศรษฐกิจและสังคม นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น นโยบายด้านสาธารณสุข นโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส นโยบายด้านกีฬา
และนันทนาการ นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นโยบาย
ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ นโยบายด้านยาเสพติด นโยบายด้าน
การท่องเที่ยว และนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งได้แปลงไปสู่
การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและสร้าง
ความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ดิฉันและคณะผู้บริหารได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้ พ่ีน้องประชาชนได้รับ
ประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสู งสุด  ดั งนั้ น  เพ่ื อให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า ซ่ึงกำหนด
ว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 

/ตามนโยบาย… 
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ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี 
เพ่ื อให้ เป็ น ไปตามกฎหมายดั งกล่ าว  ดิ ฉันจึ งขอรายงานแสดงผล            
การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาฯ  ดังนี้ 

      1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย

เรียงลำดับความสำคัญไว้ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาของประชาชน 

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา 
เป็นต้น ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลสระขวัญได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน       

1.3 ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือขอสนับสนุน
งบประมาณมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ 

    

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14        
โครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญและขยายเขตประปาหมู่ที ่6 บ้านเนินผาสุก 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7               
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ 13 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านใหม่ถาวร) 
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านน้ำซับเจริญ) 
โครงการปรับถมดินหลังอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ 
โครงการรื้อถอนหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
โครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

470,560.75 
495,000 
490,800 
493,812 

494,138.32 
495,000 
494,109 
500,000 

495,326.56 
499,700 
215,721 
215,721 
495,000 
495,000 
495,000 
495,000 
494,109 

8,500 
497,000 
495,000 
50,000 
20,000 

/ลำดับที่... 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4    
โครงการจัดซื้อป้ายจราจรพลังงานแสงอาทิตย์หลอดเป็นแบบ LED 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 
โครงการขุดลอกคลองน้ำซับ หมู่ที่ 1  
โครงการขุดลอกสระน้ำ 
โครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง 
โครงการติดต้ังถังประปาแบบถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร 

470,560.75 
35,663.55 
491,100 
492,700 
496,027 
488,871 
490,247 
495,500 
202,000 

 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี มีเยาวชนและกลุ่มอาชีพ

ต่าง ๆ ให้บริหารจัดการหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 การพัฒนาองค์ความรู้ด้ านอาชีพ พ้ืนฐานและอาชีพ เสริม                  

ที่ เหมาะสมของหมู่บ้านและท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ            
ในปัจจุบัน รวมทั้งรองรับสู่การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและ             
ของโลก 
      2.3 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น 
      2.5 ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แต่ละกลุ่มใน
เขตตำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาถึงปัญหา และแนวทาง
แก้ไขตลอดจนกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ               
และสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับตำบลอ่ืนได้ต่อไป 
 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 49,820 
 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินโครงการตามนโยบายด้าน
 เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับประชาชน
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพอ อยูอยางพอเพียง) และโครงการ
 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ
 ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พรบ.

/โรคติดต่อ... 
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 โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นการทั่วไป เพ่ือป้องกันและ
 ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19)  
 รัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนให้แสดงความ
 รับผิดชอบต่อสังคมในการลดโอกาสสัมผัสโรค งดการจัดกิจกรรมหรือ
 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก 
 พร้อมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้น เมื่อ
 คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ เข้าร่วมโครงการ  ลดภาวะ
 ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
 และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (covid-19) อบต.สระขวัญ จึงได้งดการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว 

3. นโยบายด้านการศึกษา 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้ งในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับของชุมชน ทั้งด้านอาคารและสถานที่ ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ด้านการมีส่วนร่วม ฯลฯ เป็นตัน 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยให้ประชาชนและทุก 
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

3.4 ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่จะพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.5 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาหรือภายในชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารเสริม (นม) 
โครงการอาหารกลางวัน 
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านใหม่ถาวร) 
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านน้ำซับเจริญ) 
 

220,000 
1,587,350 

2,319,713.02 
4,707,900 

8,500 
497,000 

 

4. นโยบายด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบำรุงรักษาไว้ซึ่งศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของ
สังคม ได้ตระหนักและหวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม           
อันดีงามของท้องถิ่นและของประเทศไทย 

/4.2 ส่งเสริม… 



  7 

 

 

4.2 ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ ที่คงรักษาไว้ซึ่งศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของ
สังคมได้เรียนรู้และช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงเป็นการสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

        4.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม และจัดให้มีการรวบรวม
    ข้อมูลทางด้านศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ือ
    ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้ที่สนใจ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 
2 
3 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
โครงการปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน 
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 

200,000 
60,000 
30,000 

 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินโครงการตามนโยบายด้าน
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการจัดงาน
 สัปดาห์ผู้สู งอายุและวันครอบครัว และโครงการประเพณีบุญบั้ งไฟ                  
 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)                
 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้มีการ              
 แพร่ระบาดเป็นการทั่วไป เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ              
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) รัฐบาลได้ประกาศขอความ
 ร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
 ลดโอกาสสัมผัสโรค งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่
 ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก พร้อมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ ในการ
 ป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของ
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ลดภาวะความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และสนองนโยบาย
 ของรัฐบาลในการป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
 ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อบต.สระขวัญ จึงได้งดการดำเนินการ
 โครงการฯ ดังกล่าว 

   5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
        5.1 ส่งเสริมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
        5.2 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก

    โรคภัยไข้เจ็บ 
        5.3 ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

    ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการวางแผน 
    ดำเนินงาน และติดตามผลการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนใน         
    ทุก ๆ ด้าน 

    /5.4 ส่งเสริม… 
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        5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
    ทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและชุมชนหรือท้องถิ่น 

        5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม.ของแต่ละหมู่บ้านในเรื่อง
    งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ฯลฯ  
    เป็นต้น ให้กับประชาชนหรือชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 
2 
3 
 

4 

โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก 
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ            
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 – 21 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง  

388,051 
181,250 
420,000 

 
84,795 

 

   6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     6.1 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าและประหยัด 

        6.2 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
    กลับมาทดแทนในส่วนที่ใช้ไปให้มีไว้ใช้ได้อย่างยาวนานและยั่งยืน 

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน
    และอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 
 

2 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

50,000 
 

50,000 
 

7. นโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ           
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

        7.1 ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ 
    เพ่ือพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สู งอายุ  ผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส                 
    ให้ตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

         7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามามี
    ส่วนร่วมในการพัฒนาหรือส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สตรี เด็ก
    และเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

/ลำดับที่... 
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ลำดับ
ที ่

 โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 
2 
3 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 

220,000 
424,700 
49,820 

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินโครงการตามนโยบายด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ได้แก่ โครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุและวันครอบครัว แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
อันตรายตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นการ
ทั่วไป เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (covid-19) รัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนและ            
ทุกภาคส่วนให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการ ลดโอกาสสัมผัส โรค 
งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัว
ของคนจำนวนมาก พร้อมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่
ระบาด ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ เข้าร่วม
โครงการ ลดภาวะความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา  2019 (covid-19) อบต.สระขวัญ  จึงได้งดการดำเนินการ
โครงการฯ ดังกล่าว 

   8. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
     8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา       
     8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ 
     8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับ
ตำบล ระดับจังหวัด และระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

        8.4 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัด
    กิจกรรมหรือโครงการด้านกีฬา 

        8.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมใน
    การพัฒนาและตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 

ลำดับ
ที ่

     โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 
2 
3 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.สระขวัญคัพ” 
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ 
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ 

399,998 
149,921 
90,000 

/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินโครงการตามนโยบายด้านกีฬา
 และนันทนาการ ได้แก่  โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง และโครงการ
 แข่งขันกีฬาฟุตบอลสระขวัญลีก แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส            
 โคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พรบ.โรคติดต่อ 
 พ.ศ. 2558 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นการทั่วไป เพ่ือป้องกันและควบคุมการ
 แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) รัฐบาลได้
 ประกาศขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนให้แสดงความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมในการลดโอกาสสัมผัสโรค งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
 ฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก พร้อมทั้งมี
 มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงสุขภาพ
 และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ ลดภาวะความเสี่ยงของการ             
 แพร่เชื้อ และสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและการควบคุมการ
 แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อบต.สระขวัญ 
 จึงได้งดการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว 

   9. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        9.1 จัดให้มีอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              

    (อปพร.) เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน 
        9 .2  ส่ ง เส ริ ม แล ะส นั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป ก รณ์  เค รื่ อ งมื อ สื่ อ ส าร            

    และยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

    ของ (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะและความรู้ที่ถูกต้องใน
    การปฏิบัติงาน 

9.4 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การวางแผน การดำเนินงาน
และการติดตามประเมินผล เป็นต้น 

ลำดับ
ที ่

     โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 
2 
 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว 

84,000 
84,311.91 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินโครงการตามนโยบายด้านการ
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ โครงการจัดงานวัน อปพร. โครงการ
 ฝึกอบรมทบทวน อปพร.อบต.สระขวัญ และโครงการแก้ไขปัญหาหมอก
 ควันและไฟป่า แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้

/มีการแพร่… 



  11 

 

 

 มีการแพร่ระบาดเป็นการทั่วไป เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) รัฐบาลได้ประกาศขอ
 ความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
 การลดโอกาสสัมผัสโรค งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมและ
 สัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก พร้อมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ 
 ในการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงสุขภาพและความ
 ปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และ
 สนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อบต.สระขวัญ จึงได้งดการ
 ดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว 

   10. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางดำเนินการใน
การดำเนินชีวิต 

        10.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ในการประกอบ
    อาชีพที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงใน
    ปัจจุบัน 

        10.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมใน
    การพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน และส่งเสริมอาชีพในในรูปแบบต่าง ๆ เช่น            
    การร่วมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้หรือเพ่ิมผลผลิตในการประกอบอาชีพ            
    การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินโครงการตามนโยบายการ
ส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับประชาชน และโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพอ อยูอยางพอเพียง) แต่เนื่องจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม 
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นการทั่วไป เพ่ือป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019               
(covid-19)  รัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน
ให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการลดโอกาสสัมผัสโรค งดการจัด
กิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคน
จำนวนมาก พร้อมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ เข้าร่วม โครงการ               
ลดภาวะความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) อบต.สระขวัญ จึงได้งดการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว  

 
/11. นโยบาย… 
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   11. นโยบายด้านยาเสพติด 
        11.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้

    และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
11.2 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน กับผู้นำชุมชนและ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
11.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินโครงการตามนโยบายด้าน               
ยาเสพติด ได้แก่ โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันปญหายาเสพติดใน
เยาวชนนอกสถานศึกษา แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นการทั่วไป เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  รัฐบาลได้ประกาศ
ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนให้แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการลดโอกาสสัมผัสโรค งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรม
และสัมมนาที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก พร้อมทั้งมีมาตรการ
ต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ ลดภาวะความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และ
สนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อบต.สระขวัญ จึงได้งดการ
ดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว  

   12. นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
        12.1 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยว           

    เชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม และให้มีการเชื่อมโยง
    เครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

         12 .2  จัด ให้ มีศู นย์ป ระส านงานแหล่ งท่ องเที่ ยวระดับตำบล                        
    เพ่ืออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์            
    แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ        
    ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ  

 โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 50,000 
 

   13. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 
     13.1 จัดบรรยากาศที่ ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ เป็น
บรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชนด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใสและเต็มใจ 
ให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

/13.2 พัฒนา... 
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        13.2 พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความสามารถของพนักงานให้
    สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และพร้อมให้บริการแก่ประชาชน  

        13.3 จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับ 
    การให้บริการหรือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนอย่างรวดเร็ว
    และทันท่วงท ี

     13.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์  สถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงามและเพียงพอ 
สามารถรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการและสามารถให้บริการอย่าง
ทั่วถึง 
 โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและภาคประชาชน  460,400 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินโครงการตามนโยบายด้านการ
บริหารจัดการองค์กร ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่ งใสในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และโครงการอบรม             
เชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(e-LASS) แต่ เนื่ องจากสถานการณ์ โรคติด เชื้อไวรัสโคโรน า 2019                    
(covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้
มีการแพร่ระบาดเป็นการทั่วไป เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  รัฐบาลได้ประกาศขอความ
ร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ลดโอกาสสัมผัสโรค งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมและสัมมนาที่
ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก พร้อมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ลดภาวะความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อบต.สระขวัญ จึงได้งดการดำเนินการ
โครงการฯ ดังกล่าว  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้ดำเนินการตามนโยบายด้าน
การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
หลักในการบริหารองค์กร ให้ความเสมอภาคให้บริการ เพ่ือบำบัดทุกข์            
บำรุงสุข ยึดประโยชน์สุขแห่งมหาชน ยึดหลักกฎหมาย หลักการบริหาร

/แบบโปร่งใส... 
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แบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และหลักการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา ดิฉันและคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบ            
ผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาตำบลสระขวัญให้มีศักยภาพ       
นำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ 

1.3 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(เอกสารหมายเลข 3) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ครับ   
ประธานสภาฯ     

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร            
ปลัด อบต.สระขวัญ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 40 กำหนดว่า     
(เลขานุการสภาฯ)  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการ 

รับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงิน
นอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการ
ปกครองกำหนด แล้วส่งสำเนารายงานการ รับ-จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลา
สิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง 
 ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ จึงขอรายงานการรับจ่ายเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ (ปลัดฯ ได้อ่านรายงานการรับจ่ายเงิน 
จนครบทุกหน้า) 

       1.4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 4) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ครับ   
ประธานสภาฯ  

 

/นายสุพงษ.์..   
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นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปลัด อบต.สระขวัญ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิม ข้อ 30 (5) กำหนดว่า 
(เลขานุการสภาฯ)  ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ผมจึงขอรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ งานตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561-2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ  

    1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
     สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
       ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล           
     สระขวัญ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด       
10 10 100 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน 100 99 99 

        พบว่าทุกประเด็น ได้คะแนนรวม 99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99 
      ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด เนื่องจากข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
       พ้ืนฐาน สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน           

/ตำบล... 
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      ตำบลสระขวัญ มีรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)              
      ในทุกประเด็นที่ครบถ้วน 
       2. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
      แผนพัฒนาท้องถิ่น  
            2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
             ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน                 

เชิงปริมาณ  
10 7 70 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน              
เชิงคุณภาพ  

10 7 70 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไป             

สู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 3 60 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ               
20 ปี  

5 5 100 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง

ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 100 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน 100 89 89 

1) พบว่า.... 
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        1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 
      10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์
      การพัฒนา  
        2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น                
       (พ.ศ.2561-2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด 7 คะแนน             
      คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนา
      ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 5) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ครับ   
ประธานสภาฯ     

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ปลัด อบต.สระขวัญ  ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ทราบถึง
(เลขานุการสภาฯ)  รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 

ในพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งเพ่ือใช้เป็น
แนวทางการในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น อันจะทำให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ (ปลัดฯ ได้อ่านรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563             
จนครบทุกหน้า) 

ที่ประชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เม่ือวันที่  25  กันยายน  2563 
(เอกสารหมายเลข 6) 

นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ   
ประธานสภาฯ     

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ

/แล้วขึ้น... 
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    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

     ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่าน
    รายงานการประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนา
    รายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทาน
    แล้ว ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่
    ประชุมครับ (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไข
    ถ้อยคำใดหรือไม่ เชิญท่านอารักษ์ครับ 

นายอารักษ์  เจริญสุข   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอารักษ์  เจริญสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
ส.อบต.หมู่ที่ 10        ขอแก้ ไขถ้อยคำหน้าที่  38  จาก “นายทองหล่อ สมศรี”แก้ ไขเป็น            
         “นางทองบ่อ สมศรี” ครับ 

นายวินัย อาทร    สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ โปรดยกมือ               
ประธานสภาฯ    เชิญท่านคูณครับ 

นายคูณ  พลูเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายคูณ  พลูเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10      
ส.อบต.หมู่ที่ 10   ขอแก้ไขถ้อยคำหน้าที่ 39 จาก “ไฟฟ้าส่องสว่าง” แก้ไขเป็น “สัญญาณ
    ไฟจราจรไฟกระพริบ” ครับ 

 

/นายวินัย… 
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นายวินัย อาทร    สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ โปรดยกมือ               
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขถ้อยคำใน 

รายงานการประชุมสภาฯ ตามที่ท่านอารักษ์และท่านคูณได้ขอแก้ไข             
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบแก้ไข
ถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาฯ ตามที่นายอารักษ์ เจริญสุข และนาย
คูณ พูลเจริญไดข้อแก้ไข 

นายวินัย  อาทร   ลำดับต่อไป ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับรอง
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ      

สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
ร าย งาน ก ารป ระชุ ม ส ภ าอ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น ต ำบ ล ส ระข วัญ                  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
      5.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7  (เอกสารหมายเลข 7) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภ าตำบ ลและองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ตำบ ล               
ปลัด อบต.สระขวัญ  พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(เลขานุการสภาฯ)    มาตรา ๔๖ (๑) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ ความเห็ นชอบแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนตำบล                
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล”  

 
 

/เนื่องจาก… 



  20 

 

 

เนื่องจากมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ตอบสนองความต้องการของชุมชน                       
ที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไขความเดือดร้อน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้ เพ่ิมเติมโครงการฯ โดยจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รายละเอียดร่างแผนฯ              
ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ (ปลัดฯ ได้เปิดอ่านร่างแผนฯ จนครบ               
ทุกหน้า) สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 

   5.2 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (เอกสารหมายเลข 8) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากโครงการฯ บางโครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ปลัด อบต.สระขวัญ  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วัตถุประสงค์ 
(เลขานุการสภาฯ)    และงบประมาณ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง 
    ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการ
    เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม องค์การ
    บริห ารส่ วนตำบลสระขวัญ จึ งได้ เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้ องถิ่ น                   
    (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 2 รายละเอียดร่างแผนฯ ปรากฏตามเอกสาร           
    ที่ทุกท่านได้รับ (ปลัดฯ ได้เปิดอ่านร่างแผนฯ จนครบทุกหน้า) สมาชิกสภาฯ 
    ท่านใด มีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 โปรดยกมือ           
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 

5.3 ขอความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 1 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (เอกสารหมายเลข 9) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร             
ปลัด อบต.สระขวัญ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(เลขานุการสภาฯ)   ข้อ 8 (3) และวรรคท้าย กำหนดว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
     (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
     (วรรคท้าย) กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ใน         
    ตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
     ข้อ ๑๐ กำหนดว่า “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ 
    ดังนี้ 
     (๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
      (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
    เฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การ
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
      (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอน
    การกระจายอำนาจ 
      (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และ
    จังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชน
    โดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนการป้องกันและแก้ไขปัญหา          
    ยาเสพติด 
      (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
      (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
      (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

/ในการ… 
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     ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความ
    จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
     (๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
    และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำ
    ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
    บริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
    กฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
    ชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มา
    พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
    มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วน
    จังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 
     (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน 
     (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของ
    งานตามข้อ ๑๙ (๒) 
     (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือ
    ช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
     (๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนา
    องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการ
    รวบรวม วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำ 
    เป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
    องค์การบริหารส่วนตำบลด้วย” 

สำหรับวาระนี้ เนื่องจากท่านนิรุธ โมสูงเนิน ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้เสียชีวิต  ทำให้
คณะกรรมการฯ ไม่ครบองค์คณะและไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมาย
กำหนดไว้ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จึงเห็น
ควรให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน 1 ท่าน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ครับ 

              ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
    สภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
 

/หมวด ๘… 
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                    หมวด ๘  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

 ข้อ ๑๐๓ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน   
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน               
เจ็ดคน 
 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
 ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี
สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้ง
เป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด” 
 ข้อ ๑๐๔ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อ
สภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการ
ของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ” 
 ข้อ ๑๐๕ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ
(๔) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น               
แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา” 
 ข้อ ๑๐๖ “กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 (๒) ตาย 
 (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
 

/(๔) เลือก... 
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 (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
เสร็จสิ้นลง 
 (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่” 
 ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น        
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี               
ผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืนและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 ข้อ ๑๒ “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธาน            
สภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไป             
ทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี” 
 ข้อ ๘ “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน  
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง             
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง               
ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง           
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน              
ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน 
 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙            
มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
สองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
 

/วิธีจับสลาก… 



  25 

 

 

 วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง               
หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวน
เท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
 ข้อ ๓๙ “การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ” 
 ข้อ ๖๓ “สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้ว
จึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น 
 ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
อภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน” ครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ท่ านปลัดฯ ได้ชี้ แจงระเบียบ  หลัก เกณ ฑ์  และวิธีการในการเลือก
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแล้ว 
    ลำดับต่อไป ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือ 

พิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ 

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3                  
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ผมขอเสนอท่านกฤษฎา มหาวงษ์ครับ 

นายวินัย อาทร  ท่านกฤษฎาจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกฤษฎา มหาวงษ ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7                 
ส.อบต.หมู่ที่ 7   ผมรับครับ 

นายวินัย อาทร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสุทิน  กงไกรลาศ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุทิน  กงไกรลาศ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
ส.อบต.หมู่ที่ 15 ผมขอรับรองครับ 

/นายละมัย… 
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นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18              
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ผมขอรับรองครับ 

นายวินัย อาทร    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้นายกฤษฎา              
    มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
ให้นายกฤษฎา  มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความ เดือดร้อน
ประธานสภาฯ   เรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือ ผมจะให้ท่าน                       

รองประธานสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้แทน เชิญท่านปลัดฯ ครับ 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอแจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วน 
ปลัด อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ในวันที่ 18  
(เลขานุการสภาฯ)  พฤศจิกายน 2563 ณ วัดทัพพระ หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ โดยเป็น
    การออกหน่วยให้บริการประชาชนและจัดเวทีพบปะประชาชน เพ่ือให้
    ความรู้ในด้านต่าง ๆ และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เช่น 
     - บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

 - บริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และด้านอ่ืน ๆ ที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน     

     - บริการรับสมัครเด็ก เพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลของ
    ตำบลสระขวัญและบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการศึกษาแก่เด็ก 
    เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

- บริการให้คำปรึกษาด้านป้องกันโรคติดต่อ บริการรับแจ้งเรื่องขอ
มีถังและยกเลิกถังขยะ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การให้บริการจัดเก็บขยะใน
เขตพ้ืนที่ อบต. ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535  

/- การให้บริการ… 
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     - การให้บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
     - บริการให้ความรู้ คำแนะนำและคำปรึกษาต่าง ๆ ตามภารกิจและ
    อำนาจหน้าที่ของ อบต. เช่น สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ   
    ผู้ป่วยเอดส์ การข้ึนทะเบียนหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด 
     องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
    ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวครับ 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอภิชาติครับ 
รองประธานสภาฯ   

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17                       
ส.อบต.หมู่ที่ 17   เรื่ อ งถนนคอนกรีต  หมู่ ที่  17  กลุ่ ม เนิ นสะอาด เชื่ อม ไปบ้ าน ใหม่               
    ไพรวัลย์ ขอความอนุเคราะห์ช่างไปสำรวจและประมาณการให้ด้วยครับ            
    อีกเรื่อง ถนนลูกรัง กลุ่มเนินข้าวเหนียวน้อยเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนใน
    พ้ืนที่ประสบปัญหาในการสัญจรไปมา ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหาร
    พิจารณางบประมาณจัดซื้อดินลูกรังหรืออาจเป็นเกรดเดอร์ก็ได้ครับ              
    เพ่ือแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านบุญทันครับ 
รองประธานสภาฯ 

นายบุญทัน บัวแสง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญทัน บัวแสง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1                       
ส.อบต.หมู่ที่ 1   ผมมีเรื่องแจ้งสามเรื่อง  
     เรื่องแรก ขอไฟฟ้าส่องสว่างประมาณ 2 ต้น 
     เรื่องที่สอง ท่อชำรุด ขอช่างลงไปดำเนินการซ่อมแซมให้อย่าง
    เร่งด่วนครับ 
     เรื่องสุดท้าย ขอยางมะตอย ไปซ่อมแซมถนนครับ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิก 

สภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมาครับ 

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ตามที่ได้แจ้ง
    ปัญหาหรือสอบถามมา ดังนี้ 
      ท่านอภิชาติ จะแจ้งช่างลงไปประมาณการให้ เรื่องดินลูกรัง ช่วงนี้
    อาจจะช้าบ้าง เนื่องจากช่างกำลังเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อขอรับ
    งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมท้องถิ่น อย่างไรก็ตามจะเร่งช่าง
    ดำเนินการสำรวจเรื่องดินลูกรังในพ้ืนที่ เพ่ือประมาณการและดำเนินการ
    แก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ 

/ท่านบุญทัน... 
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     ท่านบุญทัน เรื ่องท่อชำรุด จะให้ช่างลงไปสำรวจและหาแนว
    ทางแก้ไขปัญหา เรื่องยางมะตอย อบต.กำลังดำเนินการจัดซื้อ หากจัดซื้อ
    เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปค่ะ 
 

นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.45  น. 
 

         
(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั        ผู้จดรายงานการประชุม 

    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                     (ลงชื่อ)          สีนวน ผาวันดี         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสีนวน ผาวันดี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
 

 (ลงชื่อ)        อภิชาติ ทิพย์โอสถ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

 (ลงชื่อ)        รจนา กรองทรัพย์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางรจนา กรองทรัพย์) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
 

  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 


