
 

 

-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

สมัยสามัญ สมัยแรก 
วันที่  11  มกราคม  2565 

เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

 

ผู้เข้าประชุม..........6..........คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายรื่น  อนุวัฒน์ ประธานสภาฯ รื่น  อนุวัฒน์  

2 นางสมจิตร  ด้วงรอง รองประธานสภาฯ สมจิตร  ด้วงรอง  

3 นายคล่อง  อิฐเขตต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 คล่อง  อิฐเขตต์  

4 นายศุภวิชญ์  แสงประจง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ศุภวิชญ์  แสงประจง  

5 นายพิมล  ศรีแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 พิมล  ศรีแก้ว  

6 นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ เลขานุการสภาฯ ศราวุฒิ  บุญลือเลิศ  

 
ผู้ไม่มาประชุม..........-..........คน 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม........6..........คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายบุญธรรม  กี่สุ้น นายก อบต. บุญธรรม  กี่สุ้น  

2 นายสิทธิชัย  จันทร์คง รองนายก อบต. สิทธิชัย  จันทร์คง  

3 นายสมพงษ์  กลับจันทร์ รองนายก อบต. สมพงษ์  กลับจันทร์  

4 นายธวัช  เชื้อข า เลขานุการนายก อบต. ธวัช  เชื้อข า  
5 นายรวิภัทร  ซุ่นเส้ง รองปลัด อบต. รวิภัทร  ซุ่นเส้ง  

6 นางสาวศศิกานต์  สุกกระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศศิกานต์  สุกกระ  

 
 



 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
สมัยสามัญ สมัยแรก 

วันที่  11  มกราคม  2565 
เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ประธานสภาฯ  สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ทุกท่าน ส าหรับวันนี้จะเป็นการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
การประชุมในวันนี้ สืบเนื่องจากตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ได้ก าหนด

สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมระยะเวลา
ของการประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในคราวสมัยการประชุม ครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม 2565 ตามความทราบแล้วนั้น 

   อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 54 ให้ประธานสภาองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิด
หรือปิดประชุม  และตามมาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ 
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาฯ พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 20 (1) การประชุมสมัยสามัญ และ ข้อ 22 การ
เรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อนวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน 
จะแจ้งก าหนดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุม / จึงขอเรียนเชิญท่านมาประชุมในวันนี้ครับ  

  ส าหรับวันนี้ วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 
 

ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาฯ 

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายแล้วครับ มีท่านใดขอ
แก้ไขบ้างครับ ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ โดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มติที่ประชุมรับรอง  5  เสียง  ไม่มีผู้ไม่รับรอง งดออกเสียง 1 (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ถ้ามี)  

-ไม่มี- 

วาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา แถลงนโยบายต่อสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่       
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ขอเชิญท่านนายก บุญธรรม กี่สุ้น แถลงนโยบายครับ 
นายก อบต.ฯ   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในเตา 
ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา และนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลในเตา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 กระผม นายบุญธรรม  กี่สุ้น 
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564  

อาศัยอ านาจตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ที่บัญญัติว่า  

ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

การประชุม… 
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การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดย

เปิดเผยโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

กระผม นายบุญธรรม กี่สุ้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา จึงได้ก าหนด
นโยบาย ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี 
นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลัก
ในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้ง
ความต้องการในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้
ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ต าบลในเตาได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก ท าให้ต าบลในเตา        
มีสภาพเป็นชุมชนที่ดี ซึ่งกระผมตระหนักดีว่าภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่
รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง 4 ปี ต่อไปนี้ กระผม จึงได้ก าหนดนโยบาย
ในการ พัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้
ต าบลในเตา เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงาม       
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา สามารถบรรลุความส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายใน การบริหารไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 

1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. นโยบายการศึกษา 
4. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดีโดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน 

ดังนี้  
 
 
 

1. นโยบายเร่งด่วน… 



 

 

-4- 
1. นโยบายเร่งด่วน 
เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
การแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย/โรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-
19 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม 

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและ
การปูองกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริม
การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมตลาดสะอาดปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ 
เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกัน
รายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้
ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนา
ระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มีครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
และส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่ 

3. นโยบายการศึกษา 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา เป็นแหล่งการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กใน
สังกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน    
มีจิตส านึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายการกีฬา เช่น ปรับปรุงสนาม
กีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนโดยทั่วไป 

 
 
 

4. นโยบาย… 
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4. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม 

ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วมน้ า
หลากในพ้ืนที่ ปูองกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบ
ปัญหาน้ าท่วมขัง โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน ในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ 
ผลักดันการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ าธรรมชาติ ด้านการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ส่งเสริมระบบการ
จัดเก็บขยะในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตราย
อย่างถูกวิธี 

5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่าย 

การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ า 
ปรับปรุงสะพาน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและ
สัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอย่างชัดเจน พัฒนาด้านไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการ
ใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเตา โดยบูรณาการ แผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน 
ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน โดยน้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาด าเนินการเพ่ือให้ชุมชนสามารถ พ่ึงตนเองได้โดยสนับสนุนการด าเนินการของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา สามารถด าเนินงานตาม 

นโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทั่วถึง โปร่งใส และ คุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมเพ่ือพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center 
เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและ ผังเมือง  

ข้อมูลด้าน… 
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ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งพัฒนาต าบลในเตาด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน 
และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมทั้งการ
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ฝุายการเมืองและข้าราชการประจ า 

จากนโยบายข้างต้น เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บน
พ้ืนฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆด้าน 

กระผม นายบุญธรรม กี่สุ้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ขอให้ค ามั่นสัญญา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา 4 ปีนับตั้งแต่นี้ไป 
กระผมจะมุ่งมั่น บริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ตามแนวนโยบายที่ได้
แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเตา ให้เกิดการพัฒนาอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป 

และต่อไป กระผมขอแนะน าทีมงานผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังนี้ครับ 

1. นายสิทธิชัย  จันทร์คง  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คนที่ 1  
2. นายสมพงษ์  กลับจันทร์ ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คนที่ 2  
3. นายธวัช เชื้อข า ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

ประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ได้แถลงนโยบายต่อสภาเป็นที่เรียบร้อย
แล้วนะครับ  

ตามมาตรา 58/5 ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น ไม่มีการลงมติ นะครับ จึงขอให้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 
5.2 พิจารณารายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) องค์การบริหารส่วนต าบลในเตาประจ าปี พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ  ส าหรับในวาระท่ี 5.2 เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2561) ขอเชิญผู้บริหารฯ /หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายครับ 

 

 

นักวิเคราะห์... 
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นักวิเคราะห์ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  และตาม ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และ ว 3867 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2564 นั้น ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ได้ตามความเหมาะสม 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา         
ได้รายงานผลการติดตามต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา และนายกได้เสนอญัตติ
เพ่ือเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ รายละเอียดตามร่างรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รายละเอียดตามที่ได้ส าเนาแจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว ขอให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาไปตามหัวขอ้ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 
        ๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
        2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
        3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 
        4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
        5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 2 การติดตามและการประเมินผล 
        1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา เป็นการ
ติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในเตา และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะติดตามเฉพาะแผนงาน/ 
โครงการที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ประกอบด้วย 

         1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
                 รายละเอียดประกอบด้วย 
                  (1) วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 

(2) ยุทธศาสตร์… 
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          (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  
          (3) พันธกิจองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
          (4) เปูาประสงค์ 
          (5) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
         (6) กลยุทธ์ 
          (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
           (8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
          1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
          ด้วยปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

หรือ COVID-19 ท างานไม่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินโครงการได้อย่างเต็มที่ จึงท าให้
โครงการหลายๆโครงการไม่ได้มีการด าเนินการ ซึ่งโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด ตาม
รายละเอียดในเอกสารที่ได้ส าเนาให้ทุกท่าน 

          1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ                          
         1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
          1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
         ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

        1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

        1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
        1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
            1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
        1.4 ยุทธศาสตร์ 
        2. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
      ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
        ตามรายละเอียดร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในเตา ที่ได้ส าเนาให้ทุกท่าน หากกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถ
ซักถามเพ่ิมเติมได้ค่ะ 

ประธานสภาฯ  ท่านใดมีข้อสอบถามบ้างครับ ขอเชิญครับ /หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพ่ือน า
ร่างรายงานฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาฯ และเสนอผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบ 5 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1 (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการพัฒนาฯ และเสนอผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้
ต่อไป 

 
5.3 คัดเลือก... 
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5.3 คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา จ านวน 3 คน  

ประธานสภาฯ  ส าหรับในวาระท่ี 5.3 เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ.2561) หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) 
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกเพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา จ านวน 3 คนครับ  

ที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 คน ดังนี้  
  1. นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
  2. นายศุภวิชญ์  แสงประจง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
  3. นายพิมล  ศรีแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

5.4 คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเตา จ านวน 3 คน  

ประธานสภาฯ   ส าหรับในวาระท่ี 5.4 เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ.2561) หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 7 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกเพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเตา จ านวน 3 คนครับ  

ที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 คน ดังนี้  
  1. นางสมจิตร  ด้วงรอง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
  2. นายคล่อง  อิฐเขตต์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
  3. นายรื่น  อนุวัฒน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
   5.5 การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาฯ  ส าหรับในวาระท่ี 5.5 เป็นการขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ขอเชิญผู้บริหารหรือเข้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจงครับ  

  

รองปลัดฯ... 
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รองปลัดฯ  อาศัยอ านาจตามตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  ซึ่งส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ได้มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน เนื่องจากไมไ่ด้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการที่ 1 โต๊ะท างานผู้บริหาร (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 

 โอนลด จ านวน
เงิน 

(บาท) 

โอนเพิ่ม จ านวน
เงิน 

(บาท) 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป  บริหารงานทั่วไป  
งาน บริหารทั่วไป  บริหารทั่วไป  
งบ ด าเนินงาน  ลงทุน  
หมวด ค่าใช้สอย    ค่าครุภัณฑ ์  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติ ราชการที่ ไม่ เข้ า
ลั กษณะรายจ่ ายหมวด
อ่ืนๆ  
(ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง) 

9,000 ครุ ภั ณฑ์ ส า นั ก ง า น 
(โต๊ะท างานผู้บริหาร) 
จ านวน 1 ตัว 

9,000 

รวมโอนลด 9,000 รวมโอนเพิ่ม 9,000 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว ท าด้วยไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 
140x70x70 ซม. มีลิ้นชักแบบล็อกได้ จัดซื้อราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีระบุไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  

 

 

 

 

 

รายการที่ 2... 
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รายการที่ 2 เก้าอ้ีผู้บริหาร (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 

 โอนลด จ านวนเงิน 
(บาท) 

โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 
(บาท) 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป  บริหารงานทั่วไป  
งาน บริหารทั่วไป  บริหารทั่วไป  
งบ ด าเนินงาน  ลงทุน  
หมวด ค่าใช้สอย    ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
(ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง) 

22,500 ครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอี้
ผู้บริหาร) จ านวน 5 ตัว 

22,500 

รวมโอนลด 22,500 รวมโอนเพิ่ม 22,500 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 5 ตัว แบบบุหนัง มีเท้าแขน มีพนักพิง    
ขาเหล็ก 5 แฉก มีล้อเลื่อน ปรับพนักพิงได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x70x110 ซม.        
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กก. จัดซื้อราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีระบุไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ครับ 

ประธานสภาฯ  ท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอให้ยกมือเพ่ือลงมติให้โอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหมค่รับ  

มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบ 5 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1 (ประธานสภาฯ) 

5.6 ขอมติสภาฯ ให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ประธานสภาฯ  การขอมติสภาขอความเห็นชอบการขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ขอเชิญรองปลัดฯ ชี้แจงครับ 

รองปลัดฯ  ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเตา ได้ส่งหนังสือค าร้องทั่วไป เพ่ือแจ้งขอให้
องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา น าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ในการขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเตา        
ได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวมาด้วย เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตาให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้
น าไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายครับ  

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุม พิจารณาตามเอกสารครับ/ หากไม่มีอะไรเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมยกมือ 
ลงมติให้ความเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบ  5  เสียง  ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1 (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 นัดการประชุมครั้งต่อไป  

ประธานสภาฯ  การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 ซึ่งก าหนดสมัยประชุมไว้ ตั้งแต่วันที่ 
9-23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 23 การนัดประชุมในระหว่างสมัย
ประชุมนั้นให้ท าเป็นหนังสือ  หรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดใน
ที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย 
โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอัน
รีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือ
นัดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย การประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการ
นัดประชุม ไม่ถือว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ถ้ามีการก าหนดวันประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 จะจัดส่งหนังสือและระเบียบ
วาระการประชุมให้ทราบต่อไปครับ  

ท่านใดมีข้อสอบถามประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมครับ  
เลิกประชุมเวลา  14.30 น. 

                     ลงชื่อ    ศราวุฒิ  บุญลือเลิศ    ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายศราวุฒิ  บุญลือเลิศ) 

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ฉบับนี้แล้ว และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 

ลงชื่อ ศุภวิชญ์  แสงประจง     ลงชื่อ  คล่อง  อิฐเขตต์             ลงชื่อ  พิมล  ศรีแก้ว 
      (นายศุภวิชญ์  แสงประจง)               (นายคล่อง  อิฐเขตต)์               (นายพิมล  ศรีแก้ว) 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565       
 

ลงชื่อ     รื่น  อนุวัฒน์     ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
                         (นายรื่น  อนุวัฒน์) 


