
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
สมัยสำมัญ  ประจ ำปี  ๒๕63  สมัยที่ 2  ครั้งที่  ๑/2563 

วันท่ี  ๑๔  พฤษภำคม  ๒๕๖๓  เวลำ  ๐๙.๓๐  น.    
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสอื 

              ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
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นายบุญจันทร์        หงษ์หิน 
นายสมศรี             อีคะละ 
นางนิวรัตน์           เงาะสนาม 
นางบุษบา            พานวงษ์ 
ด.ต.สมาน            พันธุ์หนองหว้า 
นางพูนสวัสดิ์        แสงงาม 
นายอุดม             น้อยจันวงษ์ 
นายสุทัศน์           บุญโสม 
นายสมศักดิ์          จีระออน 
นายศรีจันทร์         ส ามาสะโก 
นางบุญช่วย          แสนมี 
นายสมพงษ์          พลศักดิ์เดช 
นางสุวิชา             เศษไธสง 
นายสถิตย์            กงพะลี 
นายดวงจันทร์        ลายโถ 
นายสุวรรณ          พวงจันทร์ 
นายศักดิ์              แก้วเงินลาด 
นายบุญมาก         แทนนรินทร์ 
นายข าธรรพ์         เดชเถร 
นายประพร          มาบิดา 
นางสาวรุ่งอรุณ      ทุมมาลา 

รองประธานสภา อบต. 
ประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.10 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
เลขานุการสภา อบต. 

บุญจันทร์        หงษ์หิน 
สมศรี             อีคะละ 
นิวรัตน์           เงาะสนาม 
บุษบา            พานวงษ์ 
สมาน            พันธุ์หนองหว้า 
พูนสวัสดิ์        แสงงาม 
อุดม             น้อยจันวงษ์ 
สุทัศน์           บุญโสม 
สมศักดิ์          จีระออน 
ศรีจันทร์         ส ามาสะโก 
บุญช่วย          แสนม ี
สมพงษ์          พลศักดิ์เดช 
สุวิชา             เศษไธสง 
สถิตย์            กงพะลี 
ดวงจันทร์        ลายโถ 
สุวรรณ          พวงจันทร์ 
ศักดิ์              แก้วเงินลาด 
บุญมาก         แทนนรินทร์ 
ข าธรรพ์         เดชเถร 
ประพร          มาบิดา 
รุ่งอรุณ          ทุมมาลา 

 
            ผู้ไม่มาประชุม 
    ๑. นายยุทธนา  บวัเสนา         สมาชิกสภา อบต. ม.๕   ลาประชุม 
  
 
           ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ 
๒ 
  

นายดัสกร         ประครองสุข 
นางสาวรัตนาพร   ใหญ่สมพงษ์ 
  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
  

ดัสกร         ประครองสุข 
รัตนาพร      ใหญ่สมพงษ์ 
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หัวข้อกำรประชุม 
 

 เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในสมุด
บันทึกรายงานการประชุม ปรากฏว่าสมาชิกลงชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาเข้าห้องประชุม ประธานสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มาประชุม จ านวน ๒๐ คนและ ลาประชุม จ านวน 
๑ คน  จึงได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ  
ประธานสภา  -แจ้งสมาชิกสภา ผู้ลาประชุม จ านวน ๑ คน ได้แก ่

              1) นายยุทธนา  บัวเสนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  
 

ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ สมัยสามัญ

ประจ าปี  ๒๕๖๓  สมัยแรก ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓   ก็ขอให้
ท่านสมาชิกสภา ได้ตรวจสอบเพ่ือให้การรับรอง มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่ เมื่อไม่มี
จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้กำรรับรอง 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเสนอสภำเพื่อทรำบ 
  ๓.๑ เรื่องกำรแก้ไขปีท่ีจะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ ส าหรับเรื่องการแก้ไขปีที่จะด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) นั้น สืบเนื่องจากการประชาคมหมู่บ้าน มีความ
ประสงค์ที่จะแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ในกรณีการแก้ไขปีที่จะด าเนินการ เนื่องจากเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในปีที่ผ่านมาที่มิได้ด าเนินการแต่ยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการ และเป็นโครงการที่ปรากฏในปีต่อไปแต่มีความจ าเป็นต้องน ามาด าเนินการก่อน 
ประกอบกับโครงการที่ เกินศักยภาพของท้องถิ่นในปีที่ผ่านมายังไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ  ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   แล้วเห็นควรแก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยโครงการที่จะแก้ไขปีที่
ด าเนินการ เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการศึกษา 
  ๑.๑ แผนการ การศึกษา 
      ๑) โครงการล าดับที่ ๑  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 2563  เป็นปี พ.ศ.2564  
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
       1) โครงการล าดับที่ 14  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.    สายคุ้มน้อยบ้านโนนศรี

สุวรรณ หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที ่2 บ้านเมืองเสือ ต าบลเมืองเสือ 
      -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ โดยแก้ไขจากปี พ.ศ.2563 เป็นปี พ.ศ. 2564     
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        2) โครงการล าดับที่ 15  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเมืองอุดม 
หมู่ที่ 9 ถึง ปากทางหมู่ที่ 6 บ้านบุลาน ต าบลเมืองเสือ (มค.ถ.84-004) 

       -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ โดยแก้ไขจากปี พ.ศ.2563 เป็นปี พ.ศ. 2564     
        3) โครงการล าดับที่ 16   โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าแบบโรงสูบ   หมู่ที่ 5  บ้านหนอง

แคน ต าบลเมืองเสือ 
       -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 2563 เป็นปี พ.ศ. 2564     

        4) โครงการล าดับที่ 17  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองแคน ต าบลเมืองเสือ 

       -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 2563 เป็นปี พ.ศ. 2564     
    5.2 แผนงานการเกษตร 

        1) โครงการล าดับที่ 1  โครงการขุดลอกหนองแคน  หมู่ที่ 4, 10  บ้านหนองแคน  
       -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 2562 เป็นปี พ.ศ. 2564     

        2) โครงการล าดับที่ 4  โครงการขุดลอกหนองสระโค   หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ 
ต าบลเมืองเสือ 

       -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 2563 เป็นปี พ.ศ. 2564     
         3) โครงการล าดับที่ 5   โครงการขุดลอกคลองน้อย  หมู่ที่  11     บ้านหนองยาว 

ต าบลเมืองเสือ 
        -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 2563 เป็นปี พ.ศ. 2564     

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                                 7.๑ แผนการ การรักษาความสงบภายใน 
    ๑) โครงการล าดับที่ ๑  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
        -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 2563  เป็นปี พ.ศ.2564  
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                                9.๑ แผนการ บริหารงานทั่วไป 
    ๑) โครงการล าดับที่ ๑2  โครงการจัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
        -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 2563  เป็นปี พ.ศ.2564  
    2) โครงการล าดับที่ 20  โครงการก่อสร้างเสาธงชาติของส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองเสือ 
         -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 2563  เป็นปี พ.ศ.2565  

 ซึ่งในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๒๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ 
มท  ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖  ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ ได้อนุมัติให้แก้ไขปีที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เมื่อ
วันที่  1  พฤษภาคม  ๒๕๖3  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๑ วรรคสอง  จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือได้ทราบ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทรำบ กำรแก้ไขปีท่ีจะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
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ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอสภำเพื่อพิจำรณำ 
 

 4.1 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
       เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2563 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ ส าหรับเรื่องการพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 นี้ สืบเนื่องจากการประชาคม
หมู่บ้าน มีความประสงค์ที่จะเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจากเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แต่มีความจ าเป็นต้องน ามาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งงาน
นโยบายและแผนได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)   แล้วเห็นควรเพ่ิมเติมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น    ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่
ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านแล้ว ในโอกาสนี้จะได้น าเสนอพอสังเขป ดังนี้   

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

     ๑) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบุลาน 
         -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2564   
     2) โครงการจ่อบ่อบาดาลระบบประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองแคน 
         -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2564   
     3) โครงการวางท่อส่งน้ าเชื่อมระหว่างหนองยาวใต้ หมู่ที่ 8 และ หนองยาวเหนือ 
                            หมู่ที่ ๑๑ ต าบลเมืองเสือ 
         -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2564   
     4) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ 
          -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2565   
     5) โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินคันทาง หมู่ที่ 10 บ้านหนองแคน 
          -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2565   
     6) โครงการวางรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองยาว 
          -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2565   

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     9.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
      ๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าส าหรับรถดับเพลิงพร้อมจ่อบ่อบาดาลบริเวณ 
 ส านักงาน อบต.เมืองเสือ 
          -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2564   

  ซึ่งในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๒2  จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เมื่อไม่มีท่าน
ใดอภิปราย กระผมจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563  นี้หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้ควำมเห็นชอบ 
 

 4.2 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
   เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2563 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ ส าหรับเรื่องการพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 นี้  สืบเนื่องจากการ
ประชาคมหมู่บ้าน มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  แต่มีความจ าเป็นที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน/งบประมาณ หรือสถานที่ในการด าเนินการ  เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือนร้อนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ตรวจสอบข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   แล้วเห็นควรเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
มีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านแล้ว ในโอกาสนี้จะได้น าเสนอพอ
สังเขป ดังนี้   

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการศึกษา 
 1.๑ แผนงาน  การศึกษา 
       ๑) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน เด็กปฐมวัน และอาหาร 
                             กลางวันแก่เด็กปฐมวัน  โดยเปลี่ยนแปลงเป็น 
            -ค่าอาหารเสริม (นม) 
            -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)   

            2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา      (ค่าหนังสือเรียน,  ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  โดยเปลี่ยนแปลงเป็น 

            -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)  
            -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
            -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
                                             -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม 
 3.3 แผนงาน  งบกลาง 
       ๑) โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์  โดยเปลี่ยนแปลงเป็น 
              -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
              -เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
              -เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
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        ๑) โครงการล าดับที่  6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  9 
บ้านเมืองอุดม  โดยเปลี่ยนแปลง 

             -เป้าหมาย จากระยะทางยาว 385 เมตร เป็น 658 เมตร 
             -งบประมาณ ปี 2564  จ านวน  285,000 บาท 
             -งบประมาณ ปี 2565  จ านวน 285,000 บาท 

         2) โครงการล าดับที่  8  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองแคน  โดยเปลี่ยนแปลง 

             -เป้าหมาย จากระยะทางยาว 220 เมตร เป็น 658 เมตร 
             -งบประมาณ ปี 2565  จ านวน 247,000 บาท 

           3) โครงการล าดับที่  11    โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมและลงหินคลุกคันทาง 
หมู่ที่ 10  บ้านหนองแคน  โดยเปลี่ยนแปลง 

             -เป้าหมาย จากระยะทางยาว  650  เมตร เป็น  1,150  เมตร 
             -งบประมาณ ปี 2564  จ านวน  170,000 บาท 

             4) โครงการล าดับที่  12   โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 6 
บ้านบุลาน  โดยเปลี่ยนแปลง 

             -เป้าหมาย จากระยะทางยาว  455  เมตร เป็น  655 เมตร 
             -งบประมาณ ปี 2564  จ านวน 260,000 บาท 
                                              -งบประมาณ ปี 2565  จ านวน 150,000 บาท 
        5) โครงการล าดับที่ 15  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้าน

หนองอีเข็ม  โดยเปลี่ยนแปลง 
             -เป้าหมาย จากระยะทางยาว  420  เมตร เป็น  975 เมตร 
             -งบประมาณ ปี 2564  จ านวน 450,000 บาท 
                                              -งบประมาณ ปี 2565  จ านวน 660,000 บาท 

         6) โครงการล าดับที่  16   โครงการปรับปรุงดินเสริมดินและลงหินคลุกคันทาง  หมู่
ที่  4  บ้านหนองแคน  โดยเปลี่ยนแปลง 

             -เป้าหมาย จากระยะทางยาว  800  เมตร เป็น  1,550 เมตร 
             -งบประมาณ ปี 2564  จ านวน 50,000 บาท 
                                              -งบประมาณ ปี 2565  จ านวน 200,000 บาท 

         7) โครงการล าดับที่ 18  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 
บ้านหนองแคน  โดยเปลี่ยนแปลง 

             -เป้าหมาย จากระยะทางยาว  200  เมตร เป็น  400 เมตร 
             -งบประมาณ ปี 2564  จ านวน 220,000 บาท 
                                              -งบประมาณ ปี 2565  จ านวน 200,000 บาท 

              8) โครงการล าดับที่ 26  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 
บ้านหนองแคน  โดยเปลี่ยนแปลง 

             -เป้าหมาย จากระยะทางยาว  150  เมตร เป็น  300 เมตร 
                                              -งบประมาณ ปี 2565  จ านวน 300,000 บาท 
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           9) โครงการล าดับที่ 28  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 
บ้านหนองกก  โดยเปลี่ยนแปลง 

             -เป้าหมาย จากระยะทางยาว  195  เมตร เป็น  355 เมตร 
                                              -งบประมาณ ปี 2564  จ านวน 330,000 บาท 
           10) โครงการล าดับที่ 31  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 

บ้านเมืองเสือ  โดยเปลี่ยนแปลง 
             -เป้าหมาย จากระยะทางยาว  200  เมตร เป็น  490 เมตร 
             -งบประมาณ ปี 2564  จ านวน 250,000 บาท 
                                              -งบประมาณ ปี 2565  จ านวน 500,000 บาท 

               11) โครงการล าดับที่ 32 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินและลงหินคลุกคันทาง  
หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม  โดยเปลี่ยนแปลง 

             -เป้าหมาย จากระยะทางยาว  470  เมตร เป็น  950 เมตร 
             -งบประมาณ ปี 2564  จ านวน 160,000 บาท 
          12) โครงการล าดับที่ 39 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินและลงหินคลุกคันทาง   

 หมู่ที่ 5  บ้านหนองแคน  โดยเปลี่ยนแปลง 
              -เป้าหมาย จากระยะทางยาว  775  เมตร เป็น  1,000 เมตร 
                                               -งบประมาณ ปี 2565  จ านวน 300,000 บาท 

         5.2 แผนงาน  การเกษตร 
           ๑) โครงการล าดับที่ 1 โครงการขุดลอกหนองยาวใต้  หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว    

โดยเปลี่ยนแปลง 
                          -เป้าหมาย พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ลึก 3 เมตร 
                                              -งบประมาณ ปี 2564  จ านวน 250,000 บาท 
                                              -งบประมาณ ปี 2565  จ านวน 250,000 บาท 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   9.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

           ๑) โครงการล าดับที่ 19 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเสือ     โดยเปลี่ยนแปลง 

  -งบประมาณ ปี ๒๕๖๕  จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 บัญชีครุภัณฑ์ 
 1. แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ๑) โครงการล าดับที่ 8  ครุภัณฑ์กีฬา  โดยเปลี่ยนแปลง 
             -งบประมาณ รวมจากปี พ.ศ. 2564  เป็นปี พ.ศ. 2565 จ านวน 200,000 บาท 
 2. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2) โครงการล าดับที่ 9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยเปลี่ยนแปลง 
             -งบประมาณ เพ่ิม ปี พ.ศ. 2564  จ านวน 350,000 และ ปี พ.ศ. 2565 จ านวน 

100,000 บาท    
 

   ซึ่ ง ในการ เปลี่ ย นแปลงแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น  อาศั ยอ าน าจตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   
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แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๒2  จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเสือได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เมื่อไม่มี
ท่านใดอภิปราย กระผมจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563  นี้หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้ควำมเห็นชอบ 
 ๔.๓ กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) กรณียกเลิก  
ประธานสภา เชิญท่านปลัดองค์กาบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้เสนอต่อสภา 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ  ส าหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) กรณียกเลิก สืบเนื่องจากเมื่อคราวจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้บรรจุโครงการ/กิจกรรม ตามปัญหา และความต้องการของประชาชนชาวต าบลเมือง
เสือ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาความต้องการของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับบาง
โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกยกเลิกหรือไม่สามารถด าเนินการให้เป็น
จริงได้ จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ตรวจสอบ
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   แล้วเห็นควรยกเลิก ซึ่ง
มีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ในโอกาสนี้จะได้น าเสนอดังนี้   

 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข 
 ๔.๑ แผนงาน  สาธารณสุข 
       ๑) โครงการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๘.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
        ๑) โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะปลอดมลพิษ 

       จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้เสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) กรณียกเลิก ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เมื่อไม่มีจึง
ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ควำมเห็นชอบ 
 

 4.๔ กำรพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
   งบประมำณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ซึ่งได้ตั้งจ่ายงบประมาณของส านักปลัดฯ   ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการ เต้นผ้าใบทรงโค้ง ซึ่งจ่ายงบประมาณไว้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จัดซื้อ
เต้นท์จ านวน ๔ หลัง  เนื่องจากปรากฏว่ามีคุณลักษณะบางรายการของเต้นท์มีการเปลี่ยนแปลง 
จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 



-๙- 
 
     ค ำชี้แจงงบประมำณเดิม 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง จ านวน ๔ หลัง มีคุณลักษณะดังนี้ 
          -ขนาด กว้างxยาวxสูง  ไม่น้อยกว่า ๔x๑๒x๒.๕  เมตร 
          -โครงกสร้างผลิตจากเหล็กกัลป์วาไนซ์กันสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ๒ หุน 
      -ผ้าเต้นท์ เป็นผ้าใบชนิด PE หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔ มิลลิเมตร 
          -ออกแบบให้ง่ายต่อการประกอบและแข็งแรง 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส านักงานปลัด) 
     ค ำชี้แจงงบประมำณใหม่  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง จ านวน ๔ หลัง มีคุณลักษณะดังนี้ 
        -ขนาด กว้างxยาวxสูง  ไม่น้อยกว่า ๔x๑๒x๒.๕  เมตร 
        -โครงสร้างผลิตจากเหล็กกัลป์วาไนซ์กันสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ๒ หุน 
    -ผ้าเต้นท์เป็นผ้าคูนีล่อนชนิดอาบน้ ายากันแดดกันฝนได้ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ มิลลิเมตร 
        -ออกแบบให้ง่ายต่อการประกอบและแข็งแรง 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส านักงานปลัด) 

   ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๙  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่
ประชุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในครั้งนี้หรือไม่ 

ประธานสภา ตามท่ีปลัดองค์การบริหารได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายไป
แล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย  เมื่อไม่มีผมจึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภา เรื่องอ่ืน ๆ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุม 
นายสุทัศน์ บุญโสม ได้แจ้งปัญหาถนนช ารุดเสียหาย  คือ ถนนสายทางข้ามห้วยล าพลับพลา ถนนช ารุดเสียหายมาก 

ขอให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณาซ่อมแซมให้ด้วย 
นางสุวิชา เศษไธสง ได้เสนอปัญหาการทิ้งขยะ บริเวณที่สาธารณะโคกป่าช้า บ้านเมืองอุดม เนื่ องจากมีหลาย

หมู่บ้านได้น าขยะมาทิ้ง จนกลายเป็นที่ทิ้งขยะซึ่งมีปริมาณมากมาย และไม่มีการก าจัดให้ถูกวิธี  
จึงขอให้ทาง อบต.เมืองเสือ หาแนวทางในการก าจัดขยะและออกข้อห้ามในการน าขยะไปทิ้งใน
บริเวณนี้ด้วย 

นายศรีจันทร์ ส ามาสะโก ได้เสนอปัญหา ถนนสัญจรไปมาสายซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ เนื่องจากถนนสูงต่างระดับ  
ซึ่งท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย ขอให้ท่านผู้บริหารพิจารณาแก้ไขให้ด้วย 

นายประพร มาบิดา ได้สอบถามกรณีการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสุวรรณ ได้ด าเนินการ
หรือไม่อย่างไร เพราะว่าขณะนี้หอถังสูงระบบประปาตัวเดิมที่ใช้ช ารุดเสียหายมาก ไม่สามารถ
ใช้งานได้ ชาวบ้านเดือดร้อน 

 



-๑๐- 
 
ด.ต.สมาน พันธุ์หนองหว้า ได้สอบถามกรณีการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ งบประมาณท่ีใช้จ่ายจากเงินสะสม ได้ด าเนินการแล้วหรือยัง 
นางพูนสวัสดิ์ แสงงาม ได้เสนอปัญหาการทิ้งขยะที่บริเวณโคกดงท าเล มีขยะกองเป็นจ านวนมาก ก็ขอให้ทาง อบต. 

หาทางแก้ไขปัญหาให้ด้วย 
นายสมพงษ์ พลศักดิ์เดช  ได้สอบถามโครงการขุดลอดหนองสระจันทร์ ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว 
ปลัด อบต. ตอบข้อซักถาม 
    -กรณีถนนหนทางช ารุดเสียหาย ขอให้แต่ละหมู่บ้านได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านเสนอ

ปัญหาพร้อมเหตุผลการขอความช่วยเหลือและภาพถ่ายถนนช ารุดเสียหายประกอบ เพ่ือที่
อบต.จะได้พิจารณาจ่ายเงินส ารองจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

   -กรณีปัญหาขยะ ที่มีประชาชนน าไปทิ้งที่บริเวณที่สาธารณะ ถ้าหากหมู่บ้านใดประสบ
ปัญหานี้ ก็ขอให้รายงานปัญหามายัง อบต. เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

   -กรณีการด าเนินการโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และตามเงินที่จ่ายขาดเงินสะสม ขณะนี้ก็ได้ด าเนินการไปบางโครงการแล้ว ซึ่งก็จะได้เร่งรัด
การด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จทุกโครงการภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ 

   -กรณีโครงการขุดลอกหนองสระจันทร์ บ้านเมืองเสือ นั้น ขอเรียนว่าขณะนี้โครงการอยู่
ในระหว่างขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งจะได้ติดตามและเร่งรัดการ
ด าเนินการต่อไป 

      -กรณีโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสุวรรณ ขณะได้ท า
สัญญาจ้างแล้ว และผู้รับจ้างได้แจ้งลงท างานแล้ว ซึ่งก็จะได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างท างานต่อไป 

ประธานสภา จากข้อซักถามต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกสภาได้ซักถาม  ท่านปลัดก็ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม
แล้วเมื่อไม่มีท่านใดเสนออะไรอีกกระผมขอปิดการประชุม  ปิดประชุมเวลา  ๑1.๓๐   น. 

 
 

                (ลงชื่อ)      รุ่งอรุณ     ทุมมาลา     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                         (นางสาวรุ่งอรุณ     ทุมมาลา) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
       (ลงชื่อ)       สมศรี   อีคะละ      ผู้ตรวจบันทึก 
                    (นายสมศรี   อีคะละ)  
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
                           ตรวจถูกต้อง 
                    คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

              (ลงชื่อ)      นางพูนสวัสดิ์   แสงงาม      ประธานกรรมการ 
                       (พูนสวัสดิ์   แสงงาม) 
 

             (ลงชื่อ)         ดวงจันทร์   ลายโถ          กรรมการ 
                   (นายดวงจันทร์   ลายโถ) 
 

     (ลงชื่อ)       สุวิชา     เศษไธสง             กรรมการ  
                                 (นางสุวิชา   เศษไธสง)      



 
 
-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม   สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ สมัยที่ 2    
    ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   ซึ่งประชุม  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ในการประชุมสมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ประจ าปี   
    ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
      (ลงชื่อ    สมศรี    อีคะละ 
               (นายสมศรี  อีคะละ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


