
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
สมัยสำมัญ  ประจ ำปี 256๓  สมัยที่ 4 ครั้งที่  1/256๓ 

วันที่  1๓   พฤศจกิำยน  256๓   เวลำ  09.30  น.   
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 

 
               ผู้มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
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นายสมศรี            อีคะละ 
นายยุทธนา          บัวเสนา 
นางพูนสวัสดิ์        แสงงาม 
นายอุดม             น้อยจันวงษ์ 
นางบุศบา            พานวงษ์ 
นางนิวรัตน์           เงาะสนาม 
นางบุญช่วย          แสนม ี
ด.ต.สมาน            พันธุ์หนองหว้า 
นายสุวรรณ          พวงจันทร์ 
นายศรีจันทร์         ส ามาสะโก 
นายสมพงษ์          พลศักดิ์เดช 
นายศักดิ์              แก้วเงินลาด 
นายดวงจันทร์       ลายโถ 
นายสุทัศน์           บุญโสม 
นายบุญมาก         แทนนรินทร์ 
นางสุวิชา             เศษไธสง 
นายประพร          มาบิดา 
นายบุญจันทร์       หงษ์หิน 
นายข าธรรพ์         เดชเถร 
นางสาวรุ่งอรุณ     ทุมมาลา 

ประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
เลขานุการสภา อบต. 

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

  
 ผู้ไม่มำประชุม 
    ๑. นายสถิตย์       กงพะลี     สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที ่๖       ลาประชุม 
    ๒. นายสมศักดิ์   จีระออน     สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๑      ลาประชุม 
 
            ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 
2 

นายดัสกร            ประครองสุข 
นางสาวรัตนาพร    ใหญ่สมพงษ์ 
 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
  

ดัสกร           ประครองสุข 
รัตนาพร       ใหญส่มพงษ์ 
 

 
 
 



หัวข้อกำรประชุม 
 

 เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในสมุด
รายงานการประชุม ปรากฏว่าสมาชิกลงชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญสมาชิกสภาเข้า
ห้องประชุม ประธานสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มาประชุม จ านวน ๑๙ คน ไม่มา จ านวน ๒ คน     จึงได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ  
ประธานสภา -แจ้งเรื่องสมาชิกสภา อบต. ลาประชุม จ านวน  ๒  คน  ได้แก่  
     1)  นายสถิตย์  กงพะลี        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
     2)  นายสมศักดิ์   จีระออน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
  

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเสือ สมัยสามัญ

ประจ าปี  256๓  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2/256๓  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม 256๓   ก็ขอให้ท่าน
สมาชิกสภา ได้ตรวจสอบส าเนารายงานประชุมที่ทางเลขานุการสภาได้จัดส่งให้ท่านล่วงหน้าแล้ว
นั้น เพ่ือให้การรับรอง มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้กำรรับรอง 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอสภำเพื่อทรำบ 
 ๓.๑ เรื่องกำรแก้ไขปีท่ีจะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
                                  ครั้งที่ ๔ พ.ศ. 2563 และ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ ส าหรับเรื่องการแก้ไขปีที่จะด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) นั้น สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากการประชาคมหมู่บ้าน มี
ความประสงค์ที่จะแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ในกรณีการแก้ไขปีที่จะด าเนินการ เนื่องจากเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในปีที่ผ่านมาที่มิได้ด าเนินการแต่ยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการ  และหรือเป็นโครงการที่ปรากฏในปีต่อไปแต่มีความจ าเป็นต้องน ามาด าเนินการก่อน  
ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ/กิจกรรม     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕)   แล้วเห็นควรแก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยโครงการที่จะแก้ไขปีที่ด าเนินการมี
รายละเอียดดังนี้   

                     รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                      แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๔ 
                      ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
       1) โครงการล าดับที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางระหว่างบ้าน

หนองอีเข็ม หมู่ที่ ๓ ต าบลเมืองเสือ ถึง เขตสิ้นสุดต าบลเมืองเสือ (เขตติดต่อเทศบาลต าบลพยัคฆ
ภูมิพิสัย( (มค.ถ.๘๔-๐๐๓)     

           -เป้าหมาย  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
           -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 256๓   งบประมาณ ๘๐0,000 บาท  

เป็นปี พ.ศ. 256๔ งบประมาณ ๘๐0,000  บาท  



-๒- 
 

 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 าบลเมือง
เสือ ได้อนุมัติให้แก้ไขปีที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เมื่อวันที่ ๒๗  
ตุลาคม  ๒๕๖3  

                     รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                      แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๕ 
                      ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
       1) โครงการล าดับที่ ๑  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางระหว่างบ้าน

หนองแคน หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๔,๑๐  (มค.ถ.๘๔-๐๐๒)     
           -เป้าหมาย  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร 
           -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 256๕   งบประมาณ ๒,๗๒0,000 บาท  

เป็นปี พ.ศ. 256๔ งบประมาณ  ๒,๗๒0,000  บาท  
       ๒) โครงการล าดับที่ ๒  โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินและลงหินคลุกคันทาง สายหนองไผ่ 

หมู่ที่ ๕ ถึง คลองน้อย บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๑๑ ต าบลเมืองเสือ     
           -เป้าหมาย  ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร  ยาว ๑,๖๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร 
           -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 256๕   งบประมาณ ๕๕0,000 บาท  

เป็นปี พ.ศ. 256๔ งบประมาณ  ๕๕0,000  บาท  
  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 าบลเมือง
เสือ ได้อนุมัติให้แก้ไขปีที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เมื่อวันที่ ๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๖3  
   จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๑ วรรคสอง  จึง
ขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือได้ทราบ 
 

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

 3.๒  เรื่องกำรรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓ 
ประธานสภา เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  
 ได้เสนอต่อสภา 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ส าหรับเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ 

บริหารท้องถิ่นที่แถลงไว้ต่อสภา อ้างถึงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา 

 



-๓- 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ซึ่ งขณะนี้เราไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้อง
ถิ่นอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา ๖๔ วรรคสี่ ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบั ติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ ดังนี้ 
                      รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 
                                  ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
เรียน ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ทุกท่าน 
 โดยที่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  มาตรา ๖๔ วรรคสี่  ดิฉัน  นางสาวรุ่งอรุณ  ทุมมาลา   ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ขอ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  มาตรา 
85/5 วรรคห้า  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  ตามยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
    1.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๓ เงินสะสม และเงินท่ีได้รับการสนับสนุน  
 1) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ส าหรับ ศพด. และโรงเรียน  งบประมาณ  ๕๘๗,๓๐๕ บาท 
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๒) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   งบประมาณ ๖๕,๗๖๕ บาท (เงินงบประมาณฯ) 
 ๓) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)   งบประมาณ  
๓๔๑,๐๐๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๔) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)   
งบประมาณ  ๑๓๐,๙๐๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๕) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน)   งบประมาณ   ๘๗๗,๑๔๐  บาท      
 (เงินงบประมาณ) 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและปศุสัตว์ 
    ๒.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๓ เงินสะสม และเงินท่ีได้รับการสนับสนุน  
 1) โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเพาะปลูกเพ่ือปรับปรุงดิน งบประมาณ 
๑๓,๑00 บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 2) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์    งบประมา ณ  ๑๙,๕๑๐  บาท   
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคนและสังคม 
    ๓.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๓ เงินสะสม และเงินท่ีได้รับการสนับสนุน  
 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
งบประมาณ  ๓00 บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  ๑๙,0๘๕ 
บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
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 3) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ  ๓๖๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 4) โครงการจัดงานมหกรรมสินค้า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  งบประมาณ ๖๕,๗๐0 บาท  
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 5) อุดหนุนอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัยตามโครงการจัดงานมหกรรมสินค้า หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  งบประมาณ ๒๐,000 บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 6) เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ งบประมาณ  ๔,๖๔๐,๓๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๗) เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  ๑,๒๓๗,๖๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๘) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๔๘,๐๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๙) โครงการปรับปรุงบ้านผู้พิการ  (หมู่ที่ ๒)   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐      (งบสนับสนุนจาก  
อบจ.มหาสารคาม) 
 ๑๐) โครงการปรับปรุงบ้านผู้พิการ  (หมู่ที่ ๗)   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐    (งบสนับสนุนจาก  
อบจ.มหาสารคาม) 
 ๑๑) โครงการปรับปรุงบ้านผู้พิการ (หมู่ท่ี ๔) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐      (งบสนับสนุนจาก  
พมจ.มหาสารคาม) 
 ๑๒) โครงการดูแลผู้ป่วยระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง งบประมาณ ๓๕๕,๑๑๐ 
บาท  (งบกองทุน LTC) 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
    ๔.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๓ เงินสะสม และเงินท่ีได้รับการสนับสนุน  
 ๑) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  งบประมาณ  ๗,๘๘0  บาท   
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งฯ  งบประมาณ       
2,๑๓0 บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 3) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  ๓1,๒๑๖ บาท 
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 4) อุดหนุน กม. โครงการตามแนวพระราชด าริด้านสุขภาพ  งบประมาณ 220,000 บาท 
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๕) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ ายาพ่นยุง ทรายอะเบส เจลล้างมือ  งบประมาณ 
๓๗,๒00 บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๖) โครงการด าเนินการเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid ๑๙  (วัสดุ/ค่าใช้สอย) งบประมาณ 
๖๔,๔๑๖ บาท  (เงินสะสม) 
 ๗) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองเสือ งบประมาณ 100,000 บาท 
(เงินงบประมาณประจ าปี) 

  ๘) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ 
 หลอดเลือด งบประมาณ ๒๗,๓๕๐  บาท (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) 
  ๙) โครงการพัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพวัยเรียน งบประมาณ  

๑๐,๔๕๐  บาท (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) 
 ๑๐) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
งบประมาณ ๕๑,๔๐๐  บาท (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) 
 ๑๑) โครงการเพ่ิมศักยภาพการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ มารดา
และทารก  งบประมาณ ๕,๐๐๐  บาท (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) 
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  ๑๒) โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท 

(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) 
  ๑๓) โครงการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กนักเรียน  งบประมาณ ๕,๐๐๐  บาท  

(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) 
 ๑๔) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   งบประมาณ ๒๗,๓๕๐  บาท (งบกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ) 
 ๑๕) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยวิธีสาธิตการประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วยกลุ่มโรค
เรื้อรัง  งบประมาณ ๑๖,๕๐๐๐  บาท (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) 
 ๑๖) โครงการ ๓ เก็บป้องกันโรคไข้เลือดออก   งบประมาณ ๓๑,๕๐๐  บาท (งบกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ) 

  ๑๗) โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร   งบประมาณ  ๒๑,๖๐0 บาท 
(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) 
 ๑๘) โครงการชุมชนสุขภาพดี งานบุญประเพณีปลอดแอลกอฮอล์  งบประมาณ  ๑๖,๔๒0 
บาท  (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) 
 ๑๙) โครงการเด็กไทยไม่กินหวานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ    ๑๖,๗๘0   บาท   
(งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) 
 ๒๐) โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  งบประมาณ  ๓๕,๐๐0 
บาท  (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    ๕.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๓ เงินสะสม และเงินท่ีได้รับการสนับสนุน  
 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๒๐๘,๗00 บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑๐  งบประมาณ  ๑๙๕,๐00 บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๗  งบประมาณ  ๒๐๗,๗๑๓.๑๕ บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๙  งบประมาณ  ๑๙๖,๐๐0 บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๓  งบประมาณ  ๑๔๗,๙๗๗ บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๒  งบประมาณ  ๒๑๐,๐00 บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๗) โครงกาปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๕   งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐  บาท
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๘) โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๘,๑๑   งบประมาณ ๓๙๘,๐๐๐  บาท
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๖  งบประมาณ  ๑๙๘,๐00 บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๑๐) อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ขยายเขตไฟฟ้า 
งบประมาณ  ๓๐,๓๖๖.๐๓ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
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 ๑๑) โครงการวางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ งบประมาณ 
๑๐๕,๐๐๐  บาท  (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๑๒) โครงการขุดลอกสระจันทร์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๖๒๘,๐๐๐  บาท  (งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)  กันเงินรายจ่าย 
 ๑๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ งบประมาณ  ๔๖๖,๐๐๐  บาท  
(เงินสะสม) 
 ๑๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  ๑๙๘,๐๐๐  บาท  
(เงินสะสม) 
 ๑๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ งบประมาณ  ๔๖๖,๐๐๐  บาท  
(เงินสะสม) 
 ๑๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ งบประมาณ  ๔๔๐,๐๐๐  บาท  
(เงินสะสม) 
 ๑๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ งบประมาณ  ๒๔๓,๐๐๐  บาท  
(เงินสะสม) 
 ๑๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  ๔๗๑,๕๐๐  บาท  
(เงินสะสม) 
 ๑๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ งบประมาณ  ๓๓๖,๐๐๐  บาท  
(เงินสะสม) 
 ๒๐) โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท (เงินสะสม) 
 ๒๑) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๘  งบประมาณ ๘๐,๐๐๐  บาท (เงินสะสม) 
 ๒๒) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๒๔๗,๐๐๐ บาท (เงินสะสม) 
 ๒๓) โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗  งบประมาณ  ๓๗๘,๐๐๗ บาท 
(เงินสะสม) 
 ๒๔) โครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑  งบประมาณ ๑,๐๕๗,๐๐๐ บาท  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำวัฒนธรรมประเพณีและนันทนำกำร 
    ๖.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๓ เงินสะสม และเงินท่ีได้รับการสนับสนุน  
  ๑) ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย  งบประมาณ  ๘๘,๕๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๒) โครงการจัดงานลอยกระทง งบประมาณ ๑๑,๔๒๕ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๓) โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท   (เงินงบประมาณ
ประจ าปี) 
๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๗.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๓ เงินสะสม และเงินท่ีได้รับการสนับสนุน  
 ๑) จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจจราจรแบบโปร่งแสง   งบประมาณ  ๑๔,๐๐๐ บาท  
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๒) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร  งบประมาณ ๕,๗๖๐  บาท  
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๓) จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๔) เงินส ารองจ่าย (สูบน้ าเพื่อระบบประปา) จ านวน ๘,๐๐๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
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 ๕) เงินส ารองจ่าย (ซ่อมแซมถนน ม.๑๑)   งบประมาณ  ๑๖๘,๐๐๐ บาท   (เงินงบประมาณ
ประจ าปี) 
๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    ๘.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๓ เงินสะสม และเงินท่ีได้รับการสนับสนุน  

  ๑) โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ   งบประมาณ   ๑๖,๒๕๐  บาท  
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๒) โครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big Cleaning Day)  งบประมาณ ๓๖,๐๐๐  บาท  
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๓) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่หรือทางสาธารณประโยชน์  งบประมาณ  ๑๓,๓๘๐  บาท     
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๔) โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าและลดปัญหาโลกร้อน งบประมาณ ๑๙,๓๐๐ บาท 

 (เงินงบประมาณประจ าปี) 
๙. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
    ๙.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๓ เงินสะสม และเงินท่ีได้รับการสนับสนุน  
 ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร งบประมาณ 
๑๘๙,๓๔๓ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๒) ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เมืองเสือ  
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๓) โครงการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๖,๑๓๔ บาท  
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๔) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  งบประมาณ  ๗๙,๐๐๐ 
บาท   (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๕) โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  งบประมาณ  ๕๖,๐๐๐ 
บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๖) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  งบประมาณ 
๘๙,๐๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๗) โครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  งบประมาณ  ๒,๘๓๐ 
บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๘) โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์  งบประมาณ 
๘๑,๘๓๕  บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๙) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ฯ) 
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐  บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 

   ตามรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีได้น า
เรียนต่อที่ประชุมสภาไปแล้วนั้น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีความตั้งใจที่จะด าเนินงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาให้ครบทุกด้าน แต่เนื่องจากเรามีขีดจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ แต่ก็พยายาม
ประสานหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา และในปี
ต่อ ๆ ไปก็จะพยายามด าเนินงานตามนโยบายให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนชาวต าบลเมืองเสือของเรา และในโอกาสนี้ดิฉันจะขอเสนอผลการศึกษาเพ่ือส ารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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 เมืองเสือ ประจ าปี ๒๕๖๓ โดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ือ
ประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ ๔ ด้าน ได้แก่ 

   ๑. ด้านรายได้หรือภาษี 
   ๒. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   ๓. ด้านสาธารณสุข 
   ๔. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

  ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ ๙๕.๒๒ โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

   อันดับที่ ๑  ด้านสาธารณสุข    มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  ๙๕.๓๙ 
   อันดับที่ ๒  ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล    ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.2๘ 
   อันดับที่ ๓  ด้านพฒันาชุมชนและสวัสดิการสังคม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๒๑ 
   อันดับที่ ๔  ด้านรายได้หรือภาษี   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  ๙๕.๐๐ 

  ซึ่งถ้าดูจากผลการศึกษา ก็สามารถสรุปได้ว่าประชาชนชาวต าบลเมืองเสือมีความพึง
พอใจ ในการให้บริการของ อบต.เมืองเสือ ฉะนั้นดิฉันในฐานะผู้บริหารจึงอยากจะขอให้ท่าน
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และในส่วนของคณะผู้บริหารเอง ได้รักษาคุณภาพ
ของการให้บริการประชาชนในระดับที่ดีมากตลอดไป 

ประธานสภา ตามท่ีผู้บริหารได้น าเสนอผลรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปแล้ว
นั้นมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย  

นายบุญจันท์ หงษ์หิน เรียนท่านประธานสภา กระผม นายบุญจันทร์ หงษ์หิน  รองประธานสภา ขอสอบถามกรณี
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ด าเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ตามที่มีท่านสมาชิกได้สอบถามกรณีการด าเนินโครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติเพ่ือความปรองดองสมานฉันท์ นั้น โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเมื่อ วันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเป็นการจัดกิจกรรมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีฯ 

ประธานสภา เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายถือว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 ๓.๓ เรื่องรำยงำนกำรรับเงิน-จ่ำยเงิน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประธานสภา เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เสนอเรื่องต่อสภา 
ปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 10๐ ใหห้ัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท างบแสดงการเงิน และงบอ่ืน ๆ ตามแบท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่
สิ้นปี และส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่ง
นายอ าเภอ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส าหรับในวันนี้จะได้เสนอรายงานการรับ-จ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือเพ่ือทราบ และใน 

 โอกาสนี้ดินฉันขอน าเสนอรายละเอียดการรับจ่ายเงิน ต่อที่ประชุมสภา ตามรายละเอียดที่ได้แจก
ให้กับทุกท่านแล้ว 
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   รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ณ  วันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๓ 
    (รำยรับ) 

หมวด/ประเภท ประมำณกำร รับจริง +/- สูง/ต่ ำ 
หมวดภาษีอากร 1๖5,000 1๐๗,๔๕๖.๕๔ -  ๕๗,๕๔๓.๔๖ 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต  

2๙,000 ๖๘,๗๑๑.๕0 + ๓๙,๗๑๑.๕0 

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 105,000 1๖๐,๔๑๐.0๒ + ๕๕,๔๑๐.0๒ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,000 ๗๖,๘๘7.๗๕ + ๖๖,๘๘7.๗๕ 
หมวดภาษีจดัสรร 1๕,๑๔๐,000 1๔,๑๒๑,๗๑๒.๒๓ - ๒,๐๑๘,๒๘7.๗๗ 
หมวดเงินอุดหนุน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ 13,150,792 - 349,208 
รวมเงินประมำณกำรรำยรับทั้งสิน้ 2๙,๙๔๙,000 2๘,๒๐๓,27๗.๐๔ - -๑,9๔๕,๗๒๒.๙๖ 
รายรับเงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบวุัตถุประสงค์ 
 

รายรับเงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
 

         เงินส ารองรายรับ 
                                    

                                      รวมรำยรับทั้งสิ้น 

   
1,๐๙๕,๖๗๖   
1,๐๙๕,๖๗๖   

-   
๒๙,๒๙๘,๙๕๓.๐๔   

   
                     (รำยจ่ำย) 

รำยกำร ประมำณกำร รำยจ่ำยจริง +/- สูง/ต่ ำ 
งบกลาง     เงินงบกลาง 7,025,290 6,463,340  561,950 
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,276,185 1,972,800  303,385 
              เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 7,686,700 6,721,876.04  964,823.96 
              เงินเพิ่มต่างๆพนักงานส่วนต าบล 21,300 17,629.74  3,607.26 
              เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 420,000 353,500  66,500 
              เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,889,400 1,833,197.95  56,202.05 
             เงินเพิ่มค่าครองชีพฯพนักงานจ้าง 166,400 152,055.32  14,344.68 
             เงินอ่ืนๆ(ค่าตอบแทนผู้บริหาร) 84,๐00 84,000  - 
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 660,000 391,506  268,494 
                 ค่าใช้สอย 3,337,045 1,233,453  2,103,592 
                 ค่าวัสดุ 1,497,380 1,232,562.06  264,817.94 
                 ค่าสาธารณูปโภค 265,000 189,926.39  75,073.61 
งบอุดหนุน    เงินอุดหนุน 1,224,000 1,172,466.03  51,533.97 
งบลงทุน       ค่าครุภัณฑ ์ 372,300 365,900  6,400 
                 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,004,000 2,914,910.15  89,089.85 
งบรายจ่ายอื่น  รายจ่ายอื่น 20,000 20,000  - 

รวม 29,949,000 25,119,185.68  -4,829,814.32 
รายจ่ายที่จา่ยจากเงินรายได้ที่รัฐฯอุดหนุนให้โดยระบุ

วัตถุประสงค์ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค ์

 

                                         รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 

-   
1,095,676   

    
26,214,861.68    



-๑๐- 
 

 รำยรับจริงสูงกว่ำรำยจ่ำยจริง(ตำมข้อบัญญัติฯ)              3,084,091.68     
 หัก      ทุนส ำรองเงินสะสม 1๕%                                462,613.07                                  
         -เงินสะสม                   จ ำนวน    ๑๔,๐๓๕,๑๕๙.๔๓    บำท  
         -เงินทุนส ำรองเงินสะสม   จ ำนวน      8,๙๘๓,๘๙๓.๖2    บำท 
 

 จึงขอรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เมืองเสือ  เพื่อทราบต่อไป 
ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เสนอรายงานการรับ-จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 

๒๕๖๓ ไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไร   เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายถือว่าที่ประชุม
รับทราบรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะได้
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินให้ประชาชนได้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุม  รับทรำบกำรรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 ๓.๔ เรื่องรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓)  
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ส าหรับการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓)  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ (๓) และ ข้อ ๓๐ (๕)  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมติดตามประเมินผลแผนแล้ว 
และได้รายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแล้วนั้น ส าหรับรายละเอียดของการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เพ่ือทราบนั้น 
ดิฉันขอน าเสนอต่อที่ประชุมตามรายละเอียดที่ได้แจกให้แก่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ดังนี้ 

 

 ๑. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓) 
  ๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
   -มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน 1๗  โครงการ  
   -มีโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๓   จ านวน  ๑๐ โครงการ 
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   5  โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ   ๒๙.๔๑ 
  ๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเกษตรและปศุสัตว์   
   -มีโครงการทีป่รากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๘  โครงการ     
   -มีโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ  พ.ศ. 256๓  จ านวน  ๓ โครงการ    
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  ๑   โครงการ    
  คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ 
  ๓) ยุทธศำสตร์ด้ำนคนและสังคม  
   -มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน ๑๓  โครงการ   
   -มีโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 256๓   จ านวน  ๑๐  โครงการ  
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   ๘  โครงการ   
  คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔ 



-๑๑- 
 

   ๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข 
   -มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๗  โครงการ  
   -มีโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  6 โครงการ 
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  6  โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ  85.71 
  ๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครสร้ำงพื้นฐำน 
   -มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  ๓๒  โครงการ  
   -มีโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  ๒๑ โครงการ 
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   1๙  โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๓๘ 
  ๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศำสนำวัฒนธรรมประเพณีและกีฬำนันทนำกำร 
   -มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๕  โครงการ  
   -มีโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  3 โครงการ 
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   ๑  โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.00 
  ๗) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 6  โครงการ  
   -มีโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  ๔ โครงการ 
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   4  โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ   66.67 
  ๘) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   -มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 8  โครงการ  
   -มีโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  ๗  โครงการ 
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   ๖  โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ   ๗5.00 
  ๙) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
   -มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๑๗  โครงการ   
   -มีโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน  ๑๓ โครงการ  
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   ๑๐  โครงการ   
  คิดเป็นร้อยละ   43.75  
   ซึ่งถ้ารวมผลประเมินฯ ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  5๘.๘๒  
 ๒. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึง กันยำยน ๒๕๖๓)  
     เบิกจ่ำยตำมแผนทั้งสิ้น  1๕,๙๕๔,๐๕๗ บำท  คิดเป็นร้อยละ  4๙.๐๑ 
  ๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ   
   -เบิกจ่ายงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๒,๐๐๒,๑๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๕  
  ๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเกษตรและปศุสัตว์  
   -เบิกจ่ายงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  1๙,๑๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ 
  ๓) ยุทธศำสตร์ด้ำนคนและสังคม 
   -เบิกจ่ายงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๖,๐๔๑,๖๔๕  บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.5๖     
 



-๑๒- 
 

  ๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข 
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  4๘๖,๙๒๖  บาท คิดเป็นร้อยละ 1.๔9 
  ๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ รวมงบสะสม)  จ านวน  ๖,๗๕๓,๔๒๓  บาท คิดเป็น  
       ร้อยละ ๒๐.๗๕ 
  ๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศำสนำวัฒนธรรมประเพณีและกีฬำนันทนำกำร 
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๑๑,๔๒๕  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.๐๔ 
  ๗) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  2๑๖,๙๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗ 
  ๘) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๕๓,๑30  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.๑๖  
  ๙) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๓๗๔,๓๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ 1.๑๕  
  ซึ่งในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญกับการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายให้ครอบคลุมทุกด้าน  และ ควรเร่งด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)   และในส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ควรเร่ง
ด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนด  เพ่ือให้ผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในงวดต่อไปมีความส าเร็จเพ่ิมขึ้น และควรพิจารณาบรรจุโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังของท้องถิ่น ไม่ควรบรรจุโครงการมาก
เกินความจ าเป็น 
 ซึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะได้น าความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้พบมาเร่งรัดในการจัดท ากิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น และอีกสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้มากเท่าที่ควร ก็คือในช่วงต้นปีเกิดภัยพิบัติโรค Covid ๑๙ ระบาด ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมได้  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้  ดิฉันจึงขอเสนอให้ที่ประชุม
ได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓)    

ประธานสภา ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้น าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.256๓)  ไปแล้วนั้น มีสมาชิก   ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   

นายบุญจันทร์ หงษ์หิน เรียนท่านประธานสภา กระผมนายบุญจันทร์ หงษ์หิน รองประธานสภา อบต. จากร้อยละผลส าเร็จ
ของการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 นั้น น้อยมาก กระผมขอฝากทางผู้บริหารใน
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่บรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขอให้จัดท าให้ได้
ทุกโครงการ/กิจกรรมด้วย 

ประธานสภา เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายอีกถือว่าที่ประชุมรับทราบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ.๒๕๖๓)   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุม  รับทรำบกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓)  
 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
 4.1 เรื่องกำรขอควำมเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ (อำคำรโรงเลี้ยงไหม บ้ำนเมืองเสือ หมู่ที่ ๒) 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
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ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ส าหรับเรื่องการรับโอน
สินทรัพย์ อาคารโรงเลี้ยงไหม บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ นั้น เนื่องจากได้แจ้งจากส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๑๙/๑๙๗๗๒  ลงวันที ่๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง การโอนสินทรัพย์
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ซึ่งส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเสือ จ านวน ๑ รายการ คือ  อาคารโรงเลี้ยงไหมและห้องน้ า  ราคา  ๓,๑๐๖,๙๑๙ บาท 

 (สามล้านหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง       เมตร  ยาว   
๓๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอย     ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะโอนสินทรัพย์ (อาคารโรงเลี้ยงไหมและห้องน้ า) ดังกล่าวให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ต่อไป  ซึ่งการรับโอนสินทรัพย์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้างอิง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓  มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ ส าหรับกรณีอ่ืน
ที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการรับโอนสินทรัพย์ โรงเลี้ยงไหม
พร้อมห้องน้ าบ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ ในครั้งนี้ เราก็ต้องพิจารณา ค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้
ประโยชน์ สภาพของทรัพย์สิน อายุการใช้งาน การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา เพราะถ้าหาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ รับโอนสินทรัพย์ดังกล่าวก็ต้องมีหน้าที่ในการดูรักษา  ดังนั้นจึง
ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับ
โอนสินทรัพย์ดังกล่าว ต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้เสนอเรื่องการรับโอนสินทรัพย์ อาคารโรงเลี้ยง
ไหม บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒  ไปแล้วนั้นมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 

นายบุญมาก แทนนรินทร์ เรียนท่านประธานสภา กระผม นายบุญมาก แทนนรินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ กระผมขอ
สนับสนุนให้รับโอนอาคารโรงเลี้ยงไหมนี้ เนื่องจากกระผมมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับต่อพ่ีน้อง
ประชาชนชาวบ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ และยังมีหมู่บ้านอื่นที่ได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ หมู่ที่ ๖,๗,๙  

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม ว่าจะให้ความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ 
 (อาคารโรงเลี้ยงไหมพร้อมห้องน้ า บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒)  หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ควำมเห็นชอบ รับโอนโรงเลี้ยงไหม บ้ำนเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ 
 

 4.2 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
ประธานสภา ต่อไปเป็นญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ขอเชิญท่านปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เสนอต่อที่
ประชุม 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เรื่องญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ไปแล้วนั้น ดิฉันในฐานะผู้บริหาร ก็ได้บริหาร 
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 งบประมาณให้เป็นไปด้วยความประหยัด รอบคอบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวต าบล 
เมืองเสือ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก
ประชาชนถึงปัญหาถนนหนทางที่ใช้สัญจรไปมาไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ เพ่ือด าเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีปัญหาดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง ซึ่งจากการ
ตรวจสอบพบปัญหาการช ารุดเสียหายของถนน ดังนี้  
  ๑) ถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ ๑  ถึง  บ้านโนนศรีสุวรณ หมู่ที่ ๗ (มค.ถ.๘๔-๐๐๓) 
เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างมานาน  สภาพปัจจุบันช ารุดเป็นหลุม  
  ๒) ถนนสายบ้านหนองอีเข็ม  (มค.ถ.๘๔-๐๐๑)   เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน สภาพปัจจุบันช ารดุเป็นหลุม 
  ๓) ถนนสายบ้านเมืองอุดม หมู่ที่ ๙ ถึง  ถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๒๑๙  
(มค.ถ.๘๔-๐๐๔) เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างมานาน สภาพปัจจุบันช ารุดเป็นหลุม 
  ๔) ถนนสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๔,๑๐ (มค.ถ.๘๔-๐๐๒)  
เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างมานาน สภาพปัจจุบันช ารุดเป็นหลุม 
  ๕) ถนนสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านหนองยาวหมู่ที่ ๑๑ เดิมเป็นถนนดิน สภาพ
ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ  จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดหางบประมาณมา
ด าเนินการ ซึ่งได้มอบหมายให้กองช่างได้ออกส ารวจสภาพปัญหา และ จัดท ารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายประกอบโครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น  5,๐๒๔,000  บาท 

  ซึ่งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในการนี้ไว้ และก็ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ จึงเห็นควรใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ซึ่งเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเสือ ณ  วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ที่สามารถขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
จ านวน   ๘,๐๖๙,๐๖๙.๔๓  บาท  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ มีเงินสะสม
เพียงพอที่จะส ารองเป็นค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ซึ่งสถานะการ
คลังด้านเงินสะสม  มีดังนี้ 

  -ทุนส ารองเงินสะสม                                      8,๙๘๓,๘๙๓.๖๒      บาท 
  -เงินสะสมคงเหลือ                                      ๑๔,๐๓๕,๑๕๙.๔๓      บาท 
  -หัก ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)           ๒,๘๘๒,๑๙๐           บาท 

 -ส ารองกรณีสาธารณภัย ๑๐ %                          ๓,๐๘๓,900          บาท 
 -คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้                     ๘,๐๖๙,๐๖๙.๔๓      บาท 
 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ที่จะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ใน
ครั้งนี้ ได้จัดท าโครงการ เป็นจ านวนเงิน  5,๐๒๔,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 



-๑๕- 
 

โครงกำรที่ขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม 
 จ ำนวนเงินทั้งสิ้น   5,๐๒๔,000 บำท ได้แก่ 
 1) แผนงำนเคหะและชุมชน 
     งานไฟฟ้าถนน   
     งบลงทุน  
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รวม   5,๐๒๔,000   บาท  

 ๑. โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวถนนคอนกรีต  (OVERLAY)  
สายบ้านหนองกก หมู่ที่ ๑ ถึง สายบ้านโนนศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๗   (มค.ถ ๘๔-๐๐๓)   จ านวน    
๑,๔๐๖,๐๐๐  บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวถนนคอนกรีต (OVERLAY)   
สายบ้านหนองกก หมู่ที่ 1 ถึง สายบ้านโนนศรีสุวรรณ หมู่ที่ 7 (มค.ถ84-003) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด ตามรายละเอียดดังนี้  (ระยะทางจุดเริ่มต้น
โครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบก าหนด) 

-ค่าก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวถนนคอนกรีต (OVERLAY) จุดเริ่มต้น
โครงการสามแยกข้างดอนปู่ตาหนองกกถึงจุดสิ้นสุดโครงการสามแยกข้างวัดเมืองเสือสุขุมาราม   
ผิวจราจรกว้าง 4   เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  4,000  ตารางเมตร           

(รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตาม แบบ อบต.ก าหนด)    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  ๑๑๗  ล าดับที่  ๑8 ตั้งจ่ายจากเงิน
สะสม (กองช่าง)     

 

๒. โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวถนนคอนกรีต (OVERLAY) สาย
บ้านหนองอีเข็ม หมู่ที่ ๓  (มค.ถ ๘๔-๐๐๑)   จ านวน    ๕๘๑,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวถนนคอนกรีต (OVERLAY) 
สายบ้านหนองอีเข็ม หมู่ที่ 3  (มค.ถ84-001)  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด ตามรายละเอียดดังนี้  (ระยะทางจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตาม
แบบก าหนด) 

-ค่าก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บนผิวถนนคอนกรีต (OVERLAY)   จุดเริ่มต้น
โครงการสามแยกบ้าน  นายสิทธิชัย  การิโก      ถึงจุดสิ้นสุดโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อบจ.มหาสารคาม ข้างที่นานายสุวรรณ บุญเฮ้า  ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร  ยาว  412  เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,648  ตารางเมตร                                                       

(รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตาม แบบ อบต.ก าหนด) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๓  หน้าที่ ๑๑๑  
ล าดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  (กองช่าง)    

 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

๓. โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวถนนคอนกรีต  (OVERLAY) 
สายบ้านเมืองอุดม หมู่ที่ ๙  (มค.ถ ๘๔-๐๐๔)   จ านวน    ๗๘๒,๐๐๐  บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บนผิวถนนคอนกรีต (OVERLAY) 
สายบ้านเมืองอุดม หมู่ที่ 9  (มค.ถ84-004)  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1 ป้าย ตามแบบ 
อบต.ก าหนด ตามรายละเอียดดังนี้  (ระยะทางจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตาม
แบบก าหนด) 

-ค่าก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวถนนคอนกรีต (OVERLAY) จุดเริ่มต้น
โครงการแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 ข้างบ้าน นายสถิตย์  กงพะลี ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการข้างที่สาธารณประโยชน์สระบัว ผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  450  เมตร หนา 
0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  2,250 ตารางเมตร                                                                    

(รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตาม แบบ อบต.ก าหนด) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่   ๑๑๑   
ล าดับที่ ๑๕ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง)   

  

๔. โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวถนนคอนกรีต  (OVERLAY) 
สายบ้านหนองแคน หมู่ที่  ๔ ถึง บ้านหนองแคน หมู่ที่  ๑๐  (มค.ถ ๘๔-๐๐๒)   จ านวน   
๑,๗๙๙,๐๐๐  บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวถนนคอนกรีต (OVERLAY) 
สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ถึง สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 10 (มค.ถ84-002) พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด ตามรายละเอียดดังนี้  (ระยะทางจุดเริ่มต้น
โครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบก าหนด)   

-ค่าก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิวถนนคอนกรีต (OVERLAY) จุดเริ่มต้น
โครงการสามแยกข้างบ้านนางพวงเพชร  ทับแสง   ถึงจุดสิ้นสุดโครงการแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมาย 219  ข้างร้านเตี่ยท าไร่   ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร ยาว  1,280  เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  5,120  ตารางเมตร           

(รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตาม แบบ อบต.ก าหนด) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑๒  
ล าดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง)    

 

๕. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านหนองยาว 
หมู่ที่ ๑๑   จ านวน   ๔๕๖,๐๐๐  บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  สายบ้านหนองแคน  หมู่ที่ 5 ถึง บ้าน
หนองยาว หมู่ที่  11 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด  ตาม
รายละเอียดดังนี้ (ระยะทางจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบก าหนด) 

ช่วงที่ 1  ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่
สาธารณประโยชน์โคกดงหลาว กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาว  175  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  87.50  ลูกบาศก์เมตร     

ช่ ว งที่2  ค่ าปรับปรุ งถนนดินลงหินคลุก  จุด เริ่ มต้น โครงการสามแยกข้ างที่
สาธารณประโยชน์โคกดงหลาวถึงจุดสิ้นสุดโครงการคลองน้อย  กว้างเฉลี่ย  4  เมตร  ยาว   
1,615  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  646  ลูกบาศก์เมตร  

 



-๑๗- 
 

(รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตาม แบบ อบต.ก าหนด) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแก้ไข  ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓  หน้าที่ ๑๑๒ 
ล าดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองช่าง)      

     ตามรายละเอียดโครงการและจ านวนงบประมาณ ที่น าเสนอต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น เพ่ือ 
 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้
อาศัยกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังต่อไป 
  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
      (2) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ดังนี้ 
      (๒) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า ทางบก และทางระบายน้ า 
               (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2561  
 “ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (3) ได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณี
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ตามโครงการที่เสนอต่อ
ที่ประชุมแล้วนั้น 

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เสือได้น าเสนอรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วนั้นมีสมาชิกสภา ท่านใด
จะอภิปราย ขอเชิญ 

 
 



-๑๘- 
 
นายประพร มาบิดา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต.  ที่เคารพทุกท่าน กระผม  นายประพร  มาบิดา 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ กระผมขอสนับสนุนการขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เพราะเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

นายข าธรรพ์ เดชเถร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต.  ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายข าธรรพ์ เดชเถร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  กระผมขอสนับสนุนการขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เพราะการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางถือว่าเป็นการอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลเมืองเสือเรา ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

ด.ต.สมาน พันธุ์หนองหว้า เรียนท่านประธานสภา กระผม ด.ต.สมาน พันธุ์หนองหว้า สามาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ การขอใช้
จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้  กระผมก็เห็นด้วย แต่โครงการที่ เสนอล้วนเป็นโครงการที่ใช้จ่าย
งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งก่อนจะลงมติขอพักการประชุมสัก ๑๐ นาที เพ่ือจะขอเวลาในการ
ปรึกษาหารือกันก่อน 

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือจะเสนออะไรอีก  เมื่อไม่มีก็ตามที่ได้มีท่านสมาชิกขอพักการ
ประชุมสัก ๑๐ นาที นั้น ก็ขอพักการประชุมเป็นเวลา ๑๐ นาที ซึ่งขณะนี้เวลา  ๑๑.๔๐ น. ขอให้
ท่านสมาชิกสภา เข้าประชุมอีกครั้ง ในเวลา ๑๑.๕๐ น.   

ต่อมา เวลา ๑๑.๕๐  น.  ท าการประชุมต่อ 
ประธานสภา ตามที่สภาเราอยู่ในขั้นการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม นั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรือไม่ เมื่อไม่มีกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในครั้งนี้หรือไม่ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๗ เสียง)  อนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสม 
 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภา ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ 
ปลัด อบต. แจ้งเรื่องการเตรียมการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ท่านสมาชิกสภาตรวจสอบของหมู่บ้านตน หากหมู่บ้าน
ใดมีความประสงค์จะเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ขอให้ประสานงาน 
นโยบายและแผนเพื่อด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

นายบุญมาก แทนนรินทร์  ได้สอบถามการจัดท าโครงการอบรมศึกษาดูงาน พร้อมที่จะด าเนินการหรือยัง  
นายศรีจันทร์ ส ามาสะโก  ได้ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ช่วยเหลือหมู่บ้านหนองยาว ในการสูบน้ าเพ่ือไว้ใช้ในระบบ 

ประปาหมู่บ้าน 
ปลัด อบต. ได้ตอบข้อซักถามกรณี การจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ก็ต้องดูงบประมาณและหลักสูตรการ

อบรมก่อนว่ามีความพร้อมหรือยัง ซึ่งก็จะได้มอบหมายงานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการ และเรื่อง 
การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ หากหมู่บ้านใดได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ ก็ขอให้
แจ้งขอความช่วยเหลือมายัง อบต. เพื่อจะได้หาแนวทางการใช้ความช่วยเหลือต่อไป 

  

ประธานสภา กล่าวปิดประชุม    ปิดประชุมเวลา  12.๒0   น. 
 

 
                (ลงชื่อ)      รุ่งอรุณ     ทุมมาลา     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                         (นางสาวรุ่งอรุณ     ทุมมาลา) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
 



-๑๙- 
 

 
 
       (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   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  
  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   ซึ่งประชุม  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   ในการประชุม 
           สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๔  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔   เมื่อวันที่  1๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
 
 
      (ลงชื่อ    สมศรี    อีคะละ 
               (นายสมศรี  อีคะละ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 


