
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑  ประจ ำปี  ๒๕63     ครั้งที่  ๑/2563 
วันท่ี  ๒๙  กรกฎำคม  ๒๕๖๓  เวลำ  ๐๙.๓๐  น.    

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสอื 
              ผู้มำประชุม 

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

ประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.10 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 

สมาชิกสภา อบต. ม.10 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาชิกสภา อบต. ม.8 

สมาชิกสภา อบต. ม.11 
สมาชิกสภา อบต. ม.8 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 
สมาชิกสภา อบต. ม.1 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
เลขานุการสภา อบต. 

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

 
 
           ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหหน่ง 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 ๒๑ คน   จึงได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องประธำนแหจ้งให้ทรำบ  
   -ไม่มี 

 

ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แหล้ว  
ประธานสภา  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ สมัยสามัญ

ประจ าปี  ๒๕๖๓  สมัยที่ 2 ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม   ๒๕๖๓   ก็ขอให้
ท่านสมาชิกสภา ได้ตรวจสอบเพ่ือให้การรับรอง มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่ เมื่อไม่มี
จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้กำรรับรอง 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเสนอสภำเพื่อทรำบ 
  ๓.๑ เรื่องกำรแหก้ไขปีท่ีจะด ำเนินกำรตำมแหผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
                                  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ ส าหรับเรื่องการแก้ไขปีที่จะด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) นั้น สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากการประชาคมหมู่บ้าน 
มีความประสงค์ที่จะแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ในกรณีการแก้ไขปีที่จะด าเนินการ เนื่องจากเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในปีที่ผ่านมาที่มิได้ด าเนินการแต่ยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการ  และหรือเป็นโครงการที่ปรากฏในปีต่อไปแต่มีความจ าเป็นต้องน ามาด าเนินการ
ก่อน  ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ/กิจกรรม     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   แล้วเห็นควรแก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยโครงการที่จะแก้ไขปีที่
ด าเนินการมีรายละเอียดดังนี้   

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
       1) โครงการล าดับที่ 12  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบุลาน  
           -แก้ไขเป้าหมาย เป็น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 655 เมตร 
           -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 2564   งบประมาณ 250,000 บาท  

เป็นปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 760,000  บาท  
      -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยแก้ไขปี พ.ศ. 2565 จากงบประมาณ 250,000 บาท  
 เป็นงบประมาณ 150,000  บาท 
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   2) โครงการล าดับที่ 16  โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินและลงหินคลุกคันทาง  
 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 
           -แก้ไขเป้าหมาย เป็น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.10 เมตร 
           -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยแก้ไขปี พ.ศ. 2564  งบประมาณ 150,000 บาท 
            -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยแก้ไขปี พ.ศ. 2565  งบประมาณ 100,000 บาท 

        3) โครงการล าดับที่ 26   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคน 
หมู่ที่ 4   

            -แก้ไขเป้าหมาย  เป็น ขนาดกว้าง  3.00 - 4.00 เมตร   ยาว 1,550 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

       -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ โดยแก้ไขปี พ.ศ.2563 งบประมาณ 300,000 บาท   
       -แก้ไขปีทีจ่ะด าเนินการ โดยแก้ไขป ีพ.ศ.2564 งบประมาณ 300,000 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 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 กำรแหก้ไขปีท่ีจะด ำเนินกำรตำมแหผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอสภำเพื่อพิจำรณำ 
 

 4.1 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแหผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
       เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ ส าหรับเรื่องการพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 นี้ สืบเนื่องจากการได้รับ
นโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการ
จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  แต่มีความจ าเป็นต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น    ซึ่งงาน
นโยบายและแผนได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)   แล้วเห็นควรเพ่ิมเติมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น    ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่
ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านแล้ว ในโอกาสนี้จะได้น าเสนอพอสังเขป ดังนี้   
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 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม 

  4.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตามโครงการผู้น าสีขาวปลอดยาเสพ

ติดอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2564  งบประมาณ 10,000 บาท 
     2) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตามโครงการเยาวชนสีขาวปลอดยา

เสพติดอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2564  งบประมาณ  10,000  บาท 

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     7.๑ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
           ๑)  โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
          -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2564  งบประมาณ  150,000  บาท 
          -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2565  งบประมาณ  150,000  บาท 

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
           ๑)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตามโครงการปกป้องสถาบันเพ่ือ

เทิดทูนสถาบันกษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ 
          -เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน ปี พ.ศ. 2564  งบประมาณ  10,000 บาท 
 

          ซึ่งในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๒2  จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เมื่อไม่มีท่าน
ใดอภิปราย กระผมจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ . 
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  นี้หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้ควำมเห็นชอบ 
 

 4.2 กำรพิจำรณำอนุมัติแหก้ไขเปลี่ยนแหปลงค ำชี้แหจงงบประมำณรำยจ่ำยฯ โครงกำรก่อสร้ำง 
                                 ถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองแหคน หมู่ที่ 5 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. ตามที่สภองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา

สมัยสามัญ  ประจ าปี 2562  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2562 
ไปแล้วนั้น  ซึ่งได้ตั้งจ่ายงบประมาณของกองช่าง   ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการ 
โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน ซึ่งจ่าย
งบประมาณไว้ จ านวน  346,๐๐๐ บาท  ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายดังกล่าว 
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 แล้วในวงเงิน  336,000  บาท  ตามสัญญาจ้าง เลขท่ี  64 /2563   ลงวันที่  17  มิถุนายน 
 2563  ซึ่งได้ว่าจ้าง ร้านเจริญทรัพย์ เป็นผู้ด าเนินการ          แต่เนื่องจากปรากฏว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ จึงได้แจ้งแก้ไขสัญญาจ้าง  โดยแก้ไขค าชี้แจง
งบประมาณ ดังนี้ 

           ค ำชี้แหจงบประมำณเดิม 
                                              -ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการ สี่แยกข้างบ้านนายสมาน 

พิมูล ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ข้างบ้านนางรวีวรรณ ทองสา ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.80 เมตร 
ยาวรวม 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร 
(รายละเอียดและจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

  ค ำชี้แหจงบประมำณใหม่ 
                                              -ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการ สี่แยกข้างบ้านนางบังอร 

ภิรมย์ชม ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ข้างบ้านนายสมาน พิมูล ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.80 เมตร 
ยาวรวม 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร 
(รายละเอียดและจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

 

   โดยการแก้ไขสัญญาจ้างนี้  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ  165 และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเสือ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายไป
แล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย  เมื่อไม่มีผมจึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แหก้ไขเปลี่ยนแหปลงค ำชี้แหจงงบประมำณ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภา เรื่องอ่ืน ๆ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุม 
นายบุญมาก แทนนรินทร์  ได้สอบถามกรณีการด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 

โครงการขุดลอกหนองสระจันทร์ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเมืองเสือ ด าเนินการหรือยัง 

ด.ต.สมาน พันธุ์หนองหว้า  ได้สอบถามการด าเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าของบ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ของ
งบประจ าปี 2563  ด าเนินการหรือยัง และ ขอสอบถามโครงการอบรมศึกษาดูงาน จะ
ด าเนินการเมื่อไหร่ 

นายข าธรรพ์ เดชเถร ได้สอบถามกรณีการจ่ายเงินสวัสดิการ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ล่าช้ามากยื่นเอกสารขอ
เบิกจ่ายนานแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินสวัสดิการเลย 

ปลัด อบต. ได้ตอบข้อซักถาม 
 -กรณีการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นหลายโครงการแล้ว คงเหลือ 
 



-6- 
 
    ๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1   ขณะนี้อยู่ในระหว่างท าสัญญาจ้าง 
    2) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.2   ขณะนี้อยู่ในระหว่างท าสัญญาจ้าง 
    3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9   ขณะนี้อยู่ในระหว่างท าสัญญาจ้าง 
    4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10  ขณะนี้อยู่ในระหว่างท าสัญญาจ้าง 
    5) โครงการวางรางระบายน้ า ม.4 อยู่ระหว่างการจัดท าราคากลาง 
    6) โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย ม.4 อยู่ระหว่างการจัดจัดราคากลาง 
     7) โครงการวางท่อระบายน้ า ม.6 ขณะนี้ได้รับแจ้งจากหมู่บ้านต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการ 

ซึ่งอยู่ในระหว่างการแก้ไขโครงการเพ่ือเสนอสภาด าเนินการต่อไป 
 -กรณีโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม มีโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา ม.7 ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วนี้ 
 -กรณีการจัดท าโครงการอบรมศึกษาดูงาน นั้น  คงต้องรอจัดท าหลักสูตรโครงการและการ

ประสานหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน ก็ต้องให้มีความพร้อมในทุกด้านเสียก่อน 
 -กรณีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเมืองเสือ ล่าช้า ก็สืบ

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน ในช่วงนี้ได้ลาคลอดบุตร จึงท าให้การด าเนินงานอาจ
ติดขัดบ้าง ซึ่งจะได้แก้ไขปรับปรุงโดยด่วนต่อไป 

ประธานสภา จากข้อซักถามต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกสภาได้ซักถาม  ท่านปลัดก็ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม
แล้วเมื่อไม่มีท่านใดเสนออะไรอีกกระผมขอปิดการประชุม  ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐   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   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  
  ประจ าป ี ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   ซึ่งประชุม  เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม  ๒๕๖๓   ในการประชุม 
           สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓  สมัยที่ 3  ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  10 สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
      (ลงชื่อ    สมศรี    อีคะละ 
               (นายสมศรี  อีคะละ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


