
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
สมัยสำมัญ  ประจ ำปี  ๒๕๖๔  สมัยแรก  ครั้งที ่๑/256๔ 

วันท่ี  ๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔  เวลำ  ๐๙.๓๐  น.    
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสอื 

 
              ผู้มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 

นายสมศรี              อีคะละ 
นายบุญมาก           แทนนรินทร์ 
นายข าธรรพ์           เดชเถร 
นางบุศบา             พานวงษ์ 
นางนิวรัตน์            เงาะสนาม 
นางพูนสวัสดิ์          แสงงาม 
นายสถิตย์              กงพะลี 
นายบุญจันทร์         หงษ์หิน 
นายศรีจันทร์          ส ามาสะโก 
นายยุทธนา            บัวเสนา 
นายดวงจันทร์         ลายโถ 
นายประพร            มาบิดา 
นายสมศักดิ์           จีระออน 
นางสุวิชา              ตรีวิเศษ 
นายสมพงษ์           พลศักดิ์เดช 
นายสุวรรณ           พวงจันทร์ 
ด.ต.สมาน             พันธุ์หนองหว้า 
นายสุทัศน์             บุญโสม 
นายอุดม               น้อยจันวงษ์ 
นายศักดิ์               แก้วเงินลาด 
นางบุญช่วย           แสนมี 
นางสาวรุ่งอรุณ       ทุมมาลา 

ประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
เลขานุการสภา อบต. 

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

 
 
           ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 

 

นายดัสกร           ประครองสุข
นางสาวรัตนาพร   ใหญ่สมพงษ์ 
นางสิริญญา         สุค าภา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
รองปลัด อบต. 

ดัสกร          ประครองสุข 
รัตนาพร       ใหญ่สมพงษ์ 
สิริญญา        สุค าภา 

 
 
 
 



หัวข้อกำรประชุม 
 

 เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกใน
สมุดบันทึกรายงานการประชุมปรากฏว่าสมาชิกลงชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เชิญ
สมาชิกสภาเข้าห้องประชุม ประธานสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มาประชุม จ านวน  ๒๑ คน จึงได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี   ๑  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ  
 -ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี   ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ สมัยสามัญ

ประจ าปี  ๒๕๖๓ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ก็ขอให้
ท่านสมาชิกสภา ได้ตรวจสอบเพ่ือให้การรับรอง มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่ เมื่อไม่
มีจึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้กำรรับรอง 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องเสนอสภำเพื่อทรำบ 
  ๓.๑ เรื่องกำรแก้ไขปีที่จะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
                                 ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ ส าหรับเรื่องการแก้ไขปีที่จะด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) นั้น สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย กรณีปัญหาชาวบ้านหนองอีเข็มประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากแหล่งกัก
เก็บน้ า คือ คลองโดน (กุดโดน) มีสภาพตื้นเขินขาดการบ ารุงรักษา ซึ่งแหล่งน้ าแห่งนี้เป็น
แหล่งน้ าที่ใช้เป็นหลักในการผลิตน้ าประปาของหมู่  ซึ่งบ้านหนองอีเข็มมีความประสงค์ที่จะ
ขุดลอกให้ลึกกว่าเดิม เพ่ือไว้กักเก็บน้ าในฤดูน้ าหลาก  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือก็
ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงได้หาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ แต่เนื่องจากตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการขุดลอกคลองโดน (กุดโดน) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปีที่จะด าเนินการ มาปรากฏใน
ปี พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ/กิจกรรม     ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   แล้วเห็นควรแก้ไขปีที่จะด าเนินการ  โดยโครงการ
ที่จะแก้ไขปีที่ด าเนินการมีรายละเอียดดังนี้   

 

                     รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                      แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๖ 
                      ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แผนงานการเกษตร 
       1) โครงการล าดับที่ ๒  โครงการขุดลอกคลองโดน (กุดโดน) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองอีเข็ม 
           -เป้าหมาย  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร  ลึก ๔ เมตร 
           -แก้ไขปีที่จะด าเนินการ โดยแก้ไขจากปี พ.ศ. 256๓ งบประมาณ ๖๔๔,๖๔0 บาท  

เป็นปี พ.ศ. 256๔ งบประมาณ  ๖๔๔,๖๔0  บาท  
  



-๒- 
 

  ซึ่งในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มถึ ง   (ฉบั บที่  ๓ )  พ .ศ . ๒ ๕ ๖๑   ข้ อ   ๒ ๑     ป ระกอบกั บหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  ๐๘๑๐.๓ / ว๖๐๔๖   ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้อนุมัติให้แก้ไขปีที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖  เมื่อวันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
   จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๑ 
วรรคสอง  จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือได้รับทราบ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทรำบ กำรแก้ไขปีท่ีจะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวำระท่ี   ๔ เรื่องเสนอสภำเพื่อพิจำรณำ 
  ๔.๑  เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 
ประธานสภา การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้  จึง
ขอปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ว่าจะก าหนด สมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ๒๕๖๔   เป็นกี่สมัย และเริ่มแต่เมื่อใด 

ด.ต.สมาน พันธุ์หนองหว้า เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    กระผม ด.ต.สมาน พันธุ์หนองหว้า สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ ๔ กระผมขอเสนอ  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๔  เป็น ๔ สมัย  ซึ่งรวมถึง
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกในวันนี้ด้วย 

นายดวงจันทร์ ลายโถ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายดวงจันทร์ ลายโถ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  
ขอรับรอง  (ผู้รับรอง  คนที่  ๑) 

นายบุญมาก แทนนรินทร์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม  นายบุญมาก แทนนรินทร์  สมาชิกสภา อบต.  
 หมู่ที่ ๒  ขอรับรอง  (ผู้รับรอง  คนที่  ๒) 
ประธานสภา   มีสมาชิก ท่านใดจะเสนออีก   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่ามติที่ประชุมได้ก าหนดสมัยประชุม

สามัญ ประจ าปี  ๒๕๖๔   เป็น  ๔  สมัย  ตามท่ีได้เสนอมา จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอก าหนด
ระยะเวลาสมัยประชุมของแต่ละสมัย 

นายสุวรรณ พวงจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายสุวรรณ  พวงจันทร์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  
ตามท่ีมติที่ประชุมได้เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๔  เป็น  ๔  สมัย นั้น  
กระผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาของแต่ละสมัย ดังนี้ 

        -สมัยที่  ๒   เริ่มตั้งแต่    วันที่    ๕ – ๑๙   พฤษภาคม     ๒๕๖๔ 
        -สมัยที่  ๓   เริ่มตั้งแต่    วันที่    ๙ – ๒๓   สิงหาคม        ๒๕๖๔ 
        -สมัยที่  ๔   เริ่มตั้งแต่    วันที่    ๑ – ๑๕   พฤศจิกายน    ๒๕๖๔ 
 
 



-๓- 
 

นายประพร มาบิดา   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    กระผม นายประพร  มาบิดา   สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ ๗  
ขอรับรอง   (ผู้รับรอง  คนที่  1)  

นางสุวิชา ตรีวิเศษ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ดิฉัน นางสุวิชา ตรีวิเศษ  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ ๗ 
 ขอรับรอง  (ผู้รับรอง  คนที่  2)  
ประธานสภา   มีสมาชิก ท่านใดจะเสนออีก   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่ามติที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลา

สมัยประชุม สามัญ ประจ าปี   ๒๕๖๔    ตามที่ได้เสนอมา  ซึ่งจะได้จัดท าประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ในเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๔  ให้
ทราบโดยทั่วกัน   

 

  ๔.๒  เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ  สมัยแรก  ของปี ๒๕๖๕ 
ประธานสภา ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก ของปี  ๒๕๖๕ ซึ่ งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑   มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ว่าจะก าหนด  สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   

  (พ.ศ. ๒๕๖๕) สมัยแรก เริ่มแต่เมื่อใด 
นายข าธรรพ์ เดชเถร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายข าธรรพ์ เดชเถร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
 ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ของปีถัดไป   (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 คือ   เริ่มตั้งแต่   วันที่  ๑ - ๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
นายประพร มาบิดา   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    กระผม นายประพร  มาบิดา   สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ ๗  

ขอรับรอง   (ผู้รับรอง  คนที่  1)  
นายศรีจันทร์ ส ามาสะโก  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    กระผม นายศรีจันทร์ ส ามาสะโก   สมาชิกสภา อบต. 

หมู่ที่ ๘  ขอรับรอง  (ผู้รับรอง  คนที่  ๒) 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านจะเสนออีกหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนด  สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ของปี ๒๕๖๕ ตามที่เสนอมา คือ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑–๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   
ซึ่งจะได้จัดท าเป็นประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 4.๓ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
ประธานสภา ต่อไปเป็นญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ขอเชิญท่านปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เสนอต่อที่
ประชุม 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ที่เคารพทุกท่าน
เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้เห็นชอบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ไปแล้วนั้น ดิฉันในฐานะ
ผู้บริหาร ก็ได้บริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความประหยัด รอบคอบ ให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนชาวต าบล เมืองเสือ   แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
ได้รับจากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย กรณีปัญหาชาวบ้านหนองอีเข็มประสบปัญหา 
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 ภัยแล้ง  เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ า คือ คลองโดน (กุดโดน) มีสภาพตื้นเขินขาดการบ ารุงรักษา 
ซึ่งแหล่งน้ าแห่งนี้เป็นแหล่งน้ าที่ใช้เป็นหลักในการผลิตน้ าประปาของหมู่บ้าน  ซึ่งบ้านหนองอี
เข็มมีความประสงค์ที่จะขุดลอกให้ลึกกว่าเดิม เพ่ือไว้กักเก็บน้ าในฤดูน้ าหลาก  และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่าประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจริง  
  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเสือ  จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดหา
งบประมาณมาด าเนินการ ซึ่งได้มอบหมายให้กองช่างได้ออกส ารวจสภาพปัญหา และ จัดท า
รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบโครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น  ๑๖๘,000  บาท 

  ซึ่งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในการนี้ ไว้  และก็ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการของ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ จึงเห็นควรใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ซึ่งเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ณ  วันที่ ๘  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่สามารถขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมได้ จ านวน   ๔,๕๔๘,๘๕๙.๘๑  บาท  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ มีเงินสะสมเพียงพอที่จะส ารองเป็นค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน ซึ่งสถานะการคลังด้านเงินสะสม  มีดังนี้ 

  -ทุนส ารองเงินสะสม                                      ๙,๒๔๕,๘๙๐.๓๗      บาท 
  -เงินสะสมคงเหลือ                                      ๑๕,๕๓๓,๙๔๙.๘๑      บาท 
  -หัก ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)           ๒,๘๘๒,๑๙๐           บาท 

 -ส ารองกรณีสาธารณภัย ๑๐ %                          ๓,๐๘๓,900          บาท 
 -เงินสะสมสภาอนุมัติใช้จ่าย (ก่อหนี้แล้ว)                  ๔๕๑,๐๐๐          บาท 
 -เงินสะสมสภาอนุมัติใช้จ่าย (ยังไม่ก่อหนี้)              ๔,๕๖๘,๐๐๐          บาท 
 -คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้                     ๔,๕๔๘,๘๕๙.๘๑     บาท 

 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม    ที่จะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ ในครั้งนี้ ได้จัดท าโครงการ เป็นจ านวนเงิน  ๑๖๘,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

โครงกำรที่ขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม 
 จ ำนวนเงินทั้งสิ้น   ๑๖๘,๐๐๐ บำท ได้แก่ 
   1) แผนงำนกำรเกษตร 
   งานอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ า 
   งบลงทุน  
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รวม   ๑๖๘,๐๐๐   บาท  

   ๑. โครงการขุดลอกคลองโดน(กุดโดน) หมู่ที่๓ บ้านหนองอีเข็ม จ านวน ๑๖๘,๐๐๐บาท 
      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองโดน (กุดโดน) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองอีเข็ม พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด (ต าแหน่งโครงการตามแบบก าหนด) 
 -ค่าขุดลอกคลองโดน (กุดโดน) ขนาดว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร Slope ๑ : ๑  พร้อมดินขุดตกแต่งคันคู หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า ๓,๕๐๑ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบก าหนด) 
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 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๖  ล าดับที่ ๒
หน้า ๑๒๐  (กองช่าง) 

 ตามรายละเอียดโครงการและจ านวนงบประมาณ ที่น าเสนอต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น 
เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมใน
ครั้งนี้อาศัยกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังต่อไป 

  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
      (2) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไว้ดังนี้ 
      (๒) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า ทางบก และทางระบายน้ า 
               (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2561  
 “ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (3) ได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ตามโครงการที่
เสนอต่อที่ประชุมแล้วนั้น 

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือได้น าเสนอรายละเอียดโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วนั้นมีสมาชิก
สภา ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ 

 
 



-๖- 
 
นายศักดิ์ แก้วเงินลาด เรียนท่านประธานสภา กระผม นายศักดิ์ แก้วเงินลาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ กระผมขอ

สนับสนุนการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เนื่องจากทางหมู่บ้านหนองอีเข็มของกระผม ได้รับ
ความเดือดร้อนจริง ซึ่งคลองโดนหรือกุดโดนแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ าหลักของหมู่บ้านที่ได้ใช้
ประโยชน์ทั้งท าระบบประปาหมู่บ้าน น้ าเพ่ือการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ เป็นคลองที่มีมา
นานแล้ว แต่ไม่ไดร้ับการขุดลอกเลย สภาพปัจจุบันตื้นเขินมาก 

นายประพร มาบิดา เรียนท่านประธานสภา กระผม นายประพร มาบิดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ การขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการขุดลอกคลองโดนหรือกุดโดนในครั้งนี้ กระผมก็เห็นด้วย แต่
กระผมเป็นห่วงเรื่องการบริหารจัดการดินที่ขุดลอก มีสถานที่ทิ้งดินเพียงพอหรือไม่ ก็ฝาก
ทางหมู่บ้านได้จัดหาสถานที่ท้ิงดินให้ได้เพียงพอและเหมาะสมด้วย 

นางนิวรัตน์ เงาะสนาม เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางนิวรัตน์ เงาะสนาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ส าหรับการ
บริหารจัดการดินที่ขุดลอก ขอเรียนว่าทางหมู่บ้านได้มีมติเห็นชอบสถานที่ทิ้งดินไว้แล้ว ซึ่งก็
เพียงพอและเหมาะสมแล้ว 

นายบุญจันทร์ หงษ์หิน เรียนท่านประธานสภา กระผม นายบุญจันทร์ หงษ์หิน รองประธานสภา อบต. กระผมก็
เห็นด้วยกับการขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ แต่ก็อยากทราบว่าเราสามารถใช้จ่ายเงินสะสม
ได้มากกว่านี้หรือไม ่

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือจะเสนออะไรอีก  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
กระผมจะได้ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในครั้งนี้หรือไม ่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (๒๐ เสียง)  อนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสม 
 

 ๔.๔ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย  
                                   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภา ขอเชิญท่านปลัด อบต.  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ   ได้เสนอ 
 เรื่องต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น ซึ่งได้ตั้งจ่ายงบประมาณของกองช่าง   ใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๑๑  ซึ่งตั้งจ่ายงบประมาณไว้ จ านวน  ๓๕๑,๐๐๐ บาท     เนื่องจาก
ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากหมู่บ้านหนองยาว ได้มีการประชาคมหมู่บ้าน มีความประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เป็นบางส่วน   ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้
มอบหมายให้กองช่าง ออกส ารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างที่ขอเปลี่ยนแปลง ปรากฏว่า
สามารถด าเนินการได้ และได้จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว   จึงมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 

        ค ำชี้แจงงบประมำณเดิม 
    “เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน

หนองยาว พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด ตามรายละเอียดดังนี้  
(ระยะทางจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการตามแบบก าหนด) 

   -ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จุดเริ่มต้นโครงการข้างดอนปู่ตา ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการข้างท่ีนา  นายโสม  อุชัย    ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร   ยาว  ๑๗๗  เมตร   

 
 



-๗- 
 
 หนา ๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่

ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร  (รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุด
โครงการตามแบบ อบต.ก าหนด) 

   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่  ๘๑ ล าดับที่  ๑๐       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง)”    

     ค ำชี้แจงงบประมำณใหม่  
   “เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง

ยาว พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด  จ านวน ๒ สาย ตาม
รายละเอียดดังนี้  (ระยะทางจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการตามแบบก าหนด) 

   -สายที่  ๑  ค่ าก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก  จุด เริ่มต้น โครงการข้ างที่
สาธารณประโยชน์หนองยาวเหนือ  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร   ยาว  ๑๐๐   เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่
ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

   -สายที่  ๒ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้าน      
นางอุไรวรรณ นามเต  ถึง  จุดสิ้นสุดโครงการ ข้างที่สาธารณประโยชน์หนองยาวเหนือ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร   ยาว  ๗๐   เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว คสล.
ไม่น้อยกว่า  ๒๘๐  ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

   (รายละเอียดและจุดเริ่มต้นโครงการ-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบ อบต.ก าหนด) 
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๑ ล าดับที่ ๑๐       

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง)” 
    ซ่ึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒๙  “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ดังนั้นจึงขอ
เสนอต่อที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในครั้งนี้
หรือไม ่

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย  เมื่อไม่มีผมจึงขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๙ เสียง) อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณฯ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภา เรื่องอ่ืน ๆ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อสภานั้น 

ดิฉันจะขอเสนอเรื่องการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔    

  ๑) คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
   เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งตามมาตรฐาน

การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ 
 



-๘- 
 

 ปกครองท้องถิ่น  มาตรฐานที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้ง  ซึ่งมีจ านวน
คณะกรรมการฯ  ไม่น้อยกว่า  ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน  ดังนี้ 

  ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา 
  ๒) ผู้แทนศาสนสถาน 
  ๓) ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔) ผู้แทนชุมชน 
  ๕) ผู้แทนด้านสาธารณสุข 
  ๖) ผู้แทนผู้ปกครอง 
  ๗) ผู้แทนส านัก/กอง/ส่วน/การศึกษา 
  ๘) ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  ๙) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับ

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ วาระ ซึ่งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ทั้ง ๓ แห่ง ก็ได้แต่งตั้งตามมาตรฐานดังกล่าว
และก็ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว จึงต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทน 
ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการฯดังกล่าวนี้ ที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่น คือในส่วนของผู้แทน
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้ที่ประชุม ได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต. 
ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง ซึ่งได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกกหนองยาว  

นายสุวรรณ พวงจันทร์ กระผม ขอเสนอ  นายสมศรี อีคะละ  ประธานสภา  เป็นกรรมการฯ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองกกหนองยาว  

ปลัด อบต. มีท่ าน ใด เสนออีกหรือไม่  เมื่ อ ไม่มี ถือว่าที่ ป ระชุมเลือก นายสมศรี  อีคะละ เป็ น
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว  ขอให้ที่ประชุมได้เสนออีก 

นายข าธรรพ์ เดชเถร กระผม ขอเสนอ  นางสุวิชา ตรีวิเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   เป็นกรรมการฯ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ 

ปลัด อบต. มีท่ านใด เสนออีกหรือไม่  เมื่ อไม่มีถือว่าที่ ป ระชุมเลือก นางสุ วิชา ตรีวิ เศษ  เป็ น
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนออีก 

นายดวงจันทร์ ลายโถ กระผม ขอเสนอ นางบุษบา พานวงษ์  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ เป็นกรรมการฯ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแคน 

ปลัด อบต. มีท่ านใดเสนออีกหรือไม่  เมื่ อไม่มีถือว่าที่ประชุมเลือก นางบุษบา พานวงษ์  เป็น
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน   ก็ถือว่าที่ประชุมเสนอครบทุกแห่งแล้ว 
ซึ่งก็ได้จัดส่งรายชื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

  ๒. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ส าหรับการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๔  นั้น  อ้างอิงตามหนังสือกระทวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕  ลงวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘ เรื่อง ข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ 

 
 



-๙- 
 
 และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย 
  ๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน      ๒  คน 
  ๒) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น                    ๒  คน 
  ๓) ผู้ทรงคุณวุฒ                     ๒  คน 
  ๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/ อบต.)           เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๕) หัวหน้าส านักงานปลัดฯ                 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่นของเรา ก็คือ ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน ๒ คน  

จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อมา 
นายข าธรรพ์ เดชเถร   กระผมขอเสนอ  นายสมศรี อีคะละ  ประธานสภา  เป็นคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นางสุวิชา ตรีวิเศษ ดิฉัน ขอเสนอ นางพูนสวัสดิ์  แสงงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ปลัด อบต. มีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมได้คัดเลือก นายสมศรี อีคะละ และ 

นางพูนสวัสดิ์  แสงงาม  เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔  ซึ่งจะได้เสนอรายชื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

นักวิเคราะห์ฯ -แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม 
     ๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งตามหนังสือสั่งการให้จัดท าให้

แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ฉะนั้นจึงขอให้ทุกหมู่บ้าน ได้จัดประชาคมหมู่บ้าน
เสนอปัญหา ความต้องการ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งได้ส่ง
หนังสือถึงทุกหมู่บ้านแล้ว และให้น าส่งภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

     ๒) การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ถ้าหาก
มีหมู่บ้านได้ต้องการปรับปรุง เพ่ิมเติมแผน ก็ขอให้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเสนอมา  

ปลัด อบต. -แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม 
    ๑) เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยขณะนี้งานจัดเก็บ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้ออกจัดเก็บภาษีป้าย จนถึงเดือนมีนาคม 
ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีได้ทราบ และให้
ความร่วมมือในการเสียภาษีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของเรา   

นายประพร มาบิดา ได้สอบถามผู้บริหาร 
    ๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนศรีสุวรรณ  
     ๒) เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 
    ๓) แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๗,๙  
นายบุญจันทร์ หงษ์หิน ได้สอบถามกรณีการซ่อมแซมฝายกั้นน้ าช ารุดของ บ้านบุลาน 
ปลัด อบต. ได้ตอบข้อซักถาม 
   ๑) กรณีโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนศรีสุวรรณ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งก็

ใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของหมู่บ้านที่เหลือจากติดตั้งไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
      ๒) กรณีการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน เนื่องจากขณะนี้พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองเสือ อยู่ในเขตควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 
 
 



-๑๐- 
 
 แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๓ มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ต้อง 
 ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอ

ความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านของ
ท่านได้ทราบ ส าหรับรายละเอียดนั้นติดต่อสอบถามได้ที่กองช่าง 

      ๓) กรณีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๗,๙ กรณีที่ดินมีปัญหา
ของเอกชนและแนวเขตที่สาธารณะ ซึ่งแนวเขตไม่ชัดเจนและแนวเขตทับซ้อนกับแนวเขต
ที่ของกรมศิลปากรและบางกรณีทับซ้อนกับที่สาธารณประโยชน์ (นสล.) ก็ขอน าเรียนว่าจะ
ประสานกับทางส านักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

       ๔) กรณีฝายกั้นน้ าช ารุด ของบ้านบุลาน ซึ่ง อบต. ก็ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
ไม่ทราบหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่ง อบต.ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากไม่ใช่
ทรัพย์สินของ อบต. แต่เราก็จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ทางหมู่บ้านต่อไป 

 

ประธานสภา กล่าวปิดประชุม    ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐   น. 
 
 

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

 
                 ตรวจถูกต้อง  
       คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  
 
      (ลงชื่อ)      พูนสวัสดิ์   แสงงาม         ประธานกรรมการ 
          (นางพูนสวัสดิ์   แสงงาม)  
 

                                          (ลงชื่อ)      ดวงจันทร์   ลายโถ          กรรมการ 
         (นายดวงจันทร์   ลายโถ) 
 

                                          (ลงชื่อ)       สุวชิา     ตรีวิเศษ          กรรมการ  
                     (นางสุวิชา   ตรีวิเศษ)      
 
 
   
 
 



 -สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม   สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔      
  สมัยแรก ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔   ซึ่งประชุม  เมื่อวันที่   ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   ในการประชุมสมัยสามัญ 
           ประจ าปี  ๒๕๖๔  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔   เมือ่วันที่  1๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 
 
      (ลงชื่อ    สมศรี    อีคะละ 
               (นายสมศรี  อีคะละ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


