
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
สมัยสำมัญ  ประจ ำปี  ๒๕๖๔  สมัยที่ ๒  ครั้งที ่๑/256๔ 

วันท่ี   ๑๙  พฤษภำคม  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 

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

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙  
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐  
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐  
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔  
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗  
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑  
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕  
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒  
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖  
เลขานุการสภา อบต.  

สมศรี           อีคะละ 
บุญจันทร์       หงษ์หิน 
บุญช่วย          แสนมี 
นิวรัตน์          เงาะสนาม 
บุษบา           พานวงษ์ 
สมาน           พันธุ์หนอหว้า 
พูนสวัสดิ์        แสงงาม 
สุวิชา            ตรีวิเศษ 
ดวงจันทร์      ลายโถ 
สมพงษ์         พลศักดิ์เดช 
ข าธรรพ์        เดชเถร 
ศรีจันทร์       ส ามาสะโก 
สมศักดิ์        จีระออน 
สุทัศน์          บุญโสม 
ยุทธนา         บัวเสนา 
สุวรรณ         พวงจันทร์ 
บุญมาก        แทนนรินทร์ 
ประพร         มาบิดา 
สถิตย์           กงพะลี 
รุ่งอรุณ          ทุมมาลา 

 
           ผู้ไม่มำประชุม  
                  ๑. นายศักดิ์  แก้เงินลาด          สมาชิกสภา อบต. ม.๓            ลาประชุม 
                   ๒. นายอุดม   น้อยจันวงษ์       สมาชิกสภา อบต. ม.๘             ลาประชุม 
 
           ผู้เข้ำร่วมประชุม  

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ 
๒ 

 

นายดัสกร           ประครองสุข
นางสาวรัตนาพร   ใหญ่สมพงษ์ 
  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
  

ดัสกร          ประครองสุข 
รัตนาพร       ใหญ่สมพงษ์ 
  

 
 
 
 



หัวข้อกำรประชุม 
 

 เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกใน
สมุดบันทึกรายงานการประชุมปรากฏว่าสมาชิกลงชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เชิญ
สมาชิกสภาเข้าห้องประชุม ประธานสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มาประชุม จ านวน  ๑๙ คน จึงได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระที่   ๑  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ  
ประธานสภา -แจ้งสมาชิกสภา อบต.  ลาประชุม จ านวน ๒  คน ได้แก ่
                                 ๑) นายศักดิ์   แก้วเงินลาด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
      ๒) นายอุดม  น้อยจันวงษ์    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
 

ระเบียบวำระท่ี   ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ สมัยสามัญ

ประจ าปี  ๒๕๖๔ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ก็ขอให้ท่าน
สมาชิกสภา ได้ตรวจสอบเพื่อให้การรับรอง มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่  

นายบุญมาก แทนนรินทร์  เรียนท่านประธานสภา กระผม นายบุญมาก แทนนรินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  
กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๘  ข้อความที่ปลัด อบต. น าเสนอ ดังนี้ 

    ข้อความเดิม “มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเลือก นายบุญจันทร์ หงษ์หิน 
  เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ ขอให้ที่ประชุมได้เสนออีก” 
    ข้อความใหม่ “มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมเลือก นางสุวิชา ตรีวิเศษ 
  เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ ขอให้ที่ประชุมได้เสนออีก” 
ประธานสภา ตามที่ได้มีท่านสมาชิกสภา อบต. ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้วนั้น ก็ขอให้เลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้กำรรับรอง 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องเสนอสภำเพื่อพิจำรณำ 
  ๓.๑ เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ 
                                 พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ ส าหรับเรื่องการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๓  สืบเนื่องจากได้รับแจ้งประชาคมหมู่บ้าน บ้าน
หนองยาว หมู่ที่ ๘ มีปัญหาในเรื่องน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ทางหมู่บ้านจึงได้เสนอขอให้ เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการวางรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับแจ้ง
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จากกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ โครงการ
จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะ
พ่ึงพิง   ในกรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งงานยุทธศาสตร์และแผนได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้วปรากฏว่าเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  แต่มีความจ าเป็นต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นควรเพิ่มเติมบรรจุไว้ใน 

 
 
 



-๒- 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น    ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านแล้ว  
 ในโอกาสนี้จะได้น าเสนอพอสังเขป ดังนี้   
 

               รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
               แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๕.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
     ๑) โครงการวางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองยาว 
 ขนาด ๐.๓ x ๐.๓ เมตร   ยาว ท่อนละ ๑-๒ เมตร  ความยาวรวม  ๑๕๔ เมตร  เพ่ิมเติม  

โดยบรรจุไว้ใน 
            -ปี พ.ศ. 2564  งบประมาณ   1๑๔,000   บาท 
            -ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  งบประมาณ   ๒๕๐,๐๐๐   บาท 
 

                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
               แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                  ส ำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข 

  ๔.๑ แผนงาน  สาธารณสุข 
           ๑)  โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

และบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง  เป้าหมาย สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิงในเขตพ้ืนที่ได้รับการ
ดูแลไม่น้อยกว่า ๑๓๐ คน  เพ่ิมเติม  โดยบรรจุไว้ใน 

          -ปี พ.ศ. 256๕  งบประมาณ  ๕๐0,000  บาท 
 

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

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๓ พ.ศ. 256๔  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญ 

ด.ต.สมาน พันธุ์หนองหว้า  เรียนท่านประธานสภา กระผม ด.ต.สมาน พันธุ์หนองหว้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  
ตามที่ท่านปลัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓  นั้น กระผมก็ขอสนับสนุน 
เพราะว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ทั้งสองโครงการ 

นายประพร มาบิดา เรียนท่านประธานสภา กระผม นายประพร มาบิดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ กระผมขอ
สนับสนุนการเพิ่มเติมแผนในครั้งนี้ เพราะทุกโครงการล้วนแต่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก เมื่อไม่มีกระผมขอมีติที่ประชุมว่า จะให้ความเห็นชอบการ
เพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๓ นี้หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ใหค้วำมเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นฯ 
 



-๓- 
 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภา เรื่องอ่ืน ๆ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. -เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการ

จัดท า  ก าหนดให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้  ซึ่งในขณะนี้งานยุทธศาสตร์และ
แผนงานอยู่ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนฯ 

 -เรื่องการบริหางานงบประมาณท่ีสภาให้ความเห็นชอบและอนุมัต ิ
    ๑)  เงินใช้จ่ายเงินสะสม 
         (๑) โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น  โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๕ 
         (๒) โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ 
               -โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑-๗  รอท าสัญญาจ้าง 
                   -โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๙  รอท าสัญญาจ้าง 
                   -โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๓  อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง 
                   -โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๔-๑๐  อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง 
  ๒) เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน

ด าเนินงาน ซึ่งก็จะพยายามด าเนินการให้เร็วที่สุด 
        

ประธานสภา กล่าวปิดประชุม    ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐   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)      
 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


