
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
สมัยสำมัญ   สมัยที่ 3  ประจ ำปี 256๔   ครั้งที่  2/256๔ 

วันท่ี  2๓ สิงหำคม  256๔   เวลำ  09.30  น.   
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสอื 

 
               ผู้มำประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
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นางบุญช่วย         แสนม ี
ด.ต.สมาน           พนัธ์หนองหว้า 
นางบุษบา            พานวงษ์ 
นางพนูสวสัดิ์       แสงงาม 
นางนิวรัตน์         เงาะสนาม 
นายประพร         มาบิดา 
นายบุญจันทร์      หงษ์หิน 
นายสถิตย์          กงพะลี 
นายข าธรรพ์       เดชเถร 
นายสวุรรณ        พวงจันทร์ 
นายสมพงษ์        พลศักดิ์เดช 
นายอุดม            น้อยจนัวงษ ์
นายศรีจันทร์       ส ามาสะโก 
นายยุทธนา         บัวเสนา 
นายสมศรี           อีคะละ 
นายสทุัศน์           บุญโสม 
นายสมศักดิ์         จีระออน 
นายบุญมาก         แทนนรินทร์ 
นายศักดิ์             แก้วเงินลาด 
นางสาวรุ่งอรุณ     ทุมมาลา 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
รองประธานสภา อบต.  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  

ประธานสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 

เลขานุการสภา อบต. 

บุญช่วย         แสนม ี
สมาน           พนัธ์หนองหว้า 
บุษบา            พานวงษ ์
พูนสวัสดิ์       แสงงาม 
นิวรัตน์         เงาะสนาม 
ประพร         มาบดิา 
บุญจันทร์      หงษ์หิน 
สถิตย์          กงพะล ี
ข าธรรพ์       เดชเถร 
สุวรรณ        พวงจันทร ์
สมพงษ์        พลศักดิ์เดช 
อุดม            น้อยจันวงษ ์
ศรีจันทร์       ส ามาสะโก 
ยุทธนา         บัวเสนา 
สมศรี           อีคะละ 
สุทัศน์           บญุโสม 
สมศักดิ์         จีระออน 
บุญมาก         แทนนรินทร ์
ศักดิ์             แก้วเงินลาด 
รุ่งอรุณ     ทุมมาลา 

  
 ผู้ไม่มำประชุม 
     ๑. นายดวงจนัทร์   ลายโถ      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔       ลาประชุม 
     ๒. นางสุวชิา  ตรีวิเศษ           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙       ลาประชุม 
 
            ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 
2 

นายดสักร        ประครองสุข 
นางสาวณภัค    ใหญ่สมพงษ ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ดัสกร           ประครองสุข 
ณภัค           ใหญ่สมพงษ์ 
 

 
 
 
 
 

 



หัวข้อกำรประชุม 
 

 เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในสมุดรายงาน
การประชุม ปรากฏว่าสมาชิกลงชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชมุ 
ประธานสภาได้ตรวจสอบรายชือ่สมาชิกผู้มาประชุม จ านวน ๑๙ คน ไม่มาประชุม จ านวน ๒ คน  จึงได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวำระที่ 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ  
ประธำนสภำ -แจ้งต่อที่ประชุมกรณีสมาชิกสภาไม่มาประชุม 
       ๑) นายดวงจันทร์  ลายโถ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ลาประชุม 
       ๒) นางสุวิชา  ตรีวิเศษ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   ลาประชุม 
    

ระเบียบวำระที่ 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  

ประจ าปี  256๔  ครั้งที่  1/256๔   เมื่อวันที่  1๑  สิงหาคม 256๔   ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา 
ได้ตรวจสอบเพื่อให้การรับรอง มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้กำรรับรอง 
 
 

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ 
 4.1 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 
ประธานสภา ส าหรับญัตติข้อบัญญัตทิี่ค้างพิจารณา คือ ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ได้รบัหลักการผ่านวาระที่ 1 ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าป ี256๔ คร้ังที่ 1/256๔  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 256๔ ไปแล้วนัน้ 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือได้
ก าหนดให้ยื่นเสนอค าขอแปรญตัติในระหว่าง วันที ่ 1๓ สิงหาคม 256๔ ถึง วันที ่ 1๕ สิงหาคม 
256๔  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นัน้ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในการประชุมคร้ังที ่ 2/256๔ 
เมื่อวันที่ 1๗ สิงหาคม 256๔ แล้วนั้น ปรากฏว่าได้รบัรายงานจากคณะกรรมการแปรญตัติร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าว ไม่มีการเสนอขอแปรญัตติและขอแก้ไขแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติ
ก็ไม่ได้แก้ไขร่างข้อบัญญัติใด ๆ ทั้งสิ้นจึงได้เสนอตามร่างเดิม ซึ่งได้ส่งส าเนารายงานการประชมุของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติส่งให้ทา่นสมาชิกทุกทา่นได้ตรวจดูแล้ว     และในโอกาสนี้ขอ
 เชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 256๕ ได้ชี้แจงต่อที่ประชมุ 

ด.ต.สมาน พันธ์หนองหว้า กราบเรียนท่านประธานสภา และ  ท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองเสือ ที่เคารพ กระผม ด.ต.สมาน 
พันธ์หนองหว้า  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้ก าหนดระยะเวลายื่น 

 เสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ในระหว่าง 
 วันที่ 1๓-1๕ สิงหาคม 256๔  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  นั้น ปรากฏว่าในวันเวลาดังกล่าว

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์ยื่นเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ร่วมกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น ก็ปรากฏว่าคณะกรรมการแปรญัตติฯก็ไม่มีการแก้ไขร่างแต่อย่างใด และในส่วน
ของผู้บริหารท้องถิ่นเองก็ไม่มีการแก้ไข  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จึงได้เสนอตามร่างฯเดิม  รายละเอียดตามส าเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านแล้วนั้น 

 



-๒- 
 

ประธานสภา ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ   ต่อสภาท้องถิ่นตามร่างเดิมฯ    นั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 
51 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  วาระที่ 2  ไม่มีการปรึกษาหรืออภิปราย   จึงขอมติที่ประชุมว่าจะ
ให้ความเห็นชอบ ผ่านวาระที่ 2 หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  ให้ควำมเห็นชอบ  ผ่ำนวำระที่ 2 
   -เห็นชอบ      ๑๗   คะแนน 
   -ไม่เห็นชอบ    -     คะแนน 
   -งดออกเสียง    ๒    คะแนน  
ประธานสภา ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที ่ 3 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52  การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที ่3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ทีป่ระชุมสภาทอ้งถิ่นจะไดล้งมติให้มีการอภิปรายถ้า
มีเหตุอันสมควร และให้สภาทอ้งถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ จึงขอถามมติทีป่ระชุม
ว่าจะให้ความเห็นชอบ ผ่านวาระที่ 3  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ให้ควำมเห็นชอบ  ผ่ำนวำระที่ 3 ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ 
   -เห็นชอบ       ๑๗   คะแนน 
   -ไม่เห็นชอบ      -    คะแนน 
   -งดออกเสียง     ๒   คะแนน 
 

ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 
 ๔.๑ เรื่องกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ประธานสภา เชิญท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้เสนอต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต. เมืองเสือ ส าหรับเรื่องการให้ความเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   สืบเนื่องจากการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ได้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว จึงต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นในกรอบ

ระยะเวลาถัดไป คือ กรอบระยะเวลาห้าปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  ซึ่งอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกรทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗  ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  โดยตามหนังสือดังกล่าวก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  ซึ่ง
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ซึ่งในวันนี้จะได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ส าหรับการเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในวันนี้จะได้เสนอร่างฯ โดยสรุป ตามรายละเอียดที่แจกให้ท่าน
สมาชิกแล้ว ดังนี้ 

         เค้ำโครงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
   (๑) ด้านกายภาพ 



-๓- 
 
   (๒) ด้านการเมือง/การปกครอง 
   (๓) ประชากร 
   (๔) สภาพทางสังคม 
   (๕) ระบบบริการพื้นฐาน 
   (๖) ระบบเศรษฐกิจ 
   (๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   (๘) ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   (๙) อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 ส่วนที่ ๒ ยุทศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๑) ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
   (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๓) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัติ 
   (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
   (๒) บัญชโีครงกาพฒันาท้องถิ่น 
 ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมนิผล 
   (๑) การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร ์
   ๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   (๓) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๔) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ส าหรับการเสนอรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองเสือ ในวันนี้จะขอเสนอ ในส่วนที่ ๓ (๒) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดตามที่
แจกให้ท่านสมาชิกแล้ว และในโอกาสนี้ดิฉันขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้
น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นักวิเคราะห์ฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพ ตามที่กระผมได้รับมอบหมายจากท่านผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น ให้น าเสนอรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๓ (๒) 
นั้น ซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี ้

 ๑. บัญชโีครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ตำม แบบ ผ.๐๒ 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่ความเปน็ศูนย์กลางฯ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การจัดการศึกษาและสรา้งสังคมฯ 
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษา 
       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ ค่าอาหารเสรมิ (นม) ๕๕๗,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๕,๒๘๐ ๖๓๕,๕๐๐ ๖๖๗,๒๐๐ 
๒ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 
๓๕๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๗๗,๓๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ ๔๑๘,๘๐๐ 

๓ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 

๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ๑๖,๒๐๐ ๑๖,๙๐๐ 



-๔- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ๑๖,๒๐๐ ๑๖,๙๐๐ 

๕ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

๒๓,๑๐๐ ๒๓,๑๐๐ ๒๓,๑๐๐ ๒๔,๒๐๐ ๒๕,๔๐๐ 

๖ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

๓๓,๑๑๐ ๓๓,๑๑๐ ๓๓,๑๑๐ ๓๔,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ 

๗ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีนฯ) 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ 

๘ โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐ โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๑๑ โครงการยกระดับคุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
โรงเรียน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๒ อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบล
เมืองเสือ (โครงการอาหาร
กลางวัน) 

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐ 

๑๓ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - 
รวม ๑๓ โครงการ ๒,๕๐๗,๐๑๐ ๒,๕๘๒,๐๑๐ ๒,๖๕๙,๕๙๐ ๒,๖๗๒,๖๐๐ ๒,๗๔๑,๗๐๐ 

 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : ปรับโครงสร้างการผลิตดา้นการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าฯ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตฯ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
       ๑.๑ แผนงาน การเกษตร 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์ใช้สารชีวภาพในการ
ก าจัดแมลงศัตรูพืช 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๒ โครงการจดัท าฝายชะลอน้ า ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
๓ โครงการสนับสนุนการผลิตเมลด็พนัธุ์

ข้าวคุณภาพด ี
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 
๔ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพในการเพาะปลูกเพื่อปรับปรุง
บ ารุงดิน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 



-๕- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว ์

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๖ โครงการจดัตั้งตลาดกลางสินค้า
เกษตรและปศสุัตว ์

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - 

๗ โครงการป้องกันและก าจัดศตัรูพืช
และโรคระบาดสัตว ์

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

๘ โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรและ
ปศุสัตว ์

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๘  โครงการ ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ 
 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูส่ังคมรู้รักสามัคคีฯ   
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนฯ 
  ๓. ยุทธศาสตร์ ด้านคนและสังคม 
       ๓.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัตั้งศูนยด์ูแลผู้สูงอายุ
ต าบลเมืองเสือ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรผีูสู้งอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๓ โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ในระดับต าบล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

        ๓.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพตามหลักแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๓ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอาย ุ

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

๔ โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพ 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ 

๖ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 



-๖- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๘ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๙ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั 
(โครงการจดังานมหกรรม
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๒  โครงการ ๑,๔๕๐,๐๐๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐ 
 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูส่ังคมรู้รักสามัคคีฯ   
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนฯ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข 
       ๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการส่งเสริมให้ประชาชนออก
ก าลังกาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๓ เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในพื้นที่ต าบลเมืองเสือส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 

๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
โรคขาดสารไอโอดีนอยา่งเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๕ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษสนุขบา้ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รวม ๕  โครงการ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ 
  

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูส่ังคมรู้รักสามัคคีฯ   
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตฯ 
  ๕. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 
       ๕.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาคในเขตต าบลเมืองเสือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 



-๗- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน
ในต าบลเมืองเสือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

  ๕.๒ แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงถนนดินเสรมิดิน
และลงหินคลุกคันทาง บ้านเมือง
อุดม หมู่ที่ ๙ ต าบลเมืองเสือ (สาย
ข้างโรงเรียนบ้านเมืองเสือ) 

- - - ๗๔,๕๐๐ - 

๒ ค่าออกแบบควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภาย 
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๓ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายบ้านหนองแคน หมูท่ี่ 
๕ (ภายในส านักงาน อบต.เมืองเสือ) 

๕๑๖,๘๔๐ - - - - 

  ๕.๓ แผนงาน  การเกษตร 
 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกหนองยาวใต้ หมูท่ี่ 
๘ บ้านหนองยาว ต าบลเมืองเสือ 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - 

รวม ๗   โครงการ ๙๑๖,๔๘๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๗๔,๕๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศนูย์กลางฯ   
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนฯ 
  ๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬานันทนาการ 
       ๖.๑ แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัการแข่งขันกีฬา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๒ โครงการจดักิจกรรมรัฐพิธี พิธีทาง

ศาสนาและประเพณีต่าง ๆ 
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๓ โครงกาเข้าร่วมงานประเพณีบญุบัง้
ไฟอ าเภอพยัคฆภูมิพสิัย 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 

๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๑๑ บ้านหนองยาว (โครงการจดั
งานประเพณบีุญคูท้าวเต่า) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

 



-๘- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเสือ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๖ อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
พยัคฆภูมิพสิัย (โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอพยัคฆภมูิ
พิสัย) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวม ๖  โครงการ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ 
 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูส่ังคมรู้รักสามัคคีฯ   
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนฯ 
  ๗. ยุทธศาสตร์ การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 
       ๗.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัซื้อวัสดุครภุัณฑ์ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๒ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
การจราจร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๓ โครงการจดัอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบั
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๔ โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน
สมาชิก อปพร.อบต.เมืองเสือ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๕ โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างในเขตต าบลเมืองเสือ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๖ อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสยั (ในการติดตัง้
ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพาดสายใน
เขตต าบลเมืองเสือ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๖  โครงการ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ 
  

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯ   
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนฯ 
  ๘. ยุทธศาสตร์  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ๘.๑ แผนงาน การเกษตร 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพ
ป่าลดปญัหาโรคร้อน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

๒ โครงการส ารวจและการท าแนวเขต
ที่และทางสาธารณะประโยชน ์

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 



-๙- 
 

   ๘.๒ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
บูรณาการ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการรณรงค์ท าความสะอาด 
(Big Cleaning Day) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๓ โครงการก าจดัวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ในแหล่งน้ า 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๕ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๖ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสั 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๘  โครงการ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ 
 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูส่ังคมรู้รักสามัคคีฯ   
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ : พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กรฯ 
  ๙. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
       ๙.๑ แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๒ ค่าจ้างท่ีปรึกษาประเมินความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๓ โครงการปกป้องสถาบันของชาติ
เพื่อเสรมิสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์อย่างยั่งยืน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๔ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๕ โครงการจดัท าระบบแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - 

๖ โครงการส่งเสริมการสร้างระบบ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๗ โครงการสนับสนุนการจัด
ประชาคมท้องถิ่นและการจัดท า
แผนชุมชน 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ 

๘ โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 



-๑๐- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ อุดหนุน อปท.ในเขตอ าเภอ
พยัคฆภูมิพสิัย (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.อ าเภอ
พยัคฆภูมิพสิัย) 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๑๐ โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเสือ 

- ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - 

๑๑ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
ของส านักงาน อบต.เมืองเสือ 

- ๕๔,๐๐๐ -   

๑๒ โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของส านักงาน 
อบต.เมืองเสือ 

๙๕๐,๐๐๐ - - - - 

รวม ๑๒  โครงการ ๑,๗๐๑,๐๐๐ ๔,๗๐๕,๐๐๐ ๔๕๑,๐๐๐ ๔๕๑,๐๐๐ ๔๕๑,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น      ๗๑  โครงการ ๙,๐๕๔,๘๕๐ ๑๑,๘๔๗,๐๑๐ ๗,๗๔๐,๕๙๐ ๗,๕๒๘,๑๐๐ ๗,๕๒๒,๗๐๐ 

  

 ๒. บัญชโีครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ตำม แบบ ผ.๐๒/๑ 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูส่ังคมรู้รักสามัคคีฯ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตฯ 
  ๕. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 
       ๕.๑ แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕ 
(สายที่ ๑ สอยเตี้ยน้ าแซบ-เขตติดต่อ ม.
๔ / สายที่ ๒ ข้างส านักงาน อบต.เมือง
เสือ) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๘๒,๕๐๐ ๒๘๒,๕๐๐ - - 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองกก  หมู่ที่ ๑ (สาย
ท่ี ๑ สามแยกบ้านนางส ารวยหินไชยศรี 
-หอถังประปาหมู่บ้าน /สายที่ ๒ ถนน
รอบหมู่บ้าน-สามแยกทางไปคูท้าวเต่า 

๔๖๗,๕๐๐ ๔๖๗,๕๐๐ ๓๙๗,๕๐๐ ๓๙๗,๕๐๐ - 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองกก  หมู่ที่ ๑ (สาย
ท่ี ๑ ข้างบ้านนางเรียน ใจราช-บ้านนาย
ไพศาล แตงกุลา /สายที่ ๒ สามแยกไป
คูท้าวเต่า-บ้านโนนศรีสุวรรณ ม.๗) 

- - - - ๒๓๕,๐๐๐ 



-๑๑- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างระบบกรอง
น้ าประปาผิวดินขนาดเล็ก หมู่ที่ ๗ 
บ้านโนนศรสีุวรรณ 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองอีเข็ม หมู่ท่ี ๓ 
(สายที่ ๑ หอถังประปา-บ้านนาง
ทองปุ่น แก้วเงินลาด /สายที่ ๒ ปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน /สายท่ี ๓ บ้านนางถ่ า 
ศรีมุงคุณ-บ้านนายสุนนท์ วงษ์เบ้า 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๒๕,๒๐๐ ๒๖๗,๐๐๐ ๔๗๕,๒๐๐ ๔๓๕,๖๐๐ 
 
 
 

 

๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ (สาย
สามแยกทางเข้าวัดเมืองเสือสุขุมาราม-
รพ.สต.เมืองเสือและสายบ้านนางไสว 
พิมพา-บ้านนางสะอิด สิงห์คะ) 

๒๒๕,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐  - - 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ (สาย
บ้านนายสมพงษ์ ภาเจริญสุข-บ้านนาง
พิจิตรา ใจธรรม) 

  ๑๗๓,๒๕๐ - - 

๘ โครงการวางระบบท่อจ่ายน้ าประปา
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒บ้านเมืองเสอื 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - 

๙ โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองอีเข็ม (สายกลาง
คุ้มน้อย) 

 ๒๔๒,๕๐๐ - - - 

๑๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภาย 
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองอีเขม็ 

- - ๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ - 

๑๑ โครงกาปรับปรุงถนนดินและเสริม
ดินคันทาง บ้านหนองอีเข็ม หมู่ท่ี ๓ 
(สายคุ้มน้อย-ท่ีนานายสุรสิทธิ์ ศิริผล
หลาย) 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๔ 
(สายที่ ๑ ข้างบ้านนางแก้ว พันธ์หนอง
หว้า-บ้านนางอร กาลัยมะเณย์ /สายท่ี 
๒ บ้านนายไพบูลย์ ศรีโคตร-บ้านนาย
ลุน ไชยโก /สายท่ี ๓ ซอยบ้านนาย
นาวี ทวยไธสง) 

๕๔๔,๕๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ - ๓๓๖,๖๐๐ - 

๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง
แคน (สายบ้านนายสมาน พันธ์หนอง
หว้า-บ้านนายพันธ์ น้อยจันทร์วงษ์) 

- - ๓๑๕,๐๐๐ - - 

๑๔ โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหนิ
คลุกคันทาง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๔ 
(นายบ้านนายประจักษ์ พันธ์หนอง
หว้า-บ้านนางพัน กาลัยมะเณย์) 

- -   ๑๒๕,๐๐๐ 



-๑๒- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านบุลาน หมู่ที่ ๖ (สายท่ี 
๑ บ้านนางทองบ่อ เสนาพรม-บ้าน
นายเสาร์ จันทร์เมืองหงษ์ /สายท่ี ๒ 
สามแยกกลางบ้าน-บ้านนายสุรินทร์ 
ไยไธสง) 

๒๖๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ - - - 

๑๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน บ้านบลุาน หมู่ที่ ๖ 
(สายปากทางเข้าหมู่บ้าน-วัดมงคลบุรา
ราม) 

 -  - ๓๙๗,๐๐๐ ๓๙๗,๐๐๐ ๓๙๗,๐๐๐ 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๗ 
(สายบ้านนายประวัติ พันเข็มทอง-สาม
แยกไปคูท้าวเต่า) 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - 

๑๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง
ยาว (สายกลางบ้าน) 

๓๖๒,๕๐๐ ๓๖๒,๕๐๐ - - - 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองยาว หมู่ท่ี ๘ 
(สายที่ ๑ หนองยาวใต้-ถนนรอบ
หมู่บ้าน /สายที่ ๒ รอบหมู่บ้าน) 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเมืองอุดม หมู่ที่ ๙ 
(สายสวนผัก-บ้านนางนารี ภูวันเพ็ญ) 

๔๙๕,๐๐๐ - - - - 

๒๑ โครงการปรับปรุงถนนดินและเสรมิ
ดินคันทาง บ้านเมืองอุดม หมู่ที่ ๙ 
(สายที่ ๑ โคกป่าช้า-ล าพลับพลา /สาย
ท่ี ๒ ท่ีนานางสว่าง ภูวันเพ็ญ-ท่ีนาย
ประจง พันธ์เข็มทอง 

- ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ - - 

๒๒ โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหนิ
คลุกคันทาง บ้านเมืองอุดม หมู่ที่ ๙ 
(หอถังน้ าประปา-ปากทางเข้าหมู่บ้าน) 

- - - ๑๗๕,๐๐๐ - 

๒๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเมือง
อุดม 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑๐ 
(สายที่ ๑ หลังบ้านนายจันทรักษ์ ลาย
โถ-สามแยกถนน คสล.สายไปบ้าน
หนองยาว /สายที่ ๒ ฟาร์มหมู-โคกดง
ท าเลและรอบหมู่บ้าน-เขตติดต่อ ม.๔) 

๒๖๕,๐๐๐ ๒๖๕,๐๐๐ ๒๖๕,๐๐๐ ๒๖๕,๐๐๐ - 

๒๕ โครงการปรับปรุงถนนดินและเสรมิ
ดินคันทาง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 
๑๐  (สายถนน ๒๑๙-โคกดงท าเล) 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 



-๑๓- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองยาว หมู่ท่ี ๑๑ 
(สายบ้านนางลินลดา จันทรัง) 

๖๐,๐๐๐ - - - - 

๒๗ โครงการปรับปรุงถนนดินเสรมิดิน
คันทางและลงหินคลุกคันทาง บ้าน
หนองยาว หมู่ท่ี ๑๑ (สายบ้านนาย 
เหง่า แสนมี-บ้านนางนิออน ชัยสิทธิ์) 

๘๐,๐๐๐ - - - - 

๒๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
หนองยาว (สายที่ ๑ กลางบ้าน /สาย
ท่ี ๒ บ้านนางนาง สัตถาวะโห-บ้าน
นางบุญโฮม ลายโถ) 

๓๖๒,๕๐๐ ๓๖๒,๕๐๐ ๓๕๘,๖๐๐ ๓๕๘,๖๐๐ ๓๕๘,๖๐๐ 

        ๕.๒ แผนงาน  การเกษตร 
 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกหนองโดน หมู่
ที่ ๓ บ้านหนองอีเข็ม 

๕๕,๐๐๐ - - - - 

๒ โครงการขุดลอกคลองโดน (กุด
โดน) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองอีเข็ม 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - 

๓ โครงการขุดลอกหนองยาวใต้    
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองยาว 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - - 

รวมทั้งสิ้น   ๓๒  โครงการ ๕,๑๒๗,๐๐๐ ๔,๐๑๘,๗๐๐ ๓,๖๙๒,๘๕๐ ๔,๒๕๒,๔๐๐ ๒,๕๙๙,๒๐๐ 
  

 ๓. บัญชโีครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ตำม แบบ ผ.๐๒/๒ 
                       รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

 ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพของ อปท.ที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
                       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศนูย์กลางฯ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การจัดการศึกษาและสรา้งสังคมฯ 
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษา 
       ๑.๑ แผนงาน  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๒,๒๗๐,๐๐๐ ๒,๒๗๐,๐๐๐ - - - 

รวม ๑  โครงการ ๒,๒๗๐,๐๐๐ ๒,๒๗๐,๐๐๐ - - - 
 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูส่ังคมรู้รักสามัคคีฯ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนฯ 
  ๔. ยุทธศาสตร์  ด้านการสาธารณสุข 
 



-๑๔- 
 

       ๔.๑ แผนงาน  สาธารณสุข 
 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจดับริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ี
มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มภีาวะ
พึ่งพิง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑  โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูส่ังคมรู้รักสามัคคีฯ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตฯ 
  ๕. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 
       ๕.๑ แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายบ้านหนองกก หมู่ 
๑ถึง บ้านหนองยาว หมู่ท่ี ๑๑  
(มค.ถ ๘๔-๐๐๓) 

๒,๑๖๐,๐๐๐ - - - - 

 ๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง
กก ต าบลเมืองเสือ 

๔,๒๕๐,๐๐๐ - -  - 

๓ โครงการปรับปรุงถนนดินและลง
หินคลุกคันทาง สายบา้นหนองกก 
หมู่ที่ ๑ เขตสิ้นสดุต าบลเมืองเสือ
(เขตติดต่อต าบลปะหลาน) 

๙๑๒,๕๐๐ - - - - 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นเมืองเสือ หมู่
ที่ ๒ ต าบลเมืองเสือ-เขตสิ้นสุด
ต าบลเมืองเสือ (เขตต่อต่อบ้านโคก
สะอาด ต าบลเวียงสะอาด) 

- - ๒,๙๒๐,๕๐๐ - - 

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นหนองอีเข็ม 
หมู่ที่ ๓ ต าบลเมืองเสือ-เขตสิ้นสุด
ต าบลเมืองเสือ  (เขตต่อต่อต าบล
เวียงชัย) 

- ๓,๙๖๐,๐๐๐ - - - 

๖ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายทางระหว่าง    หมู่
ที่ ๕ – หมู่ที่ ๑๐ ข้างวัดหนอง
แคนเจรญิผล (มค.ถ ๘๔-๐๐๒) 

- - ๑,๗๖๐,๐๐๐ - - 

๗ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายปากทางเข้าบ้าน
หนองแคน หมู่ที่ ๕- บ้านหนอง
แคน หมู่ที่ ๔ (มค.ถ ๘๔-๐๐๒) 

๑,๙๑๒,๐๐๐ - - - - 



-๑๕- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการปรับปรุงถนนดินเสรมิ
ดินคันทางและลงหินคลุกคัน
ทาง สายหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ 
บ้านหนองแคน ต าบลเมืองเสือ 
– เขตสิ้นสดุต าบลเมืองเสือ
(เขตติดต่อต าบลปะหลาน) 

- - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - 

 ๙ โครงการก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้าน
หนองแคน ต าบลเมืองเสือ 

- - ๔,๒๕๐,๐๐๐ - - 

๑๐ โครงการก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖บ้าน
บุลาน ต าบลเมืองเสือ 

-   ๔,๒๕๐,๐๐๐ - 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล
ติก คอนกรีต สายบ้านโนนศรี
สุวรรณ หมู่ที่ ๗ – บ้านเมือง
เสือ หมู่ที่ ๒ (มค.ถ ๘๔-๐๐๕) 

๑,๗๖๐,๐๐๐ - - - - 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล
ติก คอนกรีต สายบ้านเมือง
เสือ  หมู่ที่ ๒  ถึง บ้านเมือง
อุดม หมู่ที่ ๙(มค.ถ ๘๔-๐๐๔) 

- -   ๕,๑๘๔,๐๐๐ 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล
ติก คอนกรีต บ้านหนองแคน 
หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนางสุภาพ 
ไลไธสง – บ้านนางนฤมล 
สุวรรณพันธุ์ และสายบ้านนาย
ประยูร ไชยะโกและสายสี่แยก
กลางบ้าน-ศาลากลางบ้าน มค.ถ 
๘๔-๐๐๒) 

-  ๗๖๐,๐๐๐ - - 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นหนองแคน 
หมู่ที่ ๕ (สายส านักงานประปา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย-เขตสิ้นสุดต าบลเมืองเสือ 
(เขตติดต่อหมู่๑๔ต าบลปะหลาน) 

- -   ๒,๔๗๕,๐๐๐ 

๑๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ในหมู่บ้านหมู๔่บ้านหนองแคน
(สายสี่แยกทางไปบ้านบ้านดง
เหม่า-สระหนองแคนหมู่ท่ี๔,๑๐) 

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ - -  

๑๖ โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัล
ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้าน
หนองแคน สายข้างโรงเรียน
บ้านหนองแคนถึงที่สาธารณะ
ประโยชน์โคกดงหลาว(หนองไผ่ 
มค.ถ ๘๔-๐๐๒) 

- - -  ๑,๗๑๖,๙๐๐ 



-๑๖- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นหนองกก หมู่
ที่ ๑ (สายหอถังประปา-สามแยก
ถนน คสล.ข้างท่ีนานายโสม อุชัย) 

 - - ๑,๓๐๖,๘๐๐ - 

๑๘ โครงการปรับปรุงถนนดินเสรมิดิน
คันทางและลงหินคลุกคันทาง 
สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑๐ ถึง 
บ้านดงยางน้อย ต าบลเวียง
สะอาด 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - 

๑๙ โครงการปรับปรุงถนนดินเสรมิดิน
คันทางและลงหินคลุกคันทาง 
สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๔ ถึง 
กองขยะเทศบาลต าบลพยัคฆภมูิ
พิสัย 

๔๐๐,๐๐๐ - - - - 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นหนองยาว 
หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านหนองแคน หมู่ที ่
๕ (สายหนองโดน) 

- -  ๓,๙๔๐,๒๐๐ - 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นบุลาน  หมู่ที่ 
๖  ถึง โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 

- - - ๗๗๒,๒๐๐ - 

๒๒ โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิรส์
ท่อเหลี่ยมข้ามห้วยล าพลับพลา 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองยาว 

๗๐๐,๐๐๐ - - - - 

๒๓ โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิรส์
ท่อเหลี่ยมข้ามห้วยล าพลับพลา 
หมู่ที่ ๖ บ้านบุลาน 

- ๗๐๐,๐๐๐ - - - 

  ๕.๒ แผนงาน  การเกษตร 
 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกหนองแคน หมู่ที่ 
๔,๑๐ บ้านหนองแคน 

๔๘๙,๐๐๐ - - - - 

 ๒ โครงการขุดลอกหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ 
บ้านหนองแคน 

 - - ๑,๑๐๐,๐๐๐ - 

๓ โครงการวางท่อส่งน้ าจากคลอง
น้อย-หนองไผ่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง
แคน ต าบลเมืองเสือ 

- - - - ๙๘๐,๐๐๐ 

๔ โครงการขุดลอกหนองระหาร หมู่
ที่ ๒ บ้านเมืองเสือ 

๑,๖๔๙,๕๒๐ - - - - 

 
 



-๑๗- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการขุดลอกล า
พลับพลา (หน้าฝาย
น้ าล้น) หมู่ท่ี ๒ 
บ้านเมืองเสือ 

- ๒,๗๓๑,๘๓๐ - - - 

 ๖ โครงการขุดลอก
หนองสระโค หมู่ที่ ๗ 
บ้านโนนศรสีุวรรณ 

- - ๑,๖๓๖,๘๘๐ - - 

๗ โครงการขุดลอก
หนองสระบัว หมู่ที่ ๙ 
บ้านเมืองอุดม 

 ๒,๒๕๖,๒๔๐ - - - 

๘ โครงการขุดลอกคลอง
น้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
หนองยาว 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - 

๙ โครงการขุดลอก
หนองยาว หมู่ท่ี ๑๑ 
บ้านหนองยาว 

- - -  ๑,๕๒๐,๗๕๐ 

รวม ๓๒  โครงการ ๑๔,๔๙๑,๐๒๐ ๑๐,๘๔๘,๐๖๐ ๑๒,๓๒๗,๓๘๐ ๑๒,๕๖๙,๒๐๐ ๑๑,๘๗๖,๖๕๐ 
 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูส่ังคมรู้รักสามัคคีฯ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนฯ 
  ๗. ยุทธศาสตร์ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
       ๗.๑ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๗ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๘ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๙ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

- - ๙๐๐,๐๐๐ - - 

๒ โครงการถนนทาง
หลวงปลอดภัย 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - 

รวม ๒  โครงการ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ - - 
รวมทั้งสิ้น   ๓๖  โครงการ ๑๗,๒๖๑,๐๒๐ ๒๓,๖๑๘,๐๖๐ ๑๓,๒๗๒,๓๘๐ ๑๓,๐๖๙,๒๐๐ ๑๒,๓๗๖,๖๕๐ 

  

 ๔. บัญชีครุภัณฑ ์
                       แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

                       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
ผลผลิต
ของ

ครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

รถบรรทุก
ดีเซล 

๘๕๔,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 

 



-๑๘- 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
ผลผลิต
ของ

ครุภัณฑ์ 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารท่ัวไป 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

รถตักหน้า
ขุดหลัง  

- ๓,๕๒๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๓ แผนงานการศึกษา 
-งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับ
อากาศ 

๙๗,๒๐๐ - - -  กอง
การศึกษาฯ 

รวม ๙๕๑,๒๐๐ ๓,๕๒๐,๐๐๐     
 
ปลัด อบต. ตามรายละเอียดที่ได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอรายละเอียดของร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ในส่วนที่ ๓ (๒)  ไปแล้วนั้น ก็ขอให้สภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเมืองเสือได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ผูบ้ริหารท้องถิ่น ได้เสนอร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ในส่วนที่ ๓ (๒) ไป
แล้วนั้น มสีมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย ขอเชิญ 

นายข าธรรพ์ เดชเถร เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายข าธรรพ์ เดชเถร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ตามร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ท่านผูบ้ริหารเสนอมาให้สภาพิจารณานัน้ กระผมเห็นว่า
เหมาะสมดีแล้ว 

ประธานสภา มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายอีก เม่ือไม่มีจึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ว่า
จะให้ความเห็นชอบร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  นี้หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ (๑๗ เสียง)  ให้ควำมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภา ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ 

ปลัด อบต. เร่ืองการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อด าเนิน
โครงการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเสือ ได้เสนอโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิวถนนคอนกรีต 
(OVERLAY) สายบ้านหนองแคน หมู่ที่  ๕ ถึง บ้านหนองแคน หมู่ที่  ๔ งบประมาณ จ านวน 
๑,๙๑๒,๐๐๐  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

         -ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิวถนนคอนกรีต (OVERLAY) สายบ้านหนองแคน 
หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๔  ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๑,๑๗๐.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร 

  โดยเป็นการเสนอขอรับการสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งได้เสนอโครงการดังกล่าว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และขณะนี้ได้รับการแจ้ง
จัดสรรงบประมาณแล้ว ซึ่งก็จะได้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป  จึงขอแจ้งให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือได้รับทราบ 

ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
นายประพร มาบิดา ได้สอบถามกรณีการด าเนินโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบพลังงานงานแสงอาทิตย์

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของบ้านโนนศรีสุวรรณ ได้ด าเนินการหรือยัง 
 



-๑๙- 
 
นางพนูสวสัดิ์ แสงงาม ได้แจ้งขอความช่วยเหลือกรณี ประชาชนชาวบา้นหนองแคน หมู่ที่ ๑๐ ได้รับความเดือดร้อนกรณี

เขตไฟฟ้าไม่ทัว่ถึง เนื่องจากประชาชนมีการสร้างบ้านเรือนขยายหมู่บ้าน ท าให้เขตไฟฟ้าไปไม่ถึง 
ปลัด อบต. ได้ตอบข้อซักถาม 
   ๑) กรณีการด าเนินโครงการตดิตั้งโคมไฟส่องสวา่งระบบพลงังานแสงอาทิตย์ ของบา้นโนนศรี

สุวรรณ ขณะก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
    ๒) กรณีประชาชนชาวบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑๐ ได้รับความเดือดร้อนเร่ืองเขตไฟฟ้า ก็จะไดม้อบ

ให้กองช่างและงานป้องกันฯออกส ารวจข้อเท็จจริง และจะได้ประสานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าต่อไป 

  
ประธานสภา กล่าวปิดประชุม    ปิดประชุมเวลา  1๒.๓0   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   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  
  ประจ าป ี ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓   ซึ่งประชุม  เมื่อวันที่  2๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓   ในการประชุม 
           สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓  สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  1๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
 
      (ลงชื่อ    สมศรี    อีคะละ 
               (นายสมศรี  อีคะละ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


