
 
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
สมัยสำมัญ ประจ ำปี ๒๕๖๕ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันท่ี  ๑๓  มกรำคม  ๒๕๖๕  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 

นายยุทธนา          บัวเสนา 
นางพานเงิน         ปากแคว 
นางค านาง           สุระเสน 
นายวัชรพงษ์         มาบิดา 
นายบุญจันทร์        หงษ์หิน 
นายยงสวัสดิ์          ยวงมะณี 
นายสมสี              เสนาสุ 
นายประพร           มาบิดา 
นายธวัชชัย           ตรงไธสง 
นายสง่า               สีล าเนา 
นายสมศรี            อีคะละ 
นางสาวรุ่งอรุณ      ทุมมาลา 

 รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

ประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑  
เลขานุการสภา อบต. 

ยุทธนา          บัวเสนา 
พานเงิน         ปากแคว 
ค านาง           สุระเสน 
วัชรพงษ์         มาบิดา 
บุญจันทร์        หงษ์หิน 
ยงสวัสดิ์          ยวงมะณี 
สมสี              เสนาส ุ
ประพร           มาบิดา 
ธวัชชัย           ตรงไธสง 
สง่า               สีล าเนา 
สมศรี            อีคะละ 
รุ่งอรุณ          ทุมมาลา 

 
 
           ผู้เข้ำร่วมประชุม  

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

นายจ าเนียร        สายบุตร 
นายบุญร่วม        ภาเจริญสุข 
นายทองเสาร์      สายบุตร 
ด.ต.สมาน          พันธุ์หนองหว้า 
นายดัสกร          ประครองสุข 
นางสาวสริญญา   สุค าภา 
นางวิมลรัตน์       ชัยบวั 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รองปลัด อบต. 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

จ าเนียร        สายบุตร 
บุญร่วม        ภาเจริญสุข 
ทองเสาร์      สายบุตร 
สมาน          พันธุ์หนองหว้า 
ดัสกร          ประครองสุข 
สริญญา        สุค าภา 
วิมลรัตน์       ชัยบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อการประชุม  
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือเสือ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา ผู้  
มาประชุม ปรากฏว่ามาประชุมครบทุกคน   และได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย  ประธานสภาได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไป  
    

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
ประธานสภา วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๕ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งเป็น  
  เปิดประชุมสภาเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้แถลงนโยบายต่อสภา   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา ส าหรับการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองเสือ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕  รายละเอียดก็ตามที่เลขานุการสภา
ได้แจกให้ทุกท่านได้ตรวจสอบดูแล้ว  

ที่ประชุม ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ เรื่องการรายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภา ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ส าหรับการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔)  อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ (๓) และ ข้อ ๓๐ (๕)  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาอย่างน้อยปี 
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมติดตามประเมินผลแผนแล้ว และได้รายงานผลให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นทราบแล้วนั้น ส าหรับรายละเอียดของการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เพ่ือทราบนั้น ดิฉัน ในฐานะ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น ขอน าเสนอรายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ 
ที่ประชุมตามรายละเอียดที่ได้แจกให้แก่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ดังนี้   

 ๑. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔)   
     ๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ   
    -โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน 1๗  โครงการ    
    -โครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน  ๑๒ โครงการ   
    -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   ๑๐  โครงการ    
  คิดเป็นร้อยละ   ๕๘.๘๒ 

 ๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเกษตรและปศุสัตว์     
   -โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๘  โครงการ       
   -โครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ  พ.ศ. 256๔  จ านวน  ๖ โครงการ      
    -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  ๔   โครงการ     
  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐  
  ๓) ยุทธศำสตร์ด้ำนคนและสังคม    
   -โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน ๑๖  โครงการ    
    -โครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 256๔  จ านวน ๑๓ โครงการ  



-๒- 
 
    -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   ๘  โครงการ   
  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐ 
   ๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข 
   -โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๘  โครงการ  
   -โครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน  ๕ โครงการ 
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  ๕  โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๕๐ 
  ๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   -โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  ๓๙  โครงการ  
   -โครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  ๑๙ โครงการ 
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   1๘  โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๑๕ 
  ๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศำสนำวัฒนธรรมประเพณีและกีฬำนันทนำกำร 
   -โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๖  โครงการ  
   -โครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน  ๔ โครงการ 
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   ๒  โครงการ   
  คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๓ 
  ๗) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๘  โครงการ  
   -โครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน  ๖ โครงการ 
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   4  โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ   ๕๐ 
  ๘) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   -โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 8  โครงการ  
   -โครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน  ๖  โครงการ 
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   ๕  โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ   ๖๒.๕๐ 
  ๙) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
   -โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๑๘  โครงการ   
   -โครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๑๑ โครงการ  
   -โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน   ๙  โครงการ   
  คิดเป็นร้อยละ   ๕๐  
 ซึ่งถ้ารวมผลประเมินฯ ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๗๘  
 

 ๒. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง ก.ย. ๒๕๖๔)   
     เบิกจ่ำยตำมแผนทั้งสิ้น  ๑๖,๙๖๙,๘๘๒.๔๘ บำท  คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๓๕  
  ๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    
   -เบิกจ่ายงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๒,๐๕๕,๓๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๖  
  ๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเกษตรและปศุสัตว์  
   -เบิกจ่ายงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๓๑,๕๒๕  บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ 
 



-๓- 
 
  ๓) ยุทธศำสตร์ด้ำนคนและสังคม 
   -เบิกจ่ายงบประมาณ (งบปกติ) จ านวน ๖,๑๕๙,๑๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๘     
  ๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข 
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๓๕๐,๙๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑ 
  ๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ รวมงบสะสม)  จ านวน ๗,๘๑๐,๘๔๗  บาท คิดเป็น  
       ร้อยละ ๑๕.๘๑ 
  ๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศำสนำวัฒนธรรมประเพณีและกีฬำนันทนำกำร 
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๖๓,๑๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.๑๓ 
  ๗) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๓๖๗,๓๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๔ 
  ๘) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๑๘,๓๕๐  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.๐๔  
  ๙) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
   -เบิกจา่ยงบประมาณ (งบปกติ)   จ านวน  ๑๑๓,๓๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓  
 

  ซึ่งในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่อัตราความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับปานกลางซึ่งน้อยกว่าปีที่ 
ผ่านมา อาจเกิดจากปัญหาโรคระบาด (โควิด ๑๙) ท าให้ไม่สามารถด าเนินการกิจกรรม/ 
โครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ และส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการบรรจุโครงการ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และฝ่ายข้าราชการ
ประจ า    ควรให้ความส าคัญในการน าโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดท า
งบประมาณและด าเนินการให้ส าเร็จทุกโครงการ และในการพิจารณาน าโครงการมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงและค านึงถึงศักยภาพ
หรือสถานะการเงินการคลังของท้องถิ่นด้วย และควรน าโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาพิจารณาทบทวนถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ โดย
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ในรอบด้าน เช่น บุคลากร งบประมาณ สภาพแวดล้อม เป็นต้น และ 
น าปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาน ามาแก้ไขในการด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป  
 ซึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น  
ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้น าความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้พบมาเร่งรัดในการจัดท า
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป ดิฉันจึงขอเสนอให้ที่
ประชุมได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๔)    

ประธานสภา ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้น าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
 ท้องถิ่น(พ.ศ.256๔)  ไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
 อภิปรายถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

๓.๒ เรื่องการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประธานสภา ขอเชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น ได้น าเสนอรายงาน 
 แสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ต่อที่ประชุม 
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ปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ส าหรับเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงไว้ต่อสภา อ้างถึงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 
วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ซึ่ง ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาเราไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา ๖๔ วรรคสี่ ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ ได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ดังนี้ 
               รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
                            ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเสือ 
เรียน ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ทุกท่าน 
 โดยที่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 มาตรา ๖๔ วรรคสี่  ดิฉันนางสาวรุ่งอรุณ  ทุมมาลา   
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เสือ ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 
2562  มาตรา 85/5 วรรคห้า  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้ทราบถึง
ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ตามยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
    1.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๔ เงินสะสม และเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน  
 1) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ส าหรับ ศพด. และโรงเรียน  งบประมาณ  ๕๕๙,๕๗๕.๗๔ 
บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ 
๒๕,๕๐๐  บาท (เงินงบประมาณฯ) 
 ๓) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)   งบประมาณ  
๙,๐๐๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๔) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)   
งบประมาณ  ๑๐๕,๔๐๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๕) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน)   งบประมาณ   ๘๖๑,๐๐๐  บาท      
 (เงินงบประมาณ) 
 ๖) โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท 
 ๗) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)   
งบประมาณ  ๓๑๑,๙๘๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๘) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน)   
งบประมาณ  ๙,๐๐๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
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 ๙) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)   
งบประมาณ  ๑๓,๕๐๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๑๐) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
งบประมาณ  ๑๙,๓๕๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและปศุสัตว์ 
    ๒.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๔ เงินสะสม และเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน  
 1) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า งบประมาณ ๒๐,๒๔๐  บาท  (เงินงบประมาณ
ประจ าปี) 
 2) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์    งบประมาณ  ๑,๓๐๐  บาท   
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๓) โครงการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์  งบประมาณ  ๓๐๐  บาท   
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๔) โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์    งบประมา ณ  ๙,๖๘๕  บาท   
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคนและสังคม 
    ๓.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๔ เงินสะสม และเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน  
 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
งบประมาณ  ๒๕0 บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  ๓๐๐ 
บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 3) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ  ๓๐๐ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๔) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ  ๔,๘๖๓,๗๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๕) เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  ๑,๒๓๒,๒๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๖) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๔๙,๐๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๗) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย (โครงการผู้น าสีขาวปลอดยาเสพติด
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย)   งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๘) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย (โครงการจัดงานหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย)   งบประมาณ  ๓,๓๙๐.๔๒  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
    ๔.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๔ เงินสะสม และเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน  
 ๑) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  งบประมาณ  ๖,๐๐0  บาท   
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๒) อุดหนุน กม. โครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข  งบประมาณ 
220,000 บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๓) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งฯ  งบประมาณ       
๗๘๐  บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
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 ๔) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  ๒๔,๒๐๘  บาท 
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๕) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองเสือ งบประมาณ 100,000 บาท 
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
  

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    ๕.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๔ เงินสะสม และเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน  
 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๘  งบประมาณ  ๑๐๔,๙๔๖ บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๙  งบประมาณ  ๙๘,๐๐๐ บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑๑  งบประมาณ  ๓๔๘,๐๐๐ 
บาท  (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑๐  งบประมาณ  ๑๑๒,๐๐0 
บาท  (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๓  งบประมาณ  ๓๔๘,๐๐๐ บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๖) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่ ๔  งบประมาณ  ๑๑๐,๐00 บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐   งบประมาณ ๙๓,๐๐๐  บาท
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕   งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐  บาท
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑  งบประมาณ  ๑๙๕,๐00 บาท 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๑๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๒  งบประมาณ  ๓๕๐,๐00 
บาท  (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๑๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านในต าบลเมืองเสือ  งบประมาณ  
๓๓๔,๙๐๑.๖๘  (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๑๒) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ถึง หมู่ที่ ๔,๑๐ งบประมาณ 
๑,๗๘๐,๐๐๐  บาท  (เงินสะสม)    
  ๑๓) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓   งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐  
บาท  (เงินสะสม)    
 ๑๔) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙   งบประมาณ ๗๖๖,๐๐๐  
บาท  (เงินสะสม)    
 ๑๕) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๗   งบประมาณ 
๑,๓๗๗,๐๐๐  บาท  (เงินสะสม)    
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 ๑๖) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๑๗) โครงการปรับปรุงดินเสริมดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ 
บาท  (เงินสะสม) 
 ๑๘) โครงการวางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘  งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ 
บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำวัฒนธรรมประเพณีและนันทนำกำร 
    ๖.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๔ เงินสะสม และเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน  
  ๑) โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ  งบประมาณ  
๑๓,๑๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๒) โครงการอุดหนุนกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑  บ้านหนองยาว  (โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญคูท้าวเต่า)  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
  

๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๗.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๔ เงินสะสม และเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน  
 ๑) โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบประมาณ  
๓๔,๐๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๒) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร  งบประมาณ  ๑๒,๔๘๔  
บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๓) เงินส ารองจ่าย  งบประมาณ  ๒๔๘,๓๖๘ บาท (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๔) โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  งบประมาณ  ๗๒,๔๕๐  บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 

 

๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    ๘.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๔ เงินสะสม และเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน  
 ๑) โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าและลดปัญหาโลกร้อน งบประมาณ ๓๐๐ 
บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 

  ๒) โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ   งบประมาณ   ๑๐,๙๓๐  บาท  
(เงินงบประมาณประจ าปี) 

  ๓) โครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big Cleaning Day)   งบประมาณ  ๖๐๐  บาท 
(เงินงบประมาณประจ าปี) 

  ๔) โครงการส่ง เสริมการใช้พลังงานทดแทน   งบประมาณ  ๖,๒๒๐  บาท               
(เงินงบประมาณประจ าปี) 

  ๕) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ งบประมาณ ๓๐๐ บาท               
(เงินงบประมาณประจ าปี) 

 

๙. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
    ๙.1 จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๔ เงินสะสม และเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน  
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 ๑) โครงการพัฒนาความรู้ อบรมของบุคลากรในองค์กร  งบประมาณ ๔๔,๙๗๔ บาท  
(เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๒) ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เมืองเสือ  
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๓) โครงการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ  ๗,๒๖๕ 
บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๔) ค่าจ้างเหมาบริการ  งบประมาณ  ๑๓,๘๒๕ บาท   (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๕) โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่าง
ยั่งยืน   งบประมาณ  ๓๐๐  บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๖) โครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   งบประมาณ  ๓๖๐  
บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๗) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   งบประมาณ  ๑,๖๐๐  บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๘) อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย (โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ฯ) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐  บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 ๙) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธี/วันส าคัญ เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ) 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท  (เงินงบประมาณประจ าปี) 
 

   ตามรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ี 
ได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาไปแล้วนั้น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีความตั้งใจที่จะด าเนินงานให้ครบ
ทุกด้าน แต่เนื่องจากเรามีขีดจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ แต่ก็พยายามประสานหน่วยงาน 
อ่ืนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา และในปีต่อ ๆ ไปก็จะ
พยายามด าเนินงานตามนโยบายให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาว 
ต าบลเมืองเสือของเรา และในโอกาสนี้ดิฉันจะขอเสนอผลการศึกษาเพ่ือส ารวจความพึง 
พอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 เมอืงเสือ ประจ าปี ๒๕๖๔ โดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ือ
ประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ ๔ ด้าน ได้แก่  

   ๑. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
   ๒. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
   ๓. ด้านเทศกิจหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๔. ด้านการศกึษา 

  ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ ๙๕.๒๖ โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  อันดับที่ ๑  ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง    มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ  ๙๕.๓๙ 
  อันดับที่ ๒    ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ    
ร้อยละ ๙๕.๓๖ 
  อันดับที่ ๓  ด้านเทศกิจหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ    
ร้อยละ ๙๕.๑๓ 
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   อันดับที่ ๔  ด้านการศึกษา   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  ๙๕.๐๑  
 

  ซึ่งถ้าดูจากผลการศึกษา ก็สามารถสรุปได้ว่าประชาชนชาวต าบลเมืองเสือมีความ 
พึงพอใจ ในการให้บริการของ อบต.เมืองเสือ ฉะนั้นดิฉันในฐานะปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารจึง
อยากจะขอให้ท่านสมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และในส่วนของคณะ 
ผู้บริหารเอง ได้รักษาคุณภาพของการให้บริการประชาชนในระดับที่ดีมากตลอดไป 

ประธานสภา ตามที่ปลัด อบต. ได้น าเสนอผลรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ไปแล้วนั้นมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายถือว่าที่ประชุม 
รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุม  รับทรำบ  
 

 ๓.๓ เรื่องรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงิน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภา เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เสนอเรื่องต่อสภา 
ปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 10๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท างบแสดงการเงิน และงบ
อ่ืน ๆ ตามแบที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่สิ้นปี และส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดและเทศบาล ส่งนายอ าเภอ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส าหรับในวันนี้จะได้
เสนอรายงานการรับ-จา่ยเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเสือเพ่ือทราบ และในโอกาสนี้ดินฉันขอน าเสนอรายละเอียดการรับจ่ายเงิน ต่อที่
ประชุมสภา ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

 

   รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ณ  วันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๔  
    (รำยรับ)  

หมวด/ประเภท ประมำณกำร รับจริง +/- สูง/ต่ ำ 
หมวดภาษีอากร 1๗๐,000 ๑๑๔,๑๘๙.๗๒ -  ๖๓,๓๖๑.๒๘ 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต  

๓๒,000 ๑๔,๔๗๓.๐๐ - ๑๗,๕๒๗ 

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 1๒๓,000 ๑๓๓,๗๐๒.๐๘ + ๑๐,๗๐๒.๐๘ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,000 ๑๑๘,๘๑๑.๕๐ + ๑๐๘,๘๑๑.๕๐ 
หมวดภาษีจดัสรร ๑๖,๗๐๔,000 1๕,๗๐๐,๔๐๖.๐๘ - ๑,๐๐๓,๕๙๓.๙๒ 
หมวดเงินอุดหนุน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ 1๔,1๓๗,๙๔๔.๒๒ + 3๓๗,๙๔๔.๒๒ 
รวมเงินประมำณกำรรำยรับทั้งสิน้ ๓๐,๘๓๙,000 ๓๐,๒๑๙,๘๒๖.๖๐ - ๖๑๙,๑๗๓.๔๐ 
รายรับเงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
         เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบวุัตถุประสงค์  
 

รายรับเงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
 

         เงินส ารองรายรับ  
                                      รวมรำยรับทั้งสิ้น  

   
๒,๐๑๑,๓๔๘   

    
-   

๓๒,๒๓๑,๑๗๔.๖๐   
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                     (รำยจ่ำย) 
รำยกำร  ประมำณกำร  รำยจ่ำยจริง  +/- สูง/ต่ ำ  

งบกลาง     เงินงบกลาง  ๖,๘๒๔,๐๐๐   6,๙๐๑,๗๖๖   - ๗๙,๒๓๔   
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)    2,๓๗๗,๖๒๐   1,97๒,๘๐๐   - ๔๐๔,๘๒๐   
              เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    7,๗๒๙,๗๔๐  ๗,๐๖๓,๔๐๕  - ๖๖๖,๓๓๕  
              เงินเพิ่มต่างๆพนักงานส่วนต าบล   ๒๑,๓๐๐  ๑๓,๐๑๕  - ๘,๒๘๕  
              เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร   ๒๕๒,๐๐๐  ๒๕๒,๐๐๐   - 
              เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง   1,๙๐๒,๕๘๐  1,๘๘๙,๗๘๒.๙๐  - ๑๒,๗๙๗.๑๐  
             เงินเพิ่มค่าครองชีพฯพนักงานจ้าง   ๑๕๑,๘๖๐  ๑๒๙,๒๒๕.๙๗  - ๒๒,๖๓๔.๐๓  
             เงินอ่ืนๆ  (ค่าตอบแทนพิเศษ)   ๘๔,๐๐๐  ๘๔,๐๐๐   - 
             เงินวิทยะฐานะ ๑๖๘,๐๐๐  ๑๖๔,๕๐๐  - ๓,๕๐๐  
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ๗๕๕,๓00 3๒๖,๑๐๕ - ๔๒๙,๑๙๕ 
                 ค่าใช้สอย 3,๒๐๐,๗๒๐ ๙๐๐,๓๘๓ - ๒,๓๐๐,๓๓๗ 
                 ค่าวัสดุ 1,๕๗๑,๘๘๐ 1,๐๙๖,๑๐๙.๗๔ - ๔๗๕,๗๗๐.๒๖ 
                 ค่าสาธารณูปโภค 26๘,000 ๑๙๐,๕๖๙.๙๕ - 7๗,๔๓๐.๐๕ 
งบอุดหนุน    เงินอุดหนุน 1,๗๓๙,000 ๑,๕๐๔,๒๙๒.๑๐ - ๒๓๔,๗๐๗.๙๐ 
งบลงทุน       ค่าครุภัณฑ ์ ๖๘๑,๕๐๐ ๕๖๐,๖๐๐ - ๑๒๐,๙๐๐ 
                 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒,๙๓๔,๔๐๐ 2,๔๓๗,๔๔๖ - ๔๙๗,๐๕๔ 
งบรายจ่ายอื่น  รายจ่ายอื่น 20,000 20,000  - 

รวม ๓๐,๘๓๙,๐๐๐ 25,๖๘๑,๐๐๐.๖๖  - ๕,๑๕๗,๙๙๙.๓๔ 
รายจ่ายที่จา่ยจากเงินรายได้ที่รัฐฯอุดหนุนให้โดยระบุ

วัตถุประสงค์ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค ์ 

 

                                         รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น   

-   
   

 ๒,๐๑๑,๓๔๘      
2๗,๖๙๒,๓๔๘.6๖       

 

 รำยรับจริงสูงกว่ำรำยจ่ำยจริง(ตำมข้อบัญญัติฯ)              ๔,๕๓๘,๘๒๕.๙๔    บำท 
 หัก      ทุนส ำรองเงินสะสม 1๕%                                ๖๘๐,๘๒๓.๘๙     บำท                                
         -เงินสะสม                   จ ำนวน     ๑๒,๘๘๖,๐๙๖.๖๗    บำท    
         -เงินทุนส ำรองเงินสะสม   จ ำนวน     ๑๐,๑๔๘,๓๙๙.๒๖    บำท   
 

 จึงขอรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ต่อสภาองค์การบริหารส่วน  
ต าบลเมืองเสือ  เพื่อทราบต่อไป 

ประธานสภา ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เสนอรายงานการรับ-จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนออะไร   เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายถือ
ว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผู้บริหาร  
ท้องถิ่นจะได้ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินให้ประชาชนได้ทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุม  รับทรำบกำรรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔    
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องการก าหนดระเบียบสาา  ว าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมสาาองค์การบริหารส วนต าบลเมืองเสือ 
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ประธานสภา ส าหรับเรื่องการก าหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นั้นเป็นเรื่องการให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมสภา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่  ประธานสภา
ท้องถิ่นอาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ ตาม
ระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้จัดท า
ร่างเสนอให้ประธานสภา พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในวันนี้จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้ประกาศเป็นระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ให้
ประชาชนได้ทราบต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

 

                      ระเบียบสาาองค์การบริหารส วนต าบลเมืองเสือ 
                          ว าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสาาองค์การบริหารส วนต าบล

เมืองเสือ 
  ******************************   

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้พิจารณาในสมัยการประชุมสภา 
สมัยสามัญ ประจ าปี  ๒๕๖๕   สมัยแรก  เมื่อวันที่  ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๕   ก าหนดระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ   เพ่ือให้เป็นไปตาม ข้อ  ๑๑๗  วรรคสี่  แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ต้อง
ท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
เพ่ือพิจารณาอนุญาตโดยยื่นล่วงหน้าก่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
ไม่น้อยกว่า ๑  วัน  เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมเข้าฟังการ
ประชุมได ้

 

 กรณีมีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะ ให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาต
ก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุจ านวนคนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 

 

 กรณทีี่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและไม่สามารถ
จัดให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เสือพิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัด
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้
ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
 ข้อ ๒ ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) แต่งการสุภาพเรียบร้อย 
 (๒) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
 (๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาที่กระท าให้เสื่อมเกียรติของที่
ประชุมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระท าการใด ๆ อัน
เป็นการรบกวนการประชุม 
 (๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียงวิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อ่ืน
ใดที่อาจรบกวนการประชุมได ้
 (๕) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
 (๖) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องประชุม 
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 (๗) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

  ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดท าค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  (๒) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุม เสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเสือ พิจารณาอนุญาตและแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
  (๓) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอเข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
               (นายประพร   มาบิดา) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 ก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่จึงขอ

มติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างก าหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ นี้หรือไม ่

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
๔.๒ เรื่องการเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขาาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส วนต าบลเมืองเสือ 

ประธานสภา ส าหรับเรื่องการเลือกผู้แทนสภาท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 
 ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ก็ขอเชิญท่านปลัด อบต. ได้เสนอต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน  ส าหรับเรื่องการเลือกผู้แทนสภาท้องถิ่นร่วม

เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อ้างถึงพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗  ประกอบกับ ข้อ ๖ และ ข้อ ๑๒ (๓)  
แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งข้อ ๑๒  (๓)  ได้ว่า
ด้วยเรื่องคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่เป็นผู้แทนสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวนสองคน ซึ่งกรรมการเดิมได้หมดวาระการด ารงต าแห่นงตามสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว จึงต้องมีการเลือกกรรมการแทนรายเดิม จ านวน ๒ คน  และ ข้อ ๑๓ 
กรรมการที่มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่น มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกค าสั่ง
แต่งตั้ง 

ประธานสภา ตามที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงที่มาของกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มาจากสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จ านวน ๒ คน ก็ขอให้ท่านสมาชิก ได้เสนอชื่อมาทีละหนึ่ง และให้มีผู้รับรองด้วย 

นายยงสวัสดิ์ ยวงมะณ ี เรียนท่านประธานสภา กระผม นายยงสวัสดิ์  ยวงมะณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ขอเสนอ 
 นายสมศรี  อีคะละ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
นายบุญจันทร์ หงษ์หิน เรียนท่านประธานสภา  กระผม นายบุญจันทร์  หงษ์หิน   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๖        

ขอรับรอง  (ผู้รับรองคนท่ี ๑) 
นางพานเงิน ปากแคว เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางพานเงิน  ปากแคว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๒) 
ประธานสภา มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติ เลือก นายสมศรี  อีคะละ เป็น

กรรมการหลักประกันสุขภาพ คนที่ ๑ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อ คนที่ ๒ ขอเชิญ 



-๑๓- 
 

นายวัชรพงษ์ มาบิดา เรียนท่านประธานสภา กระผม นายวัชรพงษ์   มาบิดา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  ขอเสนอ 
 นายยงสวัสดิ์  ยวงมะณี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
นางค านาง สุระเสน เรียนท่านประธานสภา  ดินฉัน นางค านาง สุระเสน   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๐  ขอรับรอง  

(ผู้รับรองคนท่ี ๑) 
นายสมสี เสนาสุ เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสมสี  เสนาสุ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๒) 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมได้เลือก นายสมศรี  อีคะละ  สมาชิกสภา 

อบต. หมู่ที่ ๑๑  และ นายยงสวัสดิ์  ยวงมะณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  เป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจะได้เสนอรายชื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 

 ๔.๓ เรื่องการเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประธานสภา เรื่องการเลือกกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ก็ขอ

เชิญปลัด อบต. เสนอต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต. ส าหรับเรื่องการเลือกกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ ว ๔๓๕ ลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบ
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ โดยในการท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น ให้มี
คณะกรรมการในการประเมินผล ซึ่งกรรมการมีที่มาหลายภาคส่วนด้วยกันและมีในส่วนของ
ผู้แทนสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒ คน โดยการคัดเลือกของสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภา ตามที่ปลัด อบต. ได้น าเสนอเรื่องการเลือกกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น ซึ่งในส่วนของผู้แทนสภาท้องถิ่นมีจ านวน ๒ คน จึงขอให้
ที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลมาทีละหนึ่งชื่อและมีผู้รับรอง 

นายสง่า สีล าเนา เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสง่า  สีล าเนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ขอเสนอ 
 นายบุญจันทร์  หงษ์หิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
นายสมสี เสนาสุ เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสมสี  เสนาสุ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๑) 
นายยงสวัสดิ์ ยวงมะณี เรียนท่านประธานสภา กระผม นายยงสวัสดิ์  ยวงมะณี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๒) 
ประธานสภา มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติ เลือก นายบุญจันทร์  หงษ์หิน เป็น

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๑ ต่อไป
เป็นการเสนอชื่อ คนที่ ๒ ขอเชิญ 

นายบุญจันทร์ หงษ์หิน เรียนท่านประธานสภา กระผม นายบุญจันทร์ หงษ์หิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ขอเสนอ 
 นายสมศรี  อีคะละ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
นายธวัชชัย ตรงไธสง เรียนท่านประธานสภา กระผม นายธวัชชัย  ตรงไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๑)  
นายวัชรพงษ์ มาบิดา เรียนท่านประธานสภา กระผม  นายวัชรพงษ์  มาบิดา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ขอรับรอง 
 (ผู้รับรอง คนที่ ๒) 
 



-๑๔- 
 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมได้เลือก นายบุญจันทร์ หงษ์หิน สมาชิก

สภา อบต. หมู่ที่ ๖ และ นายสมศรี  อีคะละ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑   เป็นกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะได้เสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 

 ๔.๔ การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา เรื่องการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ก็ขอมอบหมายให้ปลัด อบต. น าเสนอต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต. ส าหรับเรื่องการเลือกคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๗  และ ข้อ ๘ (๓) 
ก าหนดให้กรรมการมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน และวรรคสุดท้ายให้
คณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

ประธานสภา ตามที่ปลัด อบต. ได้น าเสนอเรื่องการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น ซึ่งในส่วน
ของผู้แทนสภาท้องถิ่นมีจ านวน ๓ คน จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลมาทีละหนึ่งชื่อและ
มีผู้รับรอง ขอให้เสนอ คนที่ ๑ 

นางพานเงิน ปากแคว เรียนท่านประธานสภา  ดิฉัน นางพานเงิน  ปากแคว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ 
 นายธวัชชัย  ตรงไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
นายสง่า สีล าเนา เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสง่า  สีล าเนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๑) 
นางค านาง สุระเสน เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางค านาง สุระเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๒) 
ประธานสภา มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติ เลือก นายธวัชชัย  ตรงไธสง เป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๑ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อ คนที่ ๒ ขอเชิญ 
นายธวัชชัย ตรงไธสง เรียนท่านประธานสภา  กระผม  นายธวัชชัย  ตรงไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓   ขอเสนอ 
 นายสง่า สีล าเนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
นายยงสวัสดิ์ ยวงมะณี เรียนท่านประธานสภา กระผมนายยงสวัสดิ์  ยวงมะณี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๑) 
นายวัชรพงษ์ มาบิดา เรียนท่านประธานสภา กระผม  นายวัชรพงษ์  มาบิดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๒) 
ประธานสภา มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติ เลือก นายสง่า สีล าเนา เป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๒ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อ คนที่ ๓ ขอเชิญ 
นายธวัชชัย ตรงไธสง เรียนท่านประธานสภา  กระผม  นายธวัชชัย  ตรงไธสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓   ขอเสนอ 
 นายวัชรพงษ์  มาบิดา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
นายสง่า สีล าเนา เรียนท่านประธานสภา กระผม  นายสง่า  สีล าเนา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๒  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๑) 
นายสมสี เสนาสุ เรียนท่านประธานสภา กระผม  นายสมสี  เสนาสุ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๒) 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมได้เลือก นายธวัชชัย ตรงไธสง สมาชิกสภา 

อบต. หมู่ที่ ๓  นายสง่า สีล าเนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  และ นายวัชรพงษ์  มาบิดา  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะได้เสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 



-๑๕- 
 
 ๔.๕ เรื่องการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา ส าหรับเรื่องการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอมอบหมาย

ให้ปลัด อบต. น าเสนอต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต. ส าหรับเรื่องการเลือกคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ข้อ ๒๘ (๑)  ก าหนดให้กรรมการมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
และวรรคสุดท้ายให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้  

ประธานสภา ตามที่ปลัด อบต. ได้น าเสนอเรื่องการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไปแล้วนั้น ซึ่งในส่วนของผู้แทนสภาท้องถิ่นมีจ านวน ๓ คน จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอ
ชื่อบุคคลมาทีละหนึ่งชื่อและมีผู้รับรอง ก็ขอให้เสนอชื่อ คนที่ ๑  

นายสวัสดิ์ ยวงมะณี เรียนท่านประธานสภา  กระผม นายสวัสดิ์  ยวงมะณี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ขอเสนอ 
 นางพานเงิน  ปากแคว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
นายธวัชชัย ตรงไธสง เรียนท่านประธานสภา กระผม นายธวัชชัย  ตรงไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๑) 
นายสง่า สีล าเนา เรียนท่านประธานสภา กระผม นายสง่า  สีล าเนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๒) 
ประธานสภา มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติ เลือก นางพานเงิน ปากแคว เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๑  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อ 
คนที่ ๒ ขอเชิญ 

นายบุญจันทร์ หงษ์หิน เรียนท่านประธานสภา กระผมนายบุญจันทร์  หงษ์หิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖   ขอเสนอ 
 นายสมสี  เสนาสุ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
นายวัชรพงษ์ มาบิดา เรียนท่านประธานสภา กระผม  นายวัชรพงษ์  มาบิดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๑) 
นายยงสวัสดิ์ ยวงมะณี เรียนท่านประธานสภา กระผมนายยงสวัสดิ์  ยวงมะณี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๒) 
ประธานสภา มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติ เลือก นายสมสี  เสนาสุ  เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ ๒   ต่อไปเป็นการเสนอชื่อ 
คนที่ ๓ ขอเชิญ 

นางพานเงิน ปากแคว เรียนท่านประธานสภา  ดิฉัน นางพานเงิน  ปากแคว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘    ขอเสนอ 
 นางค านาง  สุระเสน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
นายสมสี เสนาสุ เรียนท่านประธานสภา กระผม  นายสมสี  เสนาสุ    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔   ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๑) 
นายสมศรี อีคะละ เรียนท่านประธานสภา กระผม  นายสมศรี อีคะละ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๑  ขอรับรอง 
 (ผู้รับรองคนท่ี ๒) 
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมได้เลือก นางพานเงิน ปากแคว สมาชิกสภา 

อบต. หมู่ที่ ๘  นายสมสี  เสนาสุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  และ นางค านาง  สุระเสน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งจะได้เสนอรายชื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติค าแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
ประธานสภา ส าหรับเรื่องค าแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบ

กฎหมาย 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  

   มาตรา ๘๕/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

   กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล    หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมี
กรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของ
ราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็
ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

   การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย
 โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

   หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็น
หนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้ง
ค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 

   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

   ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลแสดงการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

   ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มี
มติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 

   ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและ
คัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการของ 



-๑๗- 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้ส าเร็จผลตามนโยบายในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจ 
ซักถามและอภิปรายถึงแผนงานการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ ด้วยก็ได้ 

   ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

   เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านทีละ 
คนเป็นล าดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 

ประธานสภา ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอเชิญท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ 

นายก อบต.  
ค ำแถลงนโยบำย  

ของ 
นายจ าเนียร  สายบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 

แถลงต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  
วันที่   13  มกราคม  2565    

************************************ 
 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเสือ    

 

        ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายจ าเนียร  สายบุตร  
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ลงวันที่  21  ธันวาคม  2564 

        อาศัยอ านาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติว่า “ก่อน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ การแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผย
และต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุก
ท่านทีม่าประชุมด้วย”  

        กระผม นายจ าเนียร  สายบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  จึงได้ก าหนด
นโยบาย  ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลา  ๔ ปี 
นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่ม 

 



-๑๘- 

จังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการ
ในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อม
ที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

        ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือที่เคารพในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ที่เกิดขึ้นมากมาย    ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  เริ่มมีสภาพเป็นชุมชนเมือง มี
ประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาท ามาหากินในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งกระผม
ตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอ  การแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก 
ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  กระผม จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  เป็น
ชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่ง
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
        ท่านประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเสือ สามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยได้
ขยายความมาจากนโยบายที่กระผมได้ประชาสัมพันธ์ไว้เมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ซึ่งได้วางนโยบายไว้ว่า “พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง”  
กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารแยกออกเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ 
        ๑ โยบายเร่งด่วน 
        2.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        3.นโยบายการศึกษา 
        4.นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
        5.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        6.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
        7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำตำมนโยบำยแต่ละด้ำน ดังนี้ 
1.นโยบำยเร่งด่วน 
        เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยเฉพาะภัยทาง
ธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
2.นโยบำยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
        เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่าย      
การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ า จัดให้
มีและบ ารุงรักษาถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก  ถนนดิน  
ภายในหมู่บ้าน  ระหว่างต าบล  หรือเส้นทางล าเลียงพืชผลทางการเกษตร  ส่งเสริมและ 



-๑๙- 
 

สนับสนุนให้มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ  ส่งเสริมให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน  ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า รางระบายน้ า  สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้
มีไฟฟ้าส่องสว่าง  อุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและ
สัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอย่างชัดเจน  
3. นโยบำยกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
        เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม  
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัย
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้มีตลาดส าหรับจ าหน่ายสินค้าชุมชนที่สะอาดปลอดสารพิษ พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนา
บริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและ
หลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และ
การให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม   ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนา
ระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง 
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
ส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของประชาชน  การรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย  ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของราษฎรในการผลิตสินค้าและการจ าหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์  พัฒนาแหล่งน้ าทาง
การเกษตรและระบบส่งน้ าทางการเกษตร   
4. นโยบำยกำรปรับปรุงด้ำนศึกษำ 
        เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เป็นแหล่งการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน          
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่
หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกใน
เอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ไทย จัดให้มีสถานที่ส าหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 
5.นโยบำยกำรปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
        เ พ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่ วนต าบล เมืองเสือ  ให้ เป็นแหล่ งที่ อยู่ อาศัยที่ มี
สภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากขยะและมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบ
จัดการขยะและแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน  สถานที่ราชการ  ทางสาธารณะ  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพ้ืนที่สีเขียว อนุรักษ์ป่าชุมชนและ
สงวนรักษาที่สาธารณะประโยชน์  รณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ  เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าลดปัญหาโลกร้อน  จัดให้มีระบบการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดซื้อถัง
ขยะ  รถเก็บขยะพร้อมบุคลากรในการจัดเก็บขยะ  จัดหาสถานที่ทิ้งหรือก าจัดขยะ  และ
ก าหนดจุดทิ้งขยะของต าบลอย่างเหมาะสม  เพื่อไม่ให้มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน   
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ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัด
แยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
๖.นโยบำยกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
        เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง  
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ โดยบูรณาการแผนงานของ
หมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
น้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้
โดยสนับสนุนการด าเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและ
การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๗. นโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบริหำรจัดกำรที่ดี 
        เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  สามารถด าเนินงาน
ตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
เพ่ือพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบการบริการข้อมูลข่าวสาร และ
การร้องเรียนร้องทุกข์  การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
การปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย
ในปัจจุบัน 

 

        จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บน
พ้ืนฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่น
เป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน 
        กระผม  นายจ าเนียร  สายบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ขอให้ค ามั่น
สัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสืออันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปี
นับตั้งแต่นี้ไป  กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ตาม
แนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ให้เกิดการพัฒนาอย่างม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 

ประธานสภา ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ ได้แถลงนโยบายไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่าน
ใดจะซักถามหรืออภิปรายขอเชิญ  เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบการแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายก อบต. -ได้แนะน าผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น (รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) ได้แก่  
    ๑. นายบุญร่วม  ภาเจริญสุข  รองนายก อบต. คนที่ ๑ 
     ๒.  ด.ต.สมาน  พันธุ์หนองหว้า  รองนายก อบต. คนที่ ๒ 
 เลขานุการนายก อบต.  นายทองเสาร์  สายบุตร 



-๒๑- 
 

 -เรื่องการจัดโครงการปกป้องสถาบันของชาติเพ่ือความปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรม บูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนชาวต าบลเมืองเสือ ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ในการ
ออกให้บริการประชาชนและสร้างความรักความสามัคคีเพ่ือความปรองดองสมานฉันท์ในการ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ซึ่งจะด าเนินการในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียน
บ้านเมืองเสือ เพ่ือเป็นการจัดเตรียมงานจึงขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านได้ร่วมกันจัด เตรียม
สถานที่ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมงานในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 

นายสง่า สีล าเนา -ได้แจ้งขอให้ผู้บริหารช่วยเหลือกรณีหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ สภาพช ารุด
เสียหายมากใช้การไม่ได้แล้ว ซึ่งอาจเกิดการหักพังท าให้เกิดอันตรายได้ จึงขอให้แก้ไขปัญหา
ให้ด้วย 

นายธวัชชัย ตรงไธสง -แจ้งเรื่องหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองอีเข็ม หมู่ที่ ๓ ช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ ซึ่งได้
ก่อสร้างมาเป็นเวลานานแล้ว อาจเกิดการหักพังท าให้เกิดอันตรายได้ ก็ขอให้ท่านผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้ด้วย 

ประธานสภา -เรื่องการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส าหรับสมาชิกสภา ขอให้ส่งภาพถ่ายขนาด ๑ 
นิ้ว จ านวน ๒ แผ่น และเขียนแบบค าร้องขอมีบัตร ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเสือ ให้พร้อมกันทุกคน เพ่ือจะได้เสนอให้นายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัยลงนามต่อไป 
-กล่าวปิดประชม   ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  น. 

 
  
   (ลงชื่อ)      รุ่งอรุณ   ทุมมาลา      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวรุ่งอรุณ ทุมมาลา) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
 
        (ลงชื่อ)      ประพร   มาบิดา       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายประพร  มาบิดา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 
 
          ตรวจถูกต้อง   
       คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม    
 
       (ลงชื่อ)     พานเงิน    ปากแคว        ประธานกรรมการ   
          (นางพานเงิน  ปากแคว)    
 

                                          (ลงชื่อ)      ค านาง   สุระเสน           กรรมการ  
         (นางค านาง  สุระเสน)  
 

                                          (ลงชื่อ)      สมสี    เสนาสุ               เลขานุการ   
                    (นายสมสี   เสนาสุ)       



 
 


