
 
(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐  น.    
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสอื 

 
              ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

นายประพร          มาบิดา 
นายยุทธนา          บัวเสนา 
นายธวัชชัย          ตรงไธสง 
นางพานเงิน         ปากแคว 
นางคำนาง           สุระเสน 
นายสง่า              สีลำเนา 
นายบุญจันทร์       หงษ์หิน 
นายสมสี             เสนาส ุ
นายวัชรพงษ์        มาบิดา 
นายสมศรี            อีคะละ 
นายยงสวัสดิ์       ยวงมะณี 
นางสาวรุ่งอรุณ    ทุมมาลา 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
 สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
เลขานุการสภา อบต.  

ประพร          มาบิดา 
ยุทธนา          บัวเสนา 
ธวัชชัย          ตรงไธสง 
พานเงิน         ปากแคว 
คำนาง           สุระเสน 
สง่า              สีลำเนา 
บุญจันทร์       หงษ์หิน 
สมสี             เสนาสุ 
วัชรพงษ์        มาบิดา 
สมศรี            อีคะละ 
ยงสวัสดิ์       ยวงมะณี 
รุ่งอรุณ         ทุมมาลา 

 
 
           ผู้เข้าร่วมประชุม  

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

นายจำเนียร     สายบุตร 
นายบุญร่วม     ภาเจริญสุข 
นายดัสกร       ประครองสุข 
ด.ต.สมาน       พันธุ์หนองหว้า 
นายทองเสาร์   สายบุตร 
นางสาวณภัค   ใหญ่สมพงษ์ 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
เจ้าพนักงานธุรการ 

จำเนียร     สายบุตร 
บุญร่วม     ภาเจริญสุข 
ดัสกร       ประครองสุข 
สมาน       พันธุ์หนองหว้า 
ทองเสาร์   สายบุตร 
ณภัค       ใหญ่สมพงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หัวข้อการประชุม 

 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือเสือ   ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา ผู้
มาประชุม ปรากฏว่ามาประชุมครบทุกคน   และได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย  ประธานสภาได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ -เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
ประธานสภา  สำหรับการประชุมสภาวันนี้  เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ   สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๕    

 ซึ่งนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  ได้อนุมัติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ  เปิดประชุม
สภาวิสามัญ ตามประกาศอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองเสือ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๕  ลงวันที่  ๘  เมษายน ๒๕๖๕  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ -เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา สำหรับการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบลเมืองเสือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕   เมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๕  
รายละเอียดก็ตามที่เลขานุการสภาได้แจกให้ทุกท่านได้ตรวจสอบดูแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือ 

 เพ่ิมเติมรายงานการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอให้ที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม ที่ประชุมให้การรับรอง  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ -เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๓.๑ การพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
      -เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      -เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประธานสภา  สำหรับเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๔  
   และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็ขอให้ท่านผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอต่อที่ประชุม 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองเสือ ทุกท่าน สำหรับการพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๖๕ นั้น สืบเนื่องจากกระผมมีแนวนโยบายในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่จะเสนอไม่มี
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จึงต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และมีบางโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่รายละเอียดของโครงการยังไม่
เหมาะสมกับโครงการ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียดของร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ทั้งเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ 
กระผมขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นำเสนอต่อที่ประชุม 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ตามที่กระผมได้รับมอบหมายจากท่าน
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ 
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒  ก็สืบเนื่องจากได้รับข้อสั่งการจากท่านผู้บริหารท้องถิ่นให้งาน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ดำเนินการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ซึ่งการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๔ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ได้ผ่านกระบวนการและข้ันตอนการจัดทำแผนมาแล้ว ใน
วันนี้จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



-๒- 
 
    (๑) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๕   
  มีรายละเอียด ตามแบบ ผ.๐๒/๑  ดังนี้ 
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
             แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                  สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีฯ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตฯ 
 ๕. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 ๕.๑ แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา       

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล   
ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองอี
เข็ม หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเสือ ขนาด 
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. พร้อมปา้ยโครงการ 

- - - - ๓,๗๕๘,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

๒ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล 
ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านโนนศรี
สุวรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเสือ 
ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ 

- - - - ๔,๙๕๗,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

๓ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง
กก ตำบลเมืองเสือ 

- - - - ๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

๔ โครงการก่อสร้างประปาตามแบบ
ป๊อกแทงก์ ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ 
บ้านเมืองเสือ ตำบลเมืองเสือ 

- - - - ๓,๓๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

๕ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง
อีเข็ม ตำบลเมืองเสือ 

- - - - ๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

๖ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง
แคน ตำบลเมืองเสือ 

- - - - ๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

๗ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านบลุาน
ตำบลเมืองเสือ 

- - - - ๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

๘ โครงการก่อสร้างประปาตามแบบ
ป๊อกแทงก์ ขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ 
บ้านโนนศรสีุวรรณ ตำบลเมืองเสอื 

- - - - ๓,๓๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 
 
 
 



-๓-  
  

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้างประปาตามแบบ
ป๊อกแทงก์ ขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองยาว ตำบลเมืองเสือ 

- - - - ๓,๓๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

๑๐ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
บ้านเมืองอุดม ตำบลเมืองเสือ 

- - - - ๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

๑๑ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน
หนองแคน  ตำบลเมืองเสือ 

- - - - ๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

๑๒ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
หนองยาว  ตำบลเมืองเสือ 

- - - - ๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

๑๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรและระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ตำบลเมือง
เสือ จำนวน ๓๐ บ่อ 

    ๑๑,๖๘๒,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รวม ๑๓   โครงการ     ๒๖,๕๔๗,๐๐๐ 
 

นายก อบต. ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ ่มเติม ครั้งที ่ ๔ ไปแล้วนั ้น อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๒๒  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๔ แล้วนั้น มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปราย เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ หรือไม ่

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ต่อไปเป็นรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ 
 ตามแบบ ผ.๐๒/๑  ดังนี้ 
            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
             แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                  สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีฯ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตฯ 
 ๕. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 ๕.๑ แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   
 
 
 



-๔- 
 

ที ่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(แก้ไขใหม่) 

เหตุผลการเปลีย่นแปลง 

๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน 
กรีต สายบ้านหนองกก หมู่ที่ ๑ ถึง 
บ้านหนองยาว หมู่ท่ี ๑๑ (มค.ถ ๘๔-
๐๐๓) ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๕ ซม. 
ยาว ๑,๓๕๐ พร้อมป้ายโครงการ 
งบประมาณ  ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน 
กรีต ภายในหมู่บ้านหนองกก หมูท่ี่ ๑ ถึง
บ้านหนองยาว หมู่ท่ี ๘, ๑๑  ตำบลเมือง
เสือ  ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔,๖๒๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ 
งบประมาณ ๙,๒๗๕,๐๐๐ บาท 

-ต้องการปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน ซึ่งกองช่าง
เสนอเปลี่ยนแปลงช่ือ
โครงการและเปลี่ยนแปลง
ปริมาณงาน งบประมาณ
ตามความต้องการของ
ประชาชนในปัจจุบัน 

๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน 
กรีต สายบ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ ถึง 
บ้านเมืองอุดม หมู่ที่ ๙  (มค.ถ ๘๔-
๐๐๔) ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๕ ซม. 
ยาว  ๓,๒๔๐ พร้อมป้ายโครงการ 
งบประมาณ  ๕,๑๘๔,๐๐๐ บาท 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน 
กรีต ภายในหมู่บ้านเมืองเสือ หมูท่ี่ ๒ ถึง
บ้านเมืองอุดม หมู่ที่ ๙  ตำบลเมืองเสือ  
ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔,๑๑๐ ม.  หนา 
๐.๐๕ ม. พร้อมปา้ยโครงการ งบประมาณ 
๘,๔๐๑,๐๐๐ บาท 

-ต้องการปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน ซึ่งกองช่าง
เสนอเปลี่ยนแปลงช่ือ
โครงการและเปลี่ยนแปลง
ปริมาณงาน งบประมาณ
ตามความต้องการของ
ประชาชนในปัจจุบัน 

๓ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน 
กรีต สายทางระหว่างบ้านหนองแคน 
หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 
๔,๑๐ ตำบลเมืองเสือ   (มค.ถ ๘๔-
๐๐๒)  ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๕ ซม. 
ยาว  ๑,๗๐๐ พร้อมป้ายโครงการ 
งบประมาณ  ๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน 
กรีต ภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 
๕,๔,๑๐  ตำบลเมืองเสือ ขนาดกวา้ง ๔ ม. 
ยาว ๑,๙๕๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมป้าย
โครงการ งบประมาณ ๔,๗๐๗,๐๐๐ บาท 

-ต้องการปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน ซึ่งกองช่าง
เสนอเปลี่ยนแปลงช่ือ
โครงการและเปลี่ยนแปลง
ปริมาณงาน งบประมาณ
ตามความต้องการของ
ประชาชนในปัจจุบัน 

๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน 
กรีต สายบ้านบุลาน  หมู่ที่ ๖  ตำบล
เมืองเสือ (มค.ถ ๘๔-๐๐๕) ขนาด
กว้าง ๔ ม. หนา ๕ ซม. ยาว  ๑,๐๐๐ 
พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ  
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน 
กรีต ภายในหมู่บ้านบุลาน หมู่ที่ ๖ ตำบล
เมืองเสือ  ขนาด ช่วงที่ ๑  กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๓๒๐ ม.  หนา ๐.๐๕ ม.  ช่วงที่ ๒ 
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๖๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 
๕,๐๑๒,๐๐๐ บาท 

-ต้องการปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน ซึ่งกองช่าง
เสนอเปลี่ยนแปลงช่ือ
โครงการและเปลี่ยนแปลง
ปริมาณงาน งบประมาณ
ตามความต้องการของ
ประชาชนในปัจจุบัน 

 

นายก อบต. ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ไปแล้วนั้น อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑  จึงขอเสนอต่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา ตามที ่ผ ู ้บริหารท้องถิ ่นได้เสนอนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒  มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปราย เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หรือไม ่

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
   ๓.๒ การพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
      -เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      -เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 



-๕- 
 
ประธานสภา ต่อเป็นเป็นเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑  

และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑  ขอเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อที่ประชุม 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน สำหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๑  และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑ นั้น โครงการส่วนใหญ่เป็น
โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เนื่องจาก
กระผมพิจารณาเห็นว่าหากโครงการดังกล่าวมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเห็นควรบรรจุ
โครงการเหล่านั้นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  โดยบรรจุไว้ในแผนปี พ.ศ. 
๒๕๖๖  สำหรับรายละเอียดขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นำเสนอต่อที่
ประชุม 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ตามที่กระผมได้รับมอบหมายจากท่าน
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้นำเสนอ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑  
และ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑ นั้น กระผมขอนำเสนอรายละเอียด ดังนี้ 

        (๑) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๖๕   
  มีรายละเอียด ตามแบบ ผ.๐๒/๒  ดังนี้ 
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
             แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕  
     สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการ  
                                                             ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีฯ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตฯ 
 ๕. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๕.๑ แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา       

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล   
ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองอี
เข็ม หมู่ที่๓ ตำบลเมืองเสือ ขนาด
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. พร้อมปา้ยโครงการ 

๓,๗๕๘,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๒ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล
ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้านโนน
ศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเสือ 
ขนาด กวา้ง ๔ ม. ยาว ๒,๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมป้าย
โครงการ 

๔,๙๕๗,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๓ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน
หนองกก ตำบลเมืองเสือ 

๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๔ โครงการก่อสร้างประปาตามแบบ
ป๊อกแทงก์ ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ 
บ้านเมืองเสือ ตำบลเมืองเสือ 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - -  - 

 

 



-๖- 
 

 
 

ที ่

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
(บาท) 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน
หนองอีเข็ม ตำบลเมืองเสือ 

๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๖ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน
หนองแคน ตำบลเมืองเสือ 

๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๗ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖บ้านบุ
ลานตำบลเมืองเสือ 

๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๘ โครงการก่อสร้างประปาตาม
แบบป๊อกแทงก์ ขนาดกลาง หมู่
ที่ ๗ บ้านโนนศรสีุวรรณ ตำบล
เมืองเสือ 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๙ โครงการก่อสร้างประปาตาม
แบบป๊อกแทงก์ ขนาดกลาง หมู่
ที่ ๘ บ้านหนองยาว ตำบลเมือง
เสือ 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๑๐ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
บ้านเมืองอุดม ตำบลเมืองเสือ 

๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๑๑ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน
หนองแคน  ตำบลเมืองเสือ 

๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๑๒ โครงการปรับปรุงคณุภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
หนองยาว  ตำบลเมืองเสือ 

๖๑๕,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๑๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรและระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ตำบลเมือง
เสือ จำนวน ๓๐ บ่อ 

๑๑,๖๘๒,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - - - 

๑๔ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรตี ภายในหมู่บา้น 
บุลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเสือ 
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๓๐ 
ม. หนา ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง 
๔ ม. ยาว ๑,๐๖๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม. พร้อมปา้ยโครงการ  

๕.๐๒๑,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)  

- - - - 

รวม  ๑๔  โครงการ  ๓๑,๕๖๘,๐๐๐  - - - - 
 

นายก อบต. ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เพิ่มเติม   ครั้งที่ ๑  ไปแล้วนั้น   อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่ ๓)  

 



-๗- 
 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้  
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ ๑ แล้วนั้น มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปราย เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ หรือไม ่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ต่อไปเป็นรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ 
 ตามแบบ ผ.๐๒/๒  ดังนี้ 
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
             แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕  
               สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีฯ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตฯ 
 ๕. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๕.๑ แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(แก้ไขใหม)่ 

เหตุผลการเปลีย่นแปลง 

๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน 
กรีต สายบ้านหนองกก หมู่ที่ ๑ ถึง 
บ้านหนองยาว หมู่ท่ี ๑๑ (มค.ถ ๘๔-
๐๐๓) ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๕ ซม. 
ยาว ๑,๓๕๐ พร้อมป้ายโครงการ 
งบประมาณ  ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน 
กรีต ภายในหมู่บ้านหนองกก หมูท่ี่ ๑ ถึง
บ้านหนองยาว หมู่ท่ี ๘, ๑๑  ตำบลเมือง
เสือ  ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔,๖๒๐ ม.
หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ 
งบประมาณ ๙,๒๗๕,๐๐๐ บาท 

-ต้องการปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน ซึ่งกองช่าง
เสนอเปลี่ยนแปลงช่ือ
โครงการและเปลี่ยนแปลง
ปริมาณงาน งบประมาณ
ตามความต้องการของ
ประชาชนในปัจจุบัน 

๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน 
กรีต สายบ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ ถึง 
บ้านเมืองอุดม หมู่ที่ ๙  (มค.ถ ๘๔-
๐๐๔) ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๕ ซม. 
ยาว  ๓,๒๔๐ พร้อมป้ายโครงการ 
งบประมาณ  ๕,๑๘๔,๐๐๐ บาท 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน 
กรีต ภายในหมู่บ้านเมืองเสือ หมูท่ี่ ๒ ถึง
บ้านเมืองอุดม หมู่ที่ ๙  ตำบลเมืองเสือ  
ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔,๑๑๐ ม.  หนา 
๐.๐๕ ม. พร้อมปา้ยโครงการ งบประมาณ 
๘,๔๐๑,๐๐๐ บาท 

-ต้องการปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน ซึ่งกองช่าง
เสนอเปลี่ยนแปลงช่ือ
โครงการและเปลี่ยนแปลง
ปริมาณงาน งบประมาณ
ตามความต้องการของ
ประชาชนในปัจจุบัน 

๓ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน 
กรีต สายทางระหว่างบ้านหนองแคน 
หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑๐ 
ตำบลเมืองเสือ (สายปากทาง ม.๕ 
ข้างวัดหนองแคนเจริญผล-ปาก
ทางเข้า ม.๑๐ ข้างวัดหนองแคน
เจริญผล (มค.ถ ๘๔-๐๐๒)  ขนาด
กว้าง ๔ ม. หนา ๕ ซม. ยาว  ๑,๑๐๐ 
พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ  
๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน 
กรีต ภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 
๕,๔,๑๐  ตำบลเมืองเสือ ขนาดกวา้ง ๔ ม. 
ยาว ๑,๙๕๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมป้าย
โครงการ งบประมาณ ๔,๗๐๗,๐๐๐ บาท 

-ต้องการปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน ซึ่งกองช่าง
เสนอเปลี่ยนแปลงช่ือ
โครงการและเปลี่ยนแปลง
ปริมาณงาน งบประมาณ
ตามความต้องการของ
ประชาชนในปัจจุบัน 
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นายก อบต. ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ไปแล้วนั้น อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑  จึงขอเสนอต่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา ตามที ่ผ ู ้บริหารท้องถิ ่นได้เสนอนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑  มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปราย เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ที ่เคารพ  เรื ่องการประเมินผลการจัดบริการ

สาธารณะตามเกณฑ์ชี ้ว ัดเป้าหมายขั ้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว ๓๕๗7 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน  256๔  เรื่องการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติ
เห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้นำเกณฑ์ชี้วัดขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล (อบต.) จำนวน ๓๗ เกณฑ์ชี้วัด ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๔ ของ อบต. ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน และการกำหนดแนวทางเพื่อสนับสุนนส่งเสริมให้ อปท. สามารถ
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น   สำหรับผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ตามเกณฑ์จำนวน ๓๗ ตัวชี้วัด มีการดำเนินการตาม 
ตัวชี้วัด จำนวน  ๒๙   ตัวชี้วัด  ในโอกาสนี้ขอนำเสนโดยสรุปผล  ดังนี้   
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน  มีจำนวน 5 ภารกิจ   ๙ ตัวชี้วัด     

   ๑. ภารกิจที่ 1  การบำรุงรักษาถนน     
    ๑) ร้อยละของพื้นที่รวมของถนนในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่นแล้ว และได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ      
   -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๘๐  (กรอบการประเมิน ๑๓๐๒๐)   
    -จัดบริการสาธารณได้  ๒๑๐๙๗.๕  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๖๒.๐๔)    
   -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย     
  ๒. ภารกิจที ่๓  สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง    
   ๒) ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ชำรุด
เสียหาย และได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ    
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐๐  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๘  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๘๐๐) 
   -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

 
 
 



-๙- 
 
 ด้านที่ ๒  ด้านผังเมือง มี ๑ ภารกิจ จำนวน ๒ ตัวชีว้ัด 

  ๑. ภารกิจที่ ๖  ด้านผังเมือง 
           ๓) อบต. มีการจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำผังเมืองเพ่ือให้มีแผนผังนโยบายและ
ผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการพัฒนา     
                  -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๑  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
           ๔) อบต. มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมอืง
รวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน)     
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๑  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐)  
    -ผลการประเมิน :  เท่ากับค่าเป้าหมาย  

 ด้านที่ ๓  ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต  มี ๔ ภารกิจ ๘ ตัวชี้วัด  
  ๑. ภารกิจที่ ๗  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
           ๕) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพจาก อบต. เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ     
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๘๐  (กรอบการประเมิน ๑๐๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๑๐๑  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
           ๖) อบต. มีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๒  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๒๐) 
    -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
           ๗) ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ อบต.     
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐๐  (กรอบการประเมิน ๖๒๖) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๖๒๖  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
           ๘) ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทาง
สังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ อบต. ให้การสนับสนุน 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕๐  (กรอบการประเมิน ๖๒๖) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๑  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๐.๖๑) 
    -ผลการประเมิน :  การพัฒนาในอนาคต 
  ๒. ภารกิจที่ ๘  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
           ๙) ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ     
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐๐  (กรอบการประเมิน ๑๔๐) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๑๔๐  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 



-๑๐- 
 

           ๑๐) ร้อยละของผู ้พิการยากไร้ที ่อยู ่ในภาวะพึ่งพิงที ่ อบต. เข้าไปช่วยเหลือ
สนับสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดำเนินการ     
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐๐  (กรอบการประเมิน ๒) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๓  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๕๐)  
    -ผลการประเมิน :  สู่งกว่าค่าเป้าหมาย  
  ๓. ภารกิจที่ ๙  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์  
           ๑๑) ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐๐  (กรอบการประเมิน ๘)  
          -จัดบริการสาธารณได้  ๘  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐)  
    -ผลการประเมิน :  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
  ๔. ภารกิจที่ ๑๐  การสาธารณสุขมูลฐาน 
           ๑๒) ร้อยละของสัตว์ได้รับการสำรวจ ขึ้นทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐๐  (กรอบการประเมิน ๙๒๒) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๙๒๒  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 ด้านที่ ๔  ด้านการศึกษา  มี ๑ ภารกิจ ๔ ตัวชีว้ัด 
  ๑. ภารกิจที่ ๑๑  การพัฒนาการศึกษา 
            ๑๓) ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๙๐  (กรอบการประเมิน ๓) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๓  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
            ๑๔) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐๐  (กรอบการประเมิน ๖๒) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๒๘๖  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๔๖๑.๒๙) 
    -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
            ๑๕) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับ
อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐๐  (กรอบการประเมิน ๖๒) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๒๘๖  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๔๖๑.๒๙) 
    -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 ด้านที่ ๕  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย  มี ๒ ภารกิจ ๔ ตัวชีว้ัด 
  ๑. ภารกิจที่ ๑๒  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            ๑๖) อบต. มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ี     
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๕  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๕๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 



-๑๑- 
 

            ๑๗) ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ อบต. 
สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นมีสัดส่วนร้อยละ ๒ ต่อประชาชนในพื้นท่ี     
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒  (กรอบการประเมิน ๔๓๗๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๕๕  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑.๒๖) 
    -ผลการประเมิน :  การพัฒนาในอนาคต 
  ๒. ภารกิจที่ ๑๓  การขจัดความขัดแย้ง 
            ๑๘) อบต. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ One Stop Service 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๑  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
            ๑๙) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ 
One Stop Service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก อบต. 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๘๐  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๑  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  สู่งกว่าค่าเป้าหมาย 
ด้านที่ ๖  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมอาชีพการท่องเที่ยวละการลงทุน มี  ๑ ภารกิจ 
             ๗  ตัวชี้วัด   
  ๑. ภารกิจที่ ๑๔  การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน   
            ๒๐) อบต. มีการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุนอื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ 
กลุม่วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๕  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๕๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
            ๒๑) อบต. มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง 
ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๕  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๕๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
            ๒๒) อบต. จัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด 
ตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ ตลาดเก่า ฯลฯ 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๑  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
            ๒๓) โครงการ/กิจกรรมของ อบต. เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
เสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว  
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๑  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 



-๑๒- 
  
   ๒๔)  โครงการ/กิจกรรม ของ อบต. ที่กระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๑  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
            ๒๕)  โครงการ/กิจกรรม ของ อบต. ในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได ้ ๑  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
            ๒๖)  โครงการ/กิจกรรม ของ อบต. ในการให้คำปรึกษาทั้งที่ อบต. และช่องทาง
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๑๗  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑,๗๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ด้านที่ ๗  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี  ๑ ภารกิจ ๒  ตัวชี้วัด   
  ๑. ภารกิจที่ ๑๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ๒๗) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๙๐  (กรอบการประเมิน ๔๑๔) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๔๑๔  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๑๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
            ๒๘) โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การกำจัดน้ำเสีย และฝุ่น PM 2.๕  
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑  (กรอบการประเมิน ๑) 
          -จัดบริการสาธารณได้  ๒  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๒๐๐) 
    -ผลการประเมิน :  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ด้านที่ ๘  ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถาน   
            มี ๑  ภารกิจ ๑  ตัวชี้วัด   
  ๑. ภารกิจที่ ๑๖  การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถาน    
            ๒๙)  โครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
           -ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓  (กรอบการประเมิน ๓)  
          -จัดบริการสาธารณได้  ๒  (เทียบค่าเป้าหมายได้  ๖๖.๖๗)   
    -ผลการประเมิน :  การพัฒนาในอนาคต 
  ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น สำหรับรายละเอียดของตัวชี้วัดต่างๆ ก็ตามที่ได้ 
แจกให้ท่านสมาชิกแล้ว สำหรับผลการประเมินตนเองฯ นี้ทางคณะผู้บริหารก็จะได้พยายาม
ดำเนินการตามตัวชี้วัดให้ได้มากที่สุด และสำหรับตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และที่ไม่ได้ดำเนินการ 
ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการต่อไป จึงขอเสนอผลการประเมินตนเองฯ นี้ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบต่อไป 

 
 



-๑๓- 
 

ประธานสภา ตามท่ีปลัด อบต. ได้นำเสนอผลการประเมินตนเองฯ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการ 
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการประเมินฯดังกล่าว  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการ  
                            สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
นายก อบต. -ได้แจ้งเรื่องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ถ้าหากท่านสมาชิกสภา 
 มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  
 ก็ขอให้ประสานงานธุรการสำนักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ -แจ้งเรื่องการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ถ้าหากมี
 หมู่บ้านใดมีความประสงค์จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ก็ให้แจ้ง
 ต่องานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด ซึ่งจะได้ดำเนินการตามข้ันตอนและนำเสนอต่อ 
 สภาท้องถิ่นในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
ประธานสภา -ได้แจ้งเรื่องไฟส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทีต่ิดตั้งตามหมู่บ้านซึ่งขณะนี้หลายแห่ง 
 ชำรุด ไฟไม่ติด ก็ขอฝากท่านผู้บริหารพิจารณาซ่อมแซมให้ด้วย 
 -แจ้งเชิญชวนท่านสมาชิกสภา ทุกท่านเข้าร่วมโครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ  
 ณ หนองสระโค บ้านโนนศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๗  ในวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๕   
 

  -กลา่วปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 

  
              (ลงชื่อ)      รุ่งอรุณ   ทุมมาลา      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                       (นางสาวรุ่งอรุณ  ทุมมาลา) 

                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ 
 
 

           (ลงชื่อ)     ประพร   มาบิดา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายประพร  มาบิดา) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ 

 
          ตรวจถูกต้อง   
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
 
       (ลงชื่อ)     พานเงิน    ปากแคว         ประธานกรรมการ   
              (นางพานเงิน  ปากแคว)   
 

                                          (ลงชื่อ)      คำนาง   สุระเสน            กรรมการ  
         (นางคำนาง  สุระเสน)  
 

                                          (ลงชื่อ)      สมสี    เสนาสุ               เลขานุการ   
                    (นายสมสี   เสนาสุ)       
 
 


