
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

วันที่  26 ธันวาคม 2558 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ชั้น 3 

ผู้เข้าประชุม 
1.นางสดใส  สามี  ต าแหน่ง รองประธานสภา อบต.มวกเหล็ก 
2.นางภาราดา  แดนวงศ์  ต าแหน่ง ปลัด อบต.มวกเหล็ก 
3.นายสมชาย  สุกปลั่ง  ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 
4.นายควัตตรี  ผามล  ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 
5.นายสุเทพ  นิ่มประเสริฐ ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 
6.นายประเสริฐ  ชัยบุรัมย์ ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 
7.นายนุกาน  มิลินทจินดา ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 
8.นายบุญเสริม  พิทักษา  ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 
9.นางรุ่งฤทัย  นาสุทธิ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 
10.นายสะหัสสพงษ์ ป้องจิตต์ ใส ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 
11.นายสมศักดิ์  พาที  ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 
12.นางชมัยพร  อุบลหอม ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 
13.นายประสาท  กวางทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 
14.นายสมศักดิ์  แพทย์เสลา ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 
15.นายประดิษฐ์  ลาดบาศรี ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 
16.นายด ารงค์ศักดิ์ คงสุข  ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 
17.นายประเสริฐ  นาคเมา้  ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 
18.นายชัยราช  วงศ์ศักดา ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 
19.นายใหม่  สุขสีดา  ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 
20.นายทวี  ตันเรือง  ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 
   ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายประสงค์  สามี  ต าแหน่ง รองนายก อบต.มวกเหล็ก (2) 
2.นางสาวกรรญกร วาดเขียน ต าแหน่ง เลขานุการนายก 
 
ผู้ขาดการประชุม 
1.นายคงฤทธิ์      รังสะอินท์ ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
2.นางประณี  ไชยชนะ  ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 
3.นายสัมฤทธิ์   อุบลหอม ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 
4.นายลิขิต  บัวบาน  ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 
5.นายอลงกรณ์  แพทย์เสลา ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 
6.นางน้ าอ้อย  ตามประหัส ต าแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นางภาราดา แดนวงศ ์- ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ ส่วนต าบลมวกเหล็ก คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจ าปี พ.ศ. 2558 วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 

บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  
ทุกท่านเข้าประจ าที่เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม  

การตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
อยู่ในต าแหน่ง จ านวน  คน มาประชุม  จ านวน 25 คน พร้อมเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมวกเหล็ก ลาประชุม - คน ขาดประชุม –ไม่มี- องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง สามารถ
ด าเนินการประชุมได้ ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 24 คน เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเชิญ 
นายคงฤทธิ์  รังสะอินทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย เพ่ือเป็นสิริมงคล และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
ตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558  ในวันนี้ค่ะ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสดใส  สามี - 1 เรื่องโครงการสวดมนต์ข้ามปี ท าความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 
ประธานฯ (ชั่วคราว) ขอเชิญปลัดชี้แจง 
 ตามที่คณะสงฆ์อ าเภอมวกเหล็ก ร่วมกับอ าเภอมวกเหล็ก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) เทศบาลต าบลมวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล จัดโครงการสวด
มนต์ข้ามปี ท าความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ในปีที่ผ่านมา ณ อาคารเอนกประสงค์ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ (อ.ส.ค.) ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับกิจกรรมดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่าง
ดี และคณะสงฆ์อ าเภอมวกเหล็ก มีก าหนดการโครงการสวดมนต์ข้ามปี ท าความดีส่งท้ายปี
เก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 ในวันที่  31 ธันวาคม  2557 ถึงวันที่  1 มกราคม 2558            
เวลา 20.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ (อ.ส.ค) จึงขอ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กเข้าร่วมงานดังกล่าว 

ที่ประชุมฯ - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่  15  กันยายน 2557 ประธานสภาฯ 
-ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก วิสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2557 

ที่ประชุมฯ  - รับรอง รายงานการประชุมฯ จ านวน 19 ท่าน 
    ไม่รับรอง  -ไม่มี- 
    งดออกเสียง จ านวน – ไม่มี 
 
  
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องการรายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2556 
นางสดใส สาม ี   -ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงในรายละเอียด 
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)   
น.ส.สุวารี  ว่องไพกุล - เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามเอกสารที่
ผอ.กองคลัง  แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้น จะสรุปเงินรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2557
   ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2557 
   รายได้   ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  8,576,678.00 
   รายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  5,039,478.27 
   รบัจริง สูงกว่า จ่ายจริง     3,537,199.73 
 
   รับ เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์   3,109,760.06 
   จ่าย เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์   1,292,639.06 
    รับจริง สูงกว่า จ่ายจริง    1,817,121.00 
 
   ยอดเงินสะสมคงเหลือ 
    เงินสะสมเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  3,327,161.12 
    +บวก      1,019,338.35 
    - หัก ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557     763,697.00 
    - หัก เงินส ารองเงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ  1,782,802.47 
     เงินสะสม ที่สามารถใช้ได้   1,800,000.00 
ที่ประชุมฯ - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นางสดใส  สามี    -เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร   
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 ขอเชิญปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางภาราดา  แดนวงศ ์- เรียนประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร   

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มาให้กระทรวงหมาดไทยด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
นั้น ดังนั้นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะการคลังเพียงพอสามารถจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ หมวด 4 ข้อ 18 (2) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความ
ประสงค์จะจ่ายเกินกว่าที่ก าหนด (1) ให้สามารถที่จะกระท าได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าสองเท่า
ของอัตราที่ก าหนด หรือไม่เกินกว่าหนึ่งพันบาทโดยให้เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและ
ให้ค านึงถึงสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 - งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า 
ผู้ป่วยเอดส์ที่ขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ จ านวน 1 ราย จึงขออนุมัติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล



มวกเหล็กจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราสองเท่าสองเท่าของอัตราที่ก าหนด หรือหนึ่ง
พันบาทต่อเดือน 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม ถ้าไม่มี ขอมติพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

ที่ประชุมฯ - มีมติเห็นชอบให้พิจารณาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ เรื่องการพิจารณาเปลี่ยนที่พักสงฆ์เป็นวัด 
(ชั่วคราว)  - ขอเชิญรองประธานสภา อบต.มวกเหล็ก ชี้แจงรายละเอียด 
รองประสภาฯ - เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก ทุกท่าน ขอแจ้งให้ทุกท่าน  

ทราบ เรื่องการพิจารณาเปลี่ยนที่พักสงฆ์เป็นวัดนั้น ตามท่ีพระสุรพงษ์ อภิวํ โส 
 หัวหน้าที่พักสงฆ์ถ้ ารัตนบุปผา หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก 
 จังหวัดสระบุรี  ได้ท าหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กเพ่ือพิจารณาให้ความ     

เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อที่พักสงฆ์ถ้ ารัตนบุปผา เปลี่ยนเป็น วัดถ้ ารัตนบุปผา และเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพ่ือให้การพิจารณาดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ดังนั้น 
จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนที่พัก
สงฆ์เป็นวัดถ้ ารัตนบุปผา  

นางภาราดา  แดนวงศ ์ -ตามท่ีรองประสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ได้กล่าวไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่าน 
เลขานุการสภาฯ ใดต้องการการสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเรื่องการพิจารณาเปลี่ยนที่พัก

สงฆ์ถ้ ารัตนบุปผา  เป็นวัดถ้ ารัตนบุปผา  
ที่ประชุมฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   1.เรื่องการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ขอเชิญปลัดภาราดา แดนวงศ์ ชี้แจงรายละเอียด 
นางภาราดา ฯ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วยรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา      
จักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 

นางสาวนิธิมา ประทับศักดิ์ –เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอแจ้งว่า 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  



การจัดท างบประมาณ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 63 โครงการ งบประมาณ 15,904,800.บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 41 12,857,800 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารขัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 2 200,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ 8 900,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐฯ 8 1,477,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 370,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 1 100,000 

รวม 63 15,904,800 
 
ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2557 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญและกิจกรรมอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัย 39,940.- 
2 โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 347,770.- 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ 456,250.- 
4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 699,670.- 
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 49,940.- 
6 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มวกเหล็กคัพ ครั้งที่ 16 350,000.- 
7 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 65,000.- 
8 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 78,600.- 
9 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 350,000.- 
10 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 80,000.- 
11 โครงการจัดซื้อถังขยะ 99,500.- 
12 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอมวกเหล็ก 5,000.- 
13 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนฯ 10,000.- 
14 โครงการจัดงานพิธีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี 45,000.- 
15 โครงการทุ่งทานตะวันบานอ าเภอมวกเหล็ก  40,000.- 
16 โครงการ อสม. ใช้ในกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 195,000.- 
17 โครงการอุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรี อบต.มวกเหล็ก 20,000.- 
18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 199,950.- 
19 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 70,000.- 
20 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 210,815.- 
21 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 237,267.- 



22 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน 909,643.70.- 
23 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ 86,700.- 
24 โครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 42,680.- 
25 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 198,150.- 
26 โครงการอุดหนุนส่วนราชการจ้างครู 475,360.- 
27 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 1,914,240.- 
28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 694,800.- 
29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง 1,124,902.85.- 
30 โครงการย้ายศาลารอรถโดยสาร หมู่ที่ 1 49,300.- 
31 โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 9 84,700.- 
32 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 55,000.- 
33 โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 398,000.- 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
34 โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 6,594,152.- 
35 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 961,500.- 
 รวม 17,238,830.55 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
   
 โครงการ/กิจกรรม จ่ายขาดจากเงินสะสม  

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.1 หน้าร.ร.บ้านหมาก 99,000.- 
37 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.2 ,3 ,9 ,12 ,13 1,730,900.- 
38 โครงการก่อสร้างป้ายปูนปั้นลายไม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000.- 
39 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.2 , 6 , 7 , 13 340,600.- 
40 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น ม. 11 กลุ่มบ้านนายทิง 100,000.- 
41 โครงการวางท่อเชื่อมทาง ม.13 90,000.- 
42 โครงการบ ารุงรักษาเปลี่ยนถังประปา ม.6 240,000.- 
43 โครงการบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ า ม.7 100,000.- 
44 โครงการเจาะบ่อ/เป่าบ่อบาดาล ป้องกันภัยแล้ง 503,330.06.- 
45 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล ม. 1 หน้าร.ร.บ้านหมาก 99,800.- 
46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 63,000.- 
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 99,900.- 
 รวม 3,566,530.06 
   
 โครงการ/กิจกรรม จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

48 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,124,900.- 
49 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 904,500.- 
50 เงินบ านาญ ข้าราชการถ่ายโอน 87,294.36.- 
51 เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก 113,040.- 
52 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 118,435.50.- 
53 โครงการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 118,000.- 



54 ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 85,000.- 
55 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10 1,918,000.- 
56 โครงการก่อสร้างขุดลอกสระ ม.7 4,700,000.- 
57 โครงการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอุทยานน้ าตกเจ็ดสาวน้อย 3,377,415.- 
58 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (โชลาเซล) 9,945,000.- 
 รวม 27,491,584.86 
 รวมทั้งสิ้น 48,296,945.47 
   

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (2557 - 2559)   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก   อ าเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี 

 
-โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  ปี  2557  
มีจ านวนทั้งสิ้น   146    โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  100 

 
-โครงการจากแผนพัฒนาสามปี 2557 มาบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2557  
มีจ านวนทั้งสิ้น  65     โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  44.52 

ที่ประชุมฯ  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
นางสดใส  สามี  เรื่องผลการด าเนินงาน 
ประธานฯ(ชั่วคราว) 1.ถนนลูกรัง หมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 7 
   2.ขุดลอกคลอง หมู่ 6 หมู่ 13 และหมู่ 10 
   3.สะพานหมู่ที่ 13 
นางภาราดา แดนวงศ์ ตามท่ีท่านนายกปฏิมา  สังฆะมณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  ได้ขอ
เลขานุการสภาฯ  งบประมาณจากสส.เพ่ือด าเนินการพัฒนาต าบลมวกเหล็ก ดังรายละเอียดดังนี้ 

1.ถนนลูกรัง บริเวณ 
   หมู่ที่  1 บ้านหมาก   - เส้นถนน 
   หมู่ที่  5 บ้านหินลับ   - ถนนคุ้มบ้านเหนือ 
   หมู่ที่  6 บ้านซับประดู่ -  
   หมู่ที่  7 บ้านหลังเขา - ถนนฤาษีตาไฟ 
   2.ขุดลอกคลอง บริเวณ 
   หมู่ที่  6 บ้านซับประดู่ - อ่างเก็บน้ าซับประดู่ 
   หมู่ที่  10 บ้านซับอิจิ -อ่างเก็บน้ าซับอิจิ 
   หมู่ที่  13 บ้านท่าเสา - อ่างเก็บน้ าท่าเสา 
   3.สะพานหมู่ที่  13 บ้านท่าเสา อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท าประกาศ 
ที่ประชุมฯ  - รับทราบ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ - เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ประจ าปี 2558 ขอ

เชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียด 
ปลัดฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547    

หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป    
ให้ประธานสภาน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความใน
ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ตามข้อ 11(3) ส าหรับอบต. ให้สภาอบต.ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 

  ก าหนดสมัยประชุม และวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยอปท.ก าหนดตาม 
พรบ.สภาต าบล และ อบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2546) มาตรา 53   
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัย แล้วแต่สภาอบต.ก าหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาอบต.ก าหนด 

  วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

ประธานสภาฯ - กระผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2558 เป็น 4 สมัยคือ 
  สมัยที่ 1  เดือน 14- 28  กุมภาพันธ์ 2558  
  สมัยที่ 2  เดือน 15 – 30 มิถุนายน   2558 
  สมัยที่ 3  เดือน 1 – 15 สิงหาคม  2558 
  สมัยที่ 4  เดือน 15 – 30 ธันวาคม  2558 
 มีสภาท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุมฯ - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 

(ลงชื่อ)    ภาราดา   แดนวงศ์   ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นางภาราดา   แดนวงศ์) 
   เลขานุการสภา/ปลัด อบต.มวกเหล็ก 
 
 
 
(ลงชื่อ)     คงฤทธิ์  รังสะอินทร์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายคงฤทธิ์  รังสะอินทร์) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก   
 


