
                                   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 สมัยวิสามัญประจ าปี สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

วันที่   ๓๐  มีนาคม   ๒๕๖๕    เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
9 

นายสมัน        ดวงดี 
นายนพรัตน์     ฤทธิ์สว่าง 
นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ 
นางอนงคาร    โสภา 
นายพัฒนา     อยู่สุข 
นายส าเริง      ค าแก้ว 
นายสมปอง     เมินเทียน  
นายแดนชัย     โนนเพีย 
นายค าม่วน      สายแก้ว 
 

ประธานสภา อบต.นาสะแบง 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
 

สมัน      ดวงด ี
นพรัตน์   ฤทธิ์สว่าง 
วรารักษ์   อ่อนคูณ 
อนงคาร    โสภา 
พัฒนา     อยู่สุข 
ส าเริง      ค าแก้ว 
สมปอง     เมินเทียน 
แดนชัย     โนนเพีย 
ค าม่วน      สายแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๗ 
_๘ 
 

นำยบุญเพ็ง     อ่อนสีหำ 
นำงสำวเมตตำ  ประเสริฐสุข 
นำงสำวเพลินใจ  สำแก้ว 
นำยสุนทร      ศรีลำพัฒน์ 
 
นำงวรำภรณ์   ทองค ำสุก 
 
จ.ส.ต.กิตติกร    กองโพธิ์ 
 
นำงพนิตำ        สุวรรณเขต 
นำงสุภำพร       พดำเวช 

นำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
เลขำนุกำรนำยก อบต.นำสะแบง 
 
ผอ.กองสวัสดิกำร รักษำกำรแทน
ปลัด อบต.นำสะแบง 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
รักษำรำชกำรแทนหน.ส ำนักปลัด 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

บุญเพ็ง    อ่อนสีหำ 
เมตตำ     ประเสริฐสุข 
เพลินใจ   สำแก้ว 
สุนทร      ศรีลำพัฒน์ 
 
วรำภรณ์   ทองค ำสุก 
 
จ.ส.ต.กิตติกร    กองโพธิ์ 
 
พนิตำ        สุวรรณเขต 
สุภำพร        พดำเวช 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลำประชุม  นำงสำววรำรักษ์   อ่อนคูณ  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง  
เชิญสมำชิกสภำฯ   คณะผู้บริหำร  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม  โดยมีนำยสมัน   ดวงดี ประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง   ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม  และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำร
ประชุม   ดังนี้   

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร ผมนายสมัน  ดวงดี  ประธานสภาฯ ขอท า

หน้าที่เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่อง     ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  

นำยก อบต.นำสะแบง  เรื่อง  กำรด ำเนินงำนในส่วนของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
    โครงกำรที่ได้ท ำกำรไปแล้วอยู่ในระหว่ำงตรวจรับ 

๑. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ ๕  
๒. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ ๙  
โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรเปิดซองสอบรำคำ อยู่ในระหว่ำงรอท ำสัญญำ 
๑. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ ๗  
๒. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ ๖ 
๓. โครงก่อสร้ำงลำน คสล.เอนกประสงค์ 
๔. โครงกำรซ่อมแซมคอสะพำนหมู่ที่ ๗ 

ที่ประชุม                     รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุมสมัย สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕          

ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
ประธำนสภำ ฯ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะขอแก้ไขระเบียบวำระกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำหรือไม่ ถ้ำ

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มตทิี่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพ่ือทรำบ / พิจำรณำ / อนุมัติ      
    3.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น                           
    (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓  
ประธานสภาฯ   ขอให้ท่านนายก อบต.นาสะแบง  ชี้แจงรายละเอียดการเพ่ิมเติม  
นายบุญเพ็ง  อ่อนสีหา  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยกรม 
    ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ



    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือน าไปใช้ 
    จา่ยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ด าเนินการจัดท าแบบ
    สรุปขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบเงิน
    อุดหนุนเฉพาะกิจ  เพื่อน าไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
    ประชาชน โดยจัดล าดับความส าคัญให้โครงการที่มีความส าคัญสูงสุดไว้ในล าดับ 
    แรก  
 
จ.ส.ต. กิตติกร  กองโพธิ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓ ส าหรับโครงการเกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม ข.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา  ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม การท่อง กีฬาและนันทการ  แผนงาน เคหะและชุมชน  
จ านวน ๘  โครงการดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก) โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้ง ถนนศรีวิไล-นาแสง บ้านสัน
ทรายงาม หมู่ที่ ๘  

๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก) โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้ง แยกบ้านสันทรายงามไปภู
ทอก หมู่ที่ ๘  

๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก) โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้ง แยกบ้านสันทรายงาม ไปนา
แสง หมู่ที่ ๘  

๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก) โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้ง แยกถนนศรีวิไล-นาแสง 
บ้านนาสะแบงทุ่ง ไปบ้านใหม่ชมพู หมู่ที่ ๙  

๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก)โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้งถนนลาดยางสายบ้านหนอง
บัวเงิน เชื่อมถนนลาดยาง(รพช.นาแสง)แยกบ้านหนองบัวงามไปบ้านห้วยลึก 
หมู่ที่ ๕ 

๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก)โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้งถนนลาดยางสายบ้านหนอง
บัวเงิน เชื่อมถนนลาดยาง(รพช.นาแสง)แยกบ้านหนองจิกถึงล าห้วยนาสิงห์  
หมู่ที่ ๒ 

๗. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก)โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้งถนนลาดยางสายบ้านหนอง
บัวเงิน เชื่อมถนนลาดยาง(รพช.นาแสง)แยกบ้านหนองบัวเงินไปบ้านป่าแฝก 
หมู่ที่ ๖ 

๘. โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ต าบลนา
สะแบง(แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ บ้านนาสะแบงทุ่ง   



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  จ านวน  ๕  รายการ ดังนี้ 
๑. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ ๒ 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวและกีฬาและนันทนาการ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  จ านวน  ๑  รายการ ดังนี้ 
๑ โครงหารก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(สนามฟุตซอล)พ้ืนปูด้วยยางธรรมชาติ
(ยางพารา) 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวและกีฬาและนันทนาการ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  จ านวน  ๑  รายการ ดังนี้ 
 
๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬากีฬาอเนกประสงค์(สนามฟุตซอล)พ้ืนฐานปูด้วยยาง

ธรรมชาติยางพารา 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ข.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน  ๓  รายการ ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ ๘ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการเพ่ือเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓  มีสมาชิกสภาฯท่านใด
จะสอบถามเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง เป็นเอกฉันท์ ให้เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น                           
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

 
    3.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น                           
    (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ 
ประธานสภาฯ   ขอให้ท่านนักวิเคราะห์นโยบาย ชี้แจงรายละเอียดการเพ่ิมเติม  



จ.ส.ต. กิตติกร  กองโพธิ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓ ส าหรับโครงการเกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม ข.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา  ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม การท่อง กีฬาและนันทการ  แผนงาน เคหะและชุมชน  
จ านวน ๘  โครงการดังนี้ 
๙. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก) โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้ง ถนนศรีวิไล-นาแสง บ้านสัน
ทรายงาม หมู่ที่ ๘  

๑๐. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก) โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้ง แยกบ้านสันทรายงามไปภู
ทอก หมู่ที่ ๘  

๑๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก) โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้ง แยกบ้านสันทรายงาม ไปนา
แสง หมู่ที่ ๘  

๑๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก) โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้ง แยกถนนศรีวิไล-นาแสง 
บ้านนาสะแบงทุ่ง ไปบ้านใหม่ชมพู หมู่ที่ ๙  

๑๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก)โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้งถนนลาดยางสายบ้านหนอง
บัวเงิน เชื่อมถนนลาดยาง(รพช.นาแสง)แยกบ้านหนองบัวงามไปบ้านห้วยลึก 
หมู่ที่ ๕ 

๑๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก)โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้งถนนลาดยางสายบ้านหนอง
บัวเงิน เชื่อมถนนลาดยาง(รพช.นาแสง)แยกบ้านหนองจิกถึงล าห้วยนาสิงห์  
หมู่ที่ ๒ 

๑๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(ภูทอก)โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวพร้อมติดตั้งถนนลาดยางสายบ้านหนอง
บัวเงิน เชื่อมถนนลาดยาง(รพช.นาแสง)แยกบ้านหนองบัวเงินไปบ้านป่าแฝก 
หมู่ที่ ๖ 

๑๖. โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ต าบล
นาสะแบง(แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ บ้านนาสะแบงทุ่ง  

  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  จ านวน  ๕  รายการ ดังนี้ 
๖. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ ๒ 
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ 
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 



๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวและกีฬาและนันทนาการ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  จ านวน  ๑  รายการ ดังนี้ 
๑ โครงหารก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(สนามฟุตซอล)พ้ืนปูด้วยยางธรรมชาติ
(ยางพารา) 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวและกีฬาและนันทนาการ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  จ านวน  ๑  รายการ ดังนี้ 
 
๒. โครงการก่อสร้างลานกีฬากีฬาอเนกประสงค์(สนามฟุตซอล)พ้ืนฐานปูด้วยยาง

ธรรมชาติยางพารา 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ข.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน  ๓  รายการ ดังนี้ 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ ๘ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการเพื่อเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓  มีสมาชิกสภาฯท่านใด
จะสอบถามเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง เป็นเอกฉันท์ ให้เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น                           
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

 
 ๓.๓ เรื่อง พิจารณาเพ่ิมเติมข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 

๒๕๖๕ 
นายก อบต.นาสะแบง ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติต าบลนาสะแบง 

ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับมาตรา 18 มาตรา 
19 มาตรา 20 มาตรา ๕4 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลนา
สะแบง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงและ 
นายอ าเภอศรีวิไลได้อนุมัติเมื่อวันที่                  

นางพนิตา  สุวรรณเขต เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯคณะผู้บริหารทุกท่าน 
 



 อัตราเดิม 
 1. อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยตาม ข้อ (16) 
            ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

๑.๑)ครัวเรือนที่เข้าร่วมธนาคารขยะ อัตราค่าธรรมเนียมเดือนละ  ๑๐  บาท 
๑.๒)ครัวเรือนที่เข้าร่วมธนาคารขยะ อัตราค่าธรรมเนียมเดือนละ  ๒๐  บาท 

                                         1.๓) สถานที่จ าหน่ายอาหาร/ร้านขายของช า ที่ ที่ อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ  
๓๕  บาท 

                                        1.๔) สถานที่ราชการ 
  โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกินจ านวน  ๑๐๐ คน  เดือนละ  ๓๐  บาท 
 โรงเรียนที่มีนักเรียน จ านวน ๑๐๐ – ๕๐๐  คน เดือนละ  ๕๐  บาท 
 โรงเรียนที่มีนักเรียน จ านวนมากกว่า ๕๐๐ คน เดือนละ ๑๐๐  บาท 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เดือนละ  ๓๐  บาท   
                                         ๑.๕) ตลาด   ที ่ ที ่อัตราค่าธรรมเนียมเดือนละ  ๑๐  บาท 
                                        1.4) ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก   ที ่ ที ่อัตราค่าธรรมเนียมเดือนละ  ๑๐  บาท 
 2. อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
             ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

2.1) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละและลูกบาศก์               
เมตรต่อๆไป  ลูกบาศก์เมตรละ  ๒๕๐  บาท 

         2.2) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์
เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) ลูกบาศก์เมตรละ  ๑๕๐  บาท 

                                          3. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจกรรมรับท าการเก็บ ขน  
                                          หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทน  
                                          ด้วยการคิดค่าบริการ 
 
        3.1) รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
       3.2) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
         3.3) ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว ครั้งละ ๓๐๐ บาท 
          3.4) ให้บริการสุขาชั่วคราว  ครั้งละ ๓๐๐ บาท 
               4. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
  ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามมาตรา 19 โดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์

ตอบแทนด้วย 
       4.1) รับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ  ๔,๕๐๐  บาท 
                                          4.2) รับท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ  ๔,๕๐๐  บาท 
         4.3) รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ  ๘,๐๐๐  บาท 
  5. อัตราค่าเปรียบเทียบปรับ 
           5.1) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล  นอกสถานที่ที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาสะแบงก าหนด ปรับ  ๒,๐๐๐ บาท 
        5.2) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอย นอกสถานที่ที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลนาสะแบงก าหนด  ปรับ  ๒,๐๐๐ บาท 
 
 อัตราใหม่ 
 1. อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยตาม ข้อ (16) 
            ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 



                                        1.1) ครัวเรือนทีเ่ข้าร่วมธนาคารขยะ อัตราค่าธรรมเนียมเดือนละ  ๑๐  บาท 
                                        1.2) สถานที่จ าหน่ายอาหาร/ร้านขายของช า ที่ ที่ อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ  

๑๐  บาท 
                                        1.3) ตลาด   ที ่ ที ่อัตราค่าธรรมเนียมเดือนละ  ๑๐  บาท 
                                        1.4) ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก   ที ่ ที ่อัตราค่าธรรมเนียมเดือนละ  ๑๐  บาท 
 2. อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
             ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

2.1) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละและลูกบาศก์               
เมตรต่อๆไป  ลูกบาศก์เมตรละ  ๒๕๐  บาท 

         2.2) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์
เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) ลูกบาศก์เมตรละ  ๑๕๐  บาท 

                                          3. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจกรรมรับท าการเก็บ ขน  
                                          หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทน  
                                          ด้วยการคิดค่าบริการ 
 
        3.1) รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
       3.2) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
         3.3) ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว ครั้งละ ๓๐๐ บาท 
          3.4) ให้บริการสุขาชั่วคราว  ครั้งละ ๓๐๐ บาท 
               4. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
  ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามมาตรา 19 โดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์

ตอบแทนด้วย 
       4.1) รับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ  ๔,๕๐๐  บาท 
                                          4.2) รับท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ  ๔,๕๐๐  บาท 
         4.3) รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ  ๘,๐๐๐  บาท 
  5. อัตราค่าเปรียบเทียบปรับ 
           5.1) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล  นอกสถานที่ที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาสะแบงก าหนด ปรับ  ๒,๐๐๐ บาท 
        5.2) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอย นอกสถานที่ที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลนาสะแบงก าหนด  ปรับ  ๒,๐๐๐ บาท 
 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเชิญครับ 

นายแดนชัย  โนนเพีย เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเรื่องการเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ให้สมาชิกสภาฯ จะมีการอบรมหรือไม่ 

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มีความ
รุนแรงมากในขณะนี้ จึงชะลอไว้ก่อน  หากสถานการณการแพร่ของโรคลดลงก็จะมี
การอบรมครับ  

 นายสมปอง  เมินเทียน              เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

                                          นำยส ำเริง    ค ำแก้ว  ผู้รับรอง 

                                          นำยแดนชัย   โนนเพีย ผู้รับรอง   



ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
     ปิดประชุมเวลา  ๑๕ .๓๐  น.         
 
       (ลงชื่อ)     วรารักษ์  อ่อนคูณ     ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

           (ลงชื่อ)  สมัน  ดวงดี                ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

          (นำยสมัน   ดวงดี) 
             ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง 
 

                                   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 สมัยวิสามัญประจ าปี สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  

วันที่   ๗ เมษายน   ๒๕๖๕    เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
9 

นายสมัน        ดวงดี 
นายนพรัตน์     ฤทธิ์สว่าง 
นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ 
นางอนงคาร    โสภา 
นายพัฒนา     อยู่สุข 
นายส าเริง      ค าแก้ว 
นายสมปอง     เมินเทียน  
นายแดนชัย     โนนเพีย 
นายค าม่วน      สายแก้ว 
 

ประธานสภา อบต.นาสะแบง 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.9 
 

สมัน      ดวงด ี
นพรัตน์   ฤทธิ์สว่าง 
วรารักษ์   อ่อนคูณ 
         - 
พัฒนา     อยู่สุข 
ส าเริง      ค าแก้ว 
สมปอง     เมินเทียน 
แดนชัย     โนนเพีย 
ค าม่วน      สายแก้ว 

 
 
 
ลาป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

๕ 
 

นำยบุญเพ็ง     อ่อนสีหำ 
นำงสำวเมตตำ  ประเสริฐสุข 
นำงสำวเพลินใจ  สำแก้ว 
นำงวรำภรณ์   ทองค ำสุก 
 
จ.ส.ต.กิตติกร    กองโพธิ์ 
 

นำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
ผอ.กองสวัสดิกำร รักษำกำรแทน
ปลัด อบต.นำสะแบง 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
รักษำรำชกำรแทนหน.ส ำนักปลัด 

บุญเพ็ง    อ่อนสีหำ 
เมตตำ     ประเสริฐสุข 
เพลินใจ   สำแก้ว 
วรำภรณ์   ทองค ำสุก 
 
จ.ส.ต.กิตติกร    กองโพธิ์ 
 

 



๖ 
๗ 
๘ 
 

นำยทองมี       พลสิม 
นำงพนิตำ        สุวรรณเขต 
นำงสุภำพร       พดำเวช 

นักพัฒนำชุมชน 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

ทองมี       พลสิม 
พนิตำ        สุวรรณเขต 
สุภำพร      พดำเวช 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลำประชุม  นำงสำววรำรักษ์   อ่อนคูณ  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง  
เชิญสมำชิกสภำฯ   คณะผู้บริหำร  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม  โดยมีนำยสมัน   ดวงดี ประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง   ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม  และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำร
ประชุม   ดังนี้   

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร ผมนายสมัน  ดวงดี  ประธานสภาฯ ขอท า

หน้าที่เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่อง     ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  

นำยก อบต.นำสะแบง  เรื่อง  แจ้งรำยละเอียดโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
    พ.ศ. ๒๕๖๕ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำงหลวง
    ท้องถิ่น จ ำนวน  ๘  โครงกำร 

๑. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยต้นบก หมู่ที่ ๙ บ้ำนใหม่ชมพู 
๒. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนหนองจิก-วัดถ้ ำน้ ำทิพย์หมู่ ๔ 

บ้ำนหนองจิก 
๓. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.รหัสทำงหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓-๐๐๐๓ สำย

หนองเป็ดก่ำ หมู่ที่ ๘ บ้ำนสันทรำยงำม 
๔. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยภูกิ๋ว หมู่ ๙ บ้ำนใหม่ชมพู 
๕. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหนองตีนภู หมู่ที่ ๗ บ้ำนโนนสว่ำง 
๖. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.รหัสทำงหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓-๐๐๐๕ บ้ำน

หนองทุ่ม หมู่ที่ ๕ บ้ำนหนองบัวงำม 



๗. รหัสทำงหลวงท้องถิ่น สำยหนองแวง หมู่ที่ ๗ บ้ำนโนนสว่ำง 
๘. รหัสทำงหลวงท้องถิ่น สำยหนองไฮ หมู่ที่ ๗ บ้ำนหนองบัวงำม     

ที่ประชุม                     รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุมสมัย วิสำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕          

ลงวันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
ประธำนสภำ ฯ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะขอแก้ไขระเบียบวำระกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำหรือไม่ ถ้ำ

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท ์
 
ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพ่ือทรำบ / พิจำรณำ / อนุมัติ      
    3.1 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นำยก อบต.นำสะแบง  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบงได้ตั้งประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.  
    ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง ได้มีกำร
    ประมำณกำรก่อสร้ำงในแต่ละโครงกำร การประมาณหรือการวิเคราะห์หา ปริมาณ
    วัสดุ ค่าแรงและค่าด าเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด โดย 
    ค านึงถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละโครงการซึ่งในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง  
    ค่าใช้จ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยมีผลกับตัว
    แปรตามในด้านระยะเวลาของการท างานเมื่อท าการแยกงานออกเป็นหมวดหมู่ 
    เสร็จแล้ว ก็จะสามารถก าหนดราคาต่อหน่วยของต้นทุนก่อสร้างได้ ดังนั้นการ 
    ประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาท่ีแท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง ซึ่งไม่ควรจะ 
    คลาดเคลื่อนไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันราคาค่า
    วัสดุได้มีการปรับราคาสูงขึ้นตามท้องตลาด จึงส่งผลให้งบประมาณที่ตั้งไว้ใน 
    ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่ ากว่าราคาพานิชย์จังหวัด ณ ปัจจุบัน จึงมี
    ความจ าเป็นต้องตั้งรายการโอนเพิ่มเงินงบประมาณดังนี้       

    รายการที่ 1 
 

    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    หน้า  187 
      งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จ านวน  880,060  บาท 
      ภายในต าบลนาสะแบง       
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 – 9  ต าบล
      นาสะแบง งบประมาณคงเหลือ 515,060 บาท ขอโอนลด 47,600 บาท 
               คงเหลือ467,460บาท 
 
    รายการโอนเพิ่ม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   หน้า  187 



        งานก่อสร้าง   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
       ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
                 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก   จ านวน   
    297,400  บาท     
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4 บ้านหนองจิก โดยมี 
    พ้ืนที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 885.00 ตารางเมตร (ตามแบบ) พร้อม 
    ปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้ายงบประมาณคงเหลือ  
    297,400  บาท  ขอโอนเพิ่ม  47,600  บาท  คงเหลือ345,000  บาท 
    รายการที่ 2 

 
    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า  187 
      งานก่อสร้าง   งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จ านวน  880,060  บาท 
        ภายในต าบลนาสะแบง       
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
            หมู่ที่ 1 – 9  ต าบลนาสะแบงงบประมาณคงเหลือ  467,460  บาท  ขอโอนลด   
                                        35,700  บาท  คงเหลือ  431,760  บาท 
 
 
 
    รายการโอนเพิ่ม 
                                         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     หน้า  186 
                                  งานก่อสร้าง  งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
         ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
              โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน จ านวน   
    262,300  บาท       
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที ่6 บ้านหนองบัวเงิน กว้าง 
    เฉลี่ย 0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.57 เมตร หรือมี 
    พ้ืนที่ก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง 
    ท้องถิ่น ท.2-13(1)) พร้อมปรับแต่งพ้ืนที่ข้างรางระบายน้ าเรียบร้อย และติดตั้ง
    ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายงบประมาณคงเหลือ  262,300  บาท  ขอโอนเพิ่ม  
    35,700  บาท  คงเหลือ  298,000  บาท 
 
             รายการที่ 3 

 
    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หน้า  187 
        งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
       ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
    เพ่ือการเกษตร จ านวน  880,060  บาทภายในต าบลนาสะแบง  



    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  หมู่ที่ 1 – 9  ต าบล
    นาสะแบง งบประมาณคงเหลือ 431,760 บาท ขอโอนลด 56,100 บาท  
             คงเหลือ    375,660บาท 
 
    รายการโอนเพิ่ม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า  185 
     งานก่อสร้าง    งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
                 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันทรายงาม     จ านวน 
    290,900 บาท       
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8บ้านสันทรายงาม 
    กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือมีพ้ืนที่
    ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน 
    ก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01 (2-3)) พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง 

  กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้ง
    ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้ายงบประมาณคงเหลือ  290,900  บาท  ขอโอนเพิ่ม  
    56,100  บาท  คงเหลือ347,000  บาท 

                  
 
 
 
 
 
    รายการที่ 4 

 
    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   หน้า  184 
        งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
       ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า 
    ระบบระบายน้ าและขดุลอกรางระบายน้ าสาธารณะ  
      หมู่ที่ 1 บ้านนาสะแบง จ านวน  350,000  บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ระบบระบายน้ าและขุด
    ลอกรางระบายน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านนาสะแบง กว้าง 0.30 เมตร ลึก 
    เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร (ตามแบบ) พร้อม 

                   ปรับแต่งเรียบร้อยงบประมาณคงเหลือ  350,000  บาท  ขอโอนลด  52,500  
    บาท  คงเหลือ  297,500  บาท 
 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
    งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
         ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 1     จ านวน  52,500 บาท  



        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบงหมู่ที่  
    1  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  30.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
    ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  90.00  ตารางเมตร 

           งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  52,500  บาท 
รายการที่ 5 

 
    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า  184 
      งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู หมู่ที่ 7 
    บ้านโนนสว่างจ านวน  290,900  บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู หมู่ที ่7 บ้าน 
    โนนสว่าง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย  
    หนา 150 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อย กว่า 600.00 ตาราง 
    เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01 (2-3)) พร้อมลงดินลูกรัง
    ไหล่ทางท้ังสองข้างทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่พร้อม 
    ปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้ายงบประมาณคงเหลือ  
    290,900  บาท  ขอโอนลด  139,000  บาท  คงเหลือ  151,900  บาท 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
      งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
       ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    หมู่ที่ 7  บ้านโนนสว่าง   
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง 
    กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  60.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง
    ไม่น้อยกว่า  240.00  ตารางเมตร(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทองถิ่น 
    ถิน่   ท.1-01 (2-3) พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทางกว้างข้าง 
    ละ 0.50 เมตร พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย  และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

     งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  139,000  บาท 
                  รายการที่ 6 
 
    รายการโอนลด 
    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   หน้า  136 
       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
             ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
    (CCTV) พร้อมติดตั้ง จ านวน  100,000  บาท 
                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะ 
    พ้ืนฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
    ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน   พฤษภาคม  2563       
    งบประมาณคงเหลือ  100,000  บาท  ขอโอนลด  30,700  บาท  คงเหลือ  
    69,300  บาท 

 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 



    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน 
              หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
                 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบงสามัคคี หมู่ที่ 3  ช่วงที่ 1 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบงสามัคคี  

  หมู่ที่ 3  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  18.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  54.00  ตารางเมตร 

 งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  30,700  บาท 
 
    รายการที่ 7 
    รายการโอนลด 
    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน     หน้า  136 
        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
               ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
    (CCTV) พร้อมติดตั้ง จ านวน  100,000  บาท 
                   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะ 
    พ้ืนฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
    คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน พฤษภาคม  2563  งบประมาณคงเหลือ  69,300  
    บาท  ขอโอนลด  34,000  บาท  คงเหลือ 35,300  บาท 
 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก บ้านนาสะแบงสามัคคี หมู่ที่ 3  ช่วงที่ 2 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบงสามัคคี  

  หมู่ที่ 3  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  20.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  60.00  ตารางเมตร 

           งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  34,000  บาท 
                                       รายการที่ 8 
 
    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า  184 งานก่อสร้าง  งบลงทุน 
            หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง  
               จ านวน  290,900  บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู หมู่ที ่7 บ้าน 
    โนนสว่าง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ เมตร
    หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
    มาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01 (2-3)) พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสอง
    ข้างทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรอืตามสภาพพ้ืนที่พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย  

  และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้ายงบประมาณคงเหลือ  151,900  บาท  ขอ
    โอนลด  136,800  บาท  คงเหลือ  15,100  บาท 
 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 



    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก บ้านนาสะแบงสามัคคี หมู่ที่ 3  ช่วงที่ 3 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบงสามัคคี  

  หมู่ที่ 3  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  78.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  234.00  ตารางเมตร 

             งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  136,800  บาท 
    รายการที่ 9 

 
    รายการโอนลด 
    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน     หน้า  136 
        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบลงทุน     หมวดค่าครุภัณฑ์ 
               ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
      โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จ านวน  100,000  บาท 
                   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 
           โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ          
    พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน   
        พฤษภาคม  2563 งบประมาณคงเหลือ  35,300  บาท  ขอโอนลด   
    9,900  บาท  คงเหลือ  25,400  บาท 
 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน    เครื่องดูดฝุ่น                     
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  15    
    ลิตร จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 9,900 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
      ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือน  ธันวาคม  2564 

 งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  9,900  บาท 
     
    รายการที่ 10 

 
    รายการโอนลด 
    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน    หน้า  136 
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
           ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง      จ านวน  100,000  บาท 
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 
         โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
    อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน   พฤษภาคม  2563      
      งบประมาณคงเหลือ  25,400  บาท  ขอโอนลด   5,500  บาท  คงเหลือ  
    19,900  บาท 
 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ 



      ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน          
              
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จ านวน  1  ตู้ๆ ละ 5,500 บาท  
    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ  
    เดือน ธันวาคม  2564 งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  5,500  บาท 
    รายการที่ 1๑ 
    รายการโอนลด 
    แผนงาน สังคมสงเคราะห์  หน้า  159 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
          งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ  หรือ 
    พนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน  1,010,860  บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
    (1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
    (2) นักพัฒนาชุมชน  
    (3) เจ้าพนักงานธุรการ   
    งบประมาณคงเหลือ  647,440  บาท  ขอโอนลด   16,000  บาท  คงเหลือ      
    631,440  บาท 
 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 
               หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                   เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน                     
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานส านักงาน  

    จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา
     กลาง  และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ    

                      เดือนธันวาคม 256๔ งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 16,000บาท 
    รายการที่ 1๒ 
    รายการโอนลด 
    แผนงาน สังคมสงเคราะห์ หน้า  159  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
      งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ  หรือ 
    พนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน  1,010,860  บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
    (1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
    (2) นักพัฒนาชุมชน  
    (3) เจ้าพนักงานธุรการ   
    งบประมาณคงเหลือ  631,440  บาท ขอโอนลด  16,000 บาท  คงเหลือ  
                      61๕,440  บาท 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
           งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                   เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน                     
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานส านักงาน  

     จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา
      กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  



     ฉบับเดือน  ธันวาคม  256๔งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
     16,000  บาท 
 
    รายการที่ 13 
    รายการโอนลด แผนงาน สังคมสงเคราะห์ หน้า  159 
    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
              ประเภทเงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1,010,860  
    บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
    (1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
    (2) นักพัฒนาชุมชน  
    (3) เจ้าพนักงานธุรการ   
    งบประมาณคงเหลือ  61๕,440บาท  ขอโอนลด  5,500 บาท คงเหลือ   
    609,๙40  บาท 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
           งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน     
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จ านวน  1  ตู้ๆ  ละ 5,500 บาท  
    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน  
    ธันวาคม   2564 งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  5,500  บาท 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีท่านนายก อบต.นาสะแบง ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลง 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม 
    เพ่ิมเติมหรือไม่  
นายนพรัตน์  ฤทธิ์สว่าง  เรียนท่านนายก อบต.นาสะแบง ผมขอเสนอให้มีการตั้งงบประมาณให้สามารถ 
    ด าเนินการได้ ในโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนโดยให้ค านึงถึงความเดือดร้อน 
    ของประชาชนในพื้นที่ต าบลนาสะแบง ดังนั้นหากมีงบประมาณไม่เพียงพอจึง 
    ขอให้ผู้บริหารตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมครับ 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
    อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ี 
    เสนอต่อ ประชุมหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ ๙ เสียง อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีเสนอต่อประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเชิญครับ 
นายพัฒนา  อยู่สุข  เรียนท่านนายกฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพ้ืนที่ต าบลนาสะแบง ผม
    ขอเสนอให้ด าเนินการในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นไป หากในด าเนินการใช่วงนี้
    ซึ่งก าลังจะสู่ช่วงฤดูฝนเกรงว่าจะท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก  
ที่ประชุม   เห็นด้วยตามที่เสนอในที่ประชุม     

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
     ปิดประชุมเวลา  ๑๕ .๓๐  น.         



 
       (ลงชื่อ)     วรารักษ์  อ่อนคูณ     ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

           (ลงชื่อ)  สมัน  ดวงดี                ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

          (นำยสมัน   ดวงดี) 
             ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง 
 
 
 


