
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่  ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 

วันที่   ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๖๔    เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นำยประยง     ศรีจันทร์ 
นำยวีระพันธ์   ดรลำ 
น.ส เพลินใจ    สำแก้ว 
นำยหนูทอง   พรใส 
นำยมนูญ       ทองดี 
นำยสมัน       ดวงด ี
นำยประหยัด    ทุ่งมล 
นำยสมร      วรรณจันทร์ 
นำยเสถียร   เวียงแก้ว 
นำงสำวเมตตำ  ประเสริฐสุข 
นำยถำวร    เฉลิมแสน 
นำยวีระพล     จักษุมำ 
นำยอุดร       ศรีพิลำ 
นำยสุนทร    ศรีลำพัฒน์ 
นำงกนกนุช    อินหงสำ 

ประธำนสภำ อบต.นำสะแบง 
รองประธำนสภำ อบต.นำสะแบง 
เลขำนุกำรสภำ อบต.นำสะแบง 
สมำชิกสภำ อบต. ม. ๑ 
สมำชิกสภำ อบต. ม. ๑ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๓ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๗ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๗ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๙ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๙ 

ประยง        ศรีจันทร์ 
วีระพันธ์      ดรลำ 
เพลินใจ      สำแก้ว 
หนูทอง        พรใส 
มนูญ          ทองดี 
สมัน           ดวงด ี
ประหยัด     ทุ่งมล 
สมร           วรรณจันทร์ 
เสถียร         เวียงแก้ว 
เมตตำ        ประเสริฐสุข      
ถำวร          เฉลิมแสน 
วีระพล       จักษุมำ 
อุดร            ศรีพิลำ 
สุนทร         ศรีลำพัฒน์ 
กนกนุช       อินหงสำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
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นำยประยูญ    มงคลน ำ 
นำยสีดำ        สีสัย   
นำงบุญเพ็ญ     รำษี 
นำยวิสูจน์        ลำนรอบ 
 
จ.ส.ต.กิตติกร   กองโพธิ์ 
นำยทองมี       พลสิม 
นำงวรำภรณ์    ทองค ำสุก 
นำงพนิตตำ       สุวรรณเขต 
นำงสำวสุภำวดี  อินหำ 
นำงสุภำพร  พดำเวช 

นำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
ผอ.กองช่ำง รักษำรำชกำรแทน
ปลัด อบต.นำสะแบง 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
นักพัฒนำชุมชน 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
เจ้ำพนกังำนธุรกำร 

ประยูญ       มงคลน ำ 
สีดำ           สสีัย 
บุญเพ็ญ       รำษี 
วิสูจน์         ลำนรอบ 
 
กิตติกร       กองโพธิ์ 
ทองมี         พลสิม 
วรำภรณ์    ทองค ำสุก 
พนิตตำ       สุวรรณเขต 
สุภำวดี        อินหำ 
สุภำพร       พดำเวช 
 

 

 



 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลาประชุม  นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
เชิญสมาชิกสภาฯ   คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุม  โดยมีนายประยง  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้   

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร ผมนายประยง  ศรีจันทร์  ประธานสภาฯ ขอ
ท าหน้าที่เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญท่านนายกฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  

 1 ขอขอบคุณส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาท้องถิ่น ประชาชนชาวอ าเภอศรีวิไล ร่วมบริจาคสมทบทุนให้ศูนย์รวมใจไทศรี
วิไลสู้โควิด ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา 

 2 ด้วยโรงพยาบาลศรีวิไล ขอความอนุเคราะห์เครื่องมือแพทย์ จ านวน 2 รายการ 
เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้มารับบริการ ในการวินิจฉัย 
ป้องกัน ติดตาม บ าบัด บรรเทา และรักษา ดังต่อไปนี้ 

- เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหล จ านวน 1 เครื่อง ราคา 250,000 บาท 

- ตู้ isolator ส าหรับเครื่องย้ายผู้ป่วย จ านวน 1 เครื่อง ราคา 180,000 บาท 

ที่ประชุม               รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 

ลงวันที่  11 มิถุนายน  ๒๕๖4. 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 ๓.๑ เรื่อง พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖5 



ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมใน
วันนี้เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖5 ขอเรียนเชิญท่านนายกฯชี้แจงต่อสภาฯครับ 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา
ฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ดังนี้ 
๑. สถานะการคลัง 

 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ วันที่ 9 สิงหาคม  
๒๕๖4   องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน  19,477,615.14  บาท 
 ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน  18,703,472.41      บาท                                                                                                                                                                                                                                                       
 ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน   7,681,701.90  บาท 
 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย (ไม่มี) 
 ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน  8 โครงการ รวม      

8๒๖,๑๗๐  บาท 
 ๑.๒  เงินกู้คงค้าง  จ านวน  ๐.๐๐  บาท 
 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 
 2.1 รายรับจริง จ านวน   38,541,205.56  บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร    จ านวน       43,673.00 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน        66,828.30  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          จ านวน      106,046.74  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  973,155.00  บาท   
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน       262,191.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน           5,269     บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน   16,462,275.49   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน   20,621,767  บาท 
 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 11,109,673.00 บาท  
 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน  34,856,025.20  บาท   ประกอบด้วย 
      งบกลาง      จ านวน   9,101,064.00   บาท 
      งบบุคลากร    จ านวน   12,904,885.๐๐   บาท 
      งบด าเนินการ   จ านวน   8,165,016.20   บาท 
      งบลงทุน    จ านวน   2,335,600.00 บาท    
      งบเงนิอุดหนุน                             จ านวน    2,334,460.00  บาท 
      งบรายจ่ายอื่น   จ านวน             15,000  บาท 
 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุปรงสงค์ จ านวน 

11,109,673.00  บาท 
 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน  0  บาท 
 2.6  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๐.๐๐  บาท 
 2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 



 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงและ
โดยอนุมัติของนายอ าเภอศรีวิไล 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖5 

 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

41,070,000  บาท 
 ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  41,070,000  บาท 
 โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ด้านแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป                ยอดรวม 9,644,319 บาท 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน           ยอดรวม 1,335,900  บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา            ยอดรวม   9,018,385  บาท 
 แผนงานสาธารณสุข            ยอดรวม   2,153,280  บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์            ยอดรวม   1,513,700  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน            ยอดรวม   1,465,000  บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          ยอดรวม      105,000  บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      ยอดรวม      535,000  บาท 
 ด้านการเศรษฐกิจ      
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           ยอดรวม    5,236,680 บาท    
 แผนงานการเกษตร    ยอดรวม       30,000 บาท 
 แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม     296,000 บาท 
 ด้านการด าเนินงานอื่น 
 แผนงานงบกลาง     ยอดรวม 9,736,736  บาท 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น             ยอดรวม ๔๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากการได้ เป็นจ านวน 0 บาท  
 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง 

 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงมีหน้าที่รักษาราชการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายก อบต.นาสะแบง ได้อ่านค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

 และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ต่อไปจะเป็นการลงมติว่าเห็นชอบรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5   



มติที่ประชุม ในเวลา ๑๑.๓๐ . สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง มีมติรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5  จ านวน ๑๔ เสียง  

ประธานสภาฯ ในขณะนี้เวลา ๑๒.๑๕  นาที่ ก่อนที่จะมีการพิจารณาประชุมในวาระต่อไป หยุด
พักเท่ียง และจะเริ่มประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๓.๐๐ น.  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 ๓.๒  เรื่อง  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5   
ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ต่อไปเป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอ
รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม  เชิญครับ 

นายประหยัด   ทุ่งมล เรียนท่านประธานสภาฯ ฯ ผมขอเสนอนายวีระพันธ์  ดรลา  สมาชิกสภา อบต.       
นาสะแบง หมู่ที่ 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน    
 ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายสุนทร   ศรีลาพัฒน์   สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๙ 
 ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายวีระพล  จักษุมา       สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 7 
 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอให้มีการลงมติว่าจะ

ให้นายวีระพันธ์  ดรลา     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
มติที่ประชุม มีมติ ให้นายวีระพันธ์  ดรลา  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  ๑4 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายหนูทอง  พรใส สมาชิกสภา อบต. 

สะแบง หมู่ที่ 1 เป็น กรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน    
 ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายสมร   วรรณจันทร์  สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 4 
 ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายสมัน     ดวงดี    สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 3 
 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอให้มีการลงมติว่าจะ

ให้นายหนูทอง  พรใส   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
มติที่ประชุม มีมติ ให้นายหนูทอง  พรใส  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  ๑4 เสียง เป็นเอกฉันท์   
นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายถาวร  เฉลิมแสน  สมาชิกสภา อบต. 

สะแบง หมู่ที่ 7 เป็น กรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน    
 ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายสมร  วรรณจันทร์     สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 4 
 ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายอุดร  ศรีพิลา           สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 8 
 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอให้มีการลงมติว่าจะ

ให้นายถาวร  เฉลิมแสน    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
มติที่ประชุม มีมติ ให้นายถาวร  เฉลิมแสน  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  ๑4  เสียง เป็นเอกฉันท์   
นายอุดร   ศรีพิลา เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายมนูญ  ทองดี  สมาชิกสภา อบต. สะแบง 

หมู่ที ่1  เป็น กรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน    
 ผู้รับรองท่านที่ ๑ นางเมตตา  ประเสริฐสุข   สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที6่ 
 ผู้รับรองท่านที่ ๒ นางสุนทร  ศรีลาพัฒน์ สมาชิกสภา อบต.นาสะแบงหมู่ท่ี 9 



 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอให้มีการลงมติว่าจะ
ให้นายมนูญ   ทองดี   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

มติที่ประชุม มีมติ ให้นายมนูญ  ทองดี  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  ๑4  เสียง เป็นเอกฉันท์   
   
ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯทุกท่าน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงมีมติเห็นชอบ

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 4  ท่าน  ดังนี้ 
 1.นายวีระพันธ์  ดรลา    สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 2 

2.นายหนูทอง  พรใส  สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 1 
3.นายถาวร    เฉลิมแสน  สมาชิกสภาฯ อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 7 
4.นายมนูญ   ทองดี   สมาชิกสภาฯ อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 1 
๓.๓  ก าหนดยื่นค าแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ตามมติที่ประชุมได้มติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อย ต่อไปผมขอ  
ก าหนดวันยื่นแปรญัตติจึงขอก าหนดวันเวลา ดังนี้ 
ก าหนดยื่นค าแปรญัตติ 
วันที่ ๑3 – 15  สิงหาคม ๒๕๖4 ตั้งเวลา ๐๘.0๐ –๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม อบต.   
นาสะแบงก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาค าแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ในวันที่ 18  สิงหาคม ๒๕๖4  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  และขอให้สมาชิกสภาฯที่ยื่นค าแปรญัตติ 
และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตาม วันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน  
 
๓.๔  ก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว ตามมติที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อย ซึ่งจะต้อง 
(ลขานุการสภาฯ)                     มีการพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือท า

หน้าที่ในการจัดท าบันทึกการประชุม และงานอ่ืนตามท่ีรับมอบหมาย จึงนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑2 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง มีคณะกรรมการท่านจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.5 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯด้วยคณะผู้บริหารมีความประสงค์จะขอ
อนุมัติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ตาม
รายเอียดดังนี้ 

 ข้อความเดิม 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด

รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู งบประมาณ
ที่อนุมัติ 243,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู สายที่นางมะลิ
วัลย์  หวังหมู่กลาง เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ 1 บ้านนาสะแบง กว้าง 0.55 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างยาวรวมไม่



น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร(ตามแบบ)พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

 ข้อความใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด

รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู งบประมาณ
ที่อนุมัติ 243,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู สายที่นางมะลิ
วัลย์  หวังหมู่กลาง เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ 1 บ้านนาสะแบง กว้าง 0.55 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างยาวรวมไม่
น้อยกว่า 140.00 เมตร(ตามแบบ)พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
     

     (ลงชื่อ)  )   เพลินใจ  สาแก้ว         ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

 

  (ลงชื่อ)   ประยง  ศรีจันทร์              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

           (นายประยง   ศรีจันทร์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่  ๓/๒๕๖4 ครั้งที่ ๒ 
วันที่   ๒3  สิงหาคม   ๒๕๖4    เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

       ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

 

นายประยง     ศรีจันทร์ 
นายวีระพันธ์   ดรลา 
น.ส เพลินใจ    สาแก้ว 
นายหนูทอง   พรใส 
นายมนูญ       ทองดี 
นายสมัน       ดวงด ี
นายประหยัด    ทุ่งมล 
นายสมร      วรรณจันทร์ 
นายเสถียร   เวียงแก้ว 
นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
นายถาวร    เฉลิมแสน 
นายวีระพล     จักษุมา 
นายอุดร       ศรีพิลา 
นายสุนทร    ศรีลาพัฒน์ 
นางกนกนุช    อินหงสา 

ประธานสภา อบต.นาสะแบง 
รองประธานสภา อบต.นาสะแบง 
เลขานุการสภา อบต.นาสะแบง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
 

ประยง        ศรีจันทร์ 
วีระพันธ์      ดรลา 
เพลินใจ      สาแก้ว 
หนูทอง        พรใส 
มนูญ          ทองดี 
สมัน           ดวงด ี
ประหยัด     ทุ่งมล 
สมร           วรรณจันทร์ 
เสถียร         เวียงแก้ว 
เมตตา        ประเสริฐสุข      
ถาวร          เฉลิมแสน 
วีระพล       จักษุมา 
อุดร            ศรีพิลา 
สุนทร         ศรีลาพัฒน์ 
กนกนุช       อินหงสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายประยูญ    มงคลน า 
นายสีดา        สีสัย   
นางบุญเพ็ญ     ราษี 
นายวิสูจน์     ลานรอบ 
 
จ.ส.ต.กิตติกร   กองโพธิ์ 
นายทองมี       พลสิม 
นายดนิรุต       ทองนิน 
นางสาวสุภาวดี  อินหา 
นายสิทธิชัย      มงคลน า 

นายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาสะแบง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ 

ประยูญ       มงคลน า 
สีดา           สสีัย 
บุญเพ็ญ       ราษี 
วิสูจน์         ลานรอบ 
 
กิตติกร       กองโพธิ์ 
ทองมี         พลสิม 
ดนิรุต         ทองนิน 
สุภาวดี        อินหา 
สิทธิชัย      มงคลน า 
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นางสุภาพร  พดาเวช เจ้าพนักงานธุรการ สุภาพร       พดาเวช 
 

 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐9.0๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลาประชุม  นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
เชิญสมาชิกสภาฯ   คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุม  โดยมีนายประยง  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้   

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร ผมนายประยง  ศรีจันทร์  ประธานสภาฯ ขอ
ท าหน้าที่เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖4 ครั้งที่ 2 และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-  ไม่มี  - 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๓/๒๕64 ครั้งที่ 1 

ลงวันที่ 11 สิงหาคม  ๒๕๖4 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  
ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมใน

วันนี้เพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖5 จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ สรุปได้ดังนี้ 
๑ หนังสือแจ้งผู้ยื่นญัตติและแปรญัตติเข้าร่วมประชุม ( สมาชิกสภาฯ คณะ  
   ผู้บริหาร) เข้าร่วมประชุมตามหนังสือ ที่ บก ๗๒๘๐๑(๑)/๑๗  ลงวันที่ 16   
   สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา 09.๐๐  น. 
๒. ก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 18  สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา  
    ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
๓. มีสมาชิกสภาฯยื่นแปรญัตติจ านวน  6  คน ประกอบด้วย 
    - นายสุนทร   ศรีลาพัฒน์   ยื่นแปรญัตติ   จ านวน   2   รายการ 
    - นางสาวเมตา  ประเสริฐสุข     ยื่นแปรญัตติ   จ านวน  12  รายการ 
    - นายสมัน     ดวงดี    ยื่นแปรญัตติ   จ านวน    1  รายการ     
    - นายอุดร        ศรีพิลา   ยื่นแปรญัตติ    จ านวน   4  รายการ 
    -  นายเสถียร    เวียงแก้ว        ยื่นแปรญัตติ    จ านวน   2  รายการ 
    -  นายสมร       วรรณจันทร์  ยื่นแปรญัตติ    จ านวน   2  รายการ 
๔  มีการสงวนค าแปรญัตติ  จ านวน  23  รายการ 



๑. ประธานสภาฯส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้คณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ ตามหนังสือที่ บก ๗๒๘๐๑(๑)/๑๘ ลงวันที่ 18 
สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา 15.3๐ น. 

๒. ก าหนดประชุมสภาฯเพ่ือแปรญัตติฯ ในวันที่ ๒3  สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา
๐๙.๐๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯแต่ละท่านได้อภิปรายครับเริ่มจากคุณสุนทร  ศรีลาพัฒน์  
มาสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 

ประธานสภาฯ เชิญคุณสุนทร  ศีลาพัฒน์ ชี้แจงรายละเอียดตามที่เสนอแปรญัตติ 
นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอแปรญัตติฯ ดังนี้ 
 รายการที่ ๑ (หน้า ๑๓๑) งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ า  ตั้งไว้  

17,800  บาท  ตัดลงเหลือ 3,000  บาท ขอให้ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผล
ความจ าเป็น 

นายวิสูจน์  ลานรอบ  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกฯ ผมชี้แจงรายละเอียดเครื่องสูบน้ า เครื่องยนต์ 
ผอ.กองช่าง เบนซิน สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง ๆ 

17,800 บาท โดยมีลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2563 เพ่ือใช้ในงานของ อบต.นาสะแบงในกรณีมีน้ าท่วมสามารถสูบน้ าเพ่ือ
ระบายได้ ใช้ในกรณีสูบน้ าเพื่อดับเพลิงในพ้ืนที่รถเข้าไปไม่ถึง      

นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์  รายการที่ 2  (หน้า 131) งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร  เลื่อยโซ่ยนต์เครื่อง 
    เบนซิน  ตั้งไว้   10,000  บาท  ตัดลงเหลือ  ๘,000  บาท ผมอยากทราบจะ 
    ท ามาใช้ในส่วนไหม และผมเห็นว่าตั้งงบประมาณสูงเกินไป จึงขอตัดงบประมาณลง   
นายวิสูจน์  ลานรอบ  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกฯ ผมชี้แจงรายละเอียดเลื่อยโซ่ยนต์เบนซิน   
ผอ.กองช่าง   คือเครื่องมือที่ใช้ส าหรับตัดไม้หรือตัดแต่งวัสดุชนิดอื่นได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการ
    ตัดด้วยเลื่อยมือธรรมดา หากเกิดเหตุวาตภัยมีต้นไม้ล้มกีดขวางก็จะสามารถ 
    ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว การตั้งงบประมาณเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา 
    มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยการสืบราคาจากท้องตลาด   
ประธานสภาฯ เชิญคุณเมตตา  ประเสริฐสุข  ชี้แจงรายต่อไปตามท่ีเสนอแปรญัตติ 
นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข รายการที่ 3  (หน้า 110)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท                            
    รายการที ่4  (หน้า 138) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  ตั้งไว้  
    16,000 บาท  
    รายการที ่5 (หน้า 118)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    รายการที ่6  (หน้า 121) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  ตั้งไว้  
    22,000 บาท  
    รายการที ่7 (หน้า 130)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    รายการที ่8  (หน้า 154)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    รายการที ่9  (หน้า 160)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    รายการที ่10  (หน้า 178)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท  
    การตั้งงบประมาณในส่วนของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประธานสภาฯ เชิญคุณเมตตา  ประเสริฐสุข  ชี้แจงรายต่อไปตามที่เสนอแปรญัตติ 
    รายการที่ 11 (หน้า 123) แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  ตั้งไว้  70,000  บาท  
    ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 



นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
    ประโยชน์  ตั้งไว้  70,000  บาท ตั้งไว้เพ่ือจ่ายให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงาน 
    ให้ปฏิบัติ โครงการป้องการและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล 
    สงกรานต์ ซึ่งได้จัดท าทุกปีตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย
    ดังนี้ 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการ จ านวน 10 คนๆ 2 ผลัด  จ านวน 7 วัน (ภาคกลางวัน-
    ภาคกลางคืน ) ค่าตอบแทนคนละ 200 บาท  เป็นเงิน 28,000 บาท ต่อ 
    โครงการ   
    รายการที่ 12 (หน้า 129) แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าวัสดุ   
    ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  20,000  บาท  
    รายการที่ 13 (หน้า 129) แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าวัสดุ   
    ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  78,000  บาท    
    ดิฉนัขอตัดค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งขอตัดลง 20,000 บาท เพราะว่าเป็นการ
    ตั้งงบประมาณซ้ าซ้อน เพราะว่าเป็นวัสดุและยาพาหนะเหมือนกัน ซึ่งอยู่ใน 
    แผนงานเดียวกัน  
นายก อบต.   เรียนสมาชิกสภาฯ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม 
    รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์หากมีการช ารุดต้องการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้
    ปกติ ส่วนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายเพ่ือเป็นค่าน้ ามันรถบรรทุกน้ า 
    เอนกประสงค์และงานอ่ืนๆที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เช่น ตัดหญ้า หรือการขนส่งอื่น
    ที่ต้องใช้รถยนต์   
ประธานสภาฯ เชิญคุณอุดร  ศรีพิลา  ชี้แจงรายต่อไปตามที่เสนอแปรญัตติ 
นายอุดร  ศรีพิลา รายการที่ ๑4 (หน้า ๑64) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าใช้สอย  ค่า

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักถนนสายรอง ตั้งไว้  10,000  บาท  ตัด
ลงเหลือ 9,000  บาท  ขอให้ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

นายก อบต.นาสะแบง องค์การบริหารส่วนต าบลนานาสะแบงได้จัดท าโครงการรักษาความสะอาด ถนน
สายหลัก สายรอง       และชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ   ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2565 เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ ศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน สะพานเชื่อมการค้าการลงทุน
อาเซียนการท่องเที่ยวมาตรฐาน บ้านเมืองน่าอยู่” และเป็นการด าเนินการต่อยอด
นโยบายของจังหวัด “ สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ  

 
นายอุดร  ศรีพิลา  รายการที่ 15  (หน้า178 ) งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้  
    19,500  บาท  ตัดลงเหลือ  0  บาท  เนื่องจากว่าอาคารส านักงานของกองช่างก็
    มีเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งอยู่แล้ว อยากทราบว่าท าไมถึงมีการตั้งงบประมาณเพ่ิม 
นายก อบต.นาสะแบง  เรียนสมาชิกสภาฯทุกท่าน กองช่างได้ตั้งเครื่องปรับอากาศ ไว้จ านวน 1 เครื่อง  
    เนื่องจากว่าเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้มีการใช้งานมาหลายปี บาง 
    เครื่องท างานหนัก จึงท าให้ช ารุด จึงต้องมีการตั้งงบประมาณไว้ เพื่อเปลี่ยนเครื่องที่
    ใช้งานไม่ได้ออก                    



นายอุดร  ศรีพิลา  รายการที่ 16  (หน้า 162)   ค่าวัสดุ  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 50,000 บาท 
    ตัดลงเหลือ  0  บาท ตั้งงบประมาณไว้ทุกปี ในปีผมอยากให้ลดงบประมาณลง  
    ขอให้ชี้แจงรายละเอียดวัสดุที่ด าเนินการจัดซื้อด้วยครับ 
นายก อบต.นาสะแบง  เรียนสมาชิกสภาฯ ค่าวัสดุรายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างท าเองหรือกรณีอ่ืนใด 
    เพ่ือให้ไดม้าซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังต่อไปนี้ 
     1 สิ่งของซึง่โดยสภาพเมื่อใช๎แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพหรือไม่คง
    สภาพเดิมอีกต่อไป หรือ  
    2 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 
    1 ปี  
    1.3 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช๎งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
    ขึ้นไป แต่มีราคา หนว่ยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นสิ่งของตามตัว
    อย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์  
    4 สิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการบ ารุง รกัษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สินเพ่ือให้มี
    สภาพหรือ ประสิทธิภาพคงเดิม  
    ส าหรับงบประมาณท่ีไว้ เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
    เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เพ่ือใช้ซ่อมแซม
    ไฟฟ้าในส านักงานและตามไฟฟ้าส่องภายในพ้ืนที่ต าบลนาสะแบง  
     
นายอุดร  ศรีพิลา  รายการที ่17  (หน้า 163) เงินอุดหนุน  อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 
    การเกษตรต าบลนาสะแบง  ตั้งไว้  150,000 บาท  ขอตั้งเพ่ิม200,000 บาท
    ขอให้คณะผู้บริหารตั้งงบประมาณเพ่ิม 
ประธานสภาฯ เชิญคุณเมตตา  ประเสริฐสุข  ชี้แจงรายต่อไปตามที่เสนอแปรญัตติ 
      รายการที่ 18 (หน้า 153) แผนงานสาธารณสุข  ค่าวัสดุ  วัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น  
    ตั้งไว้ 100,000 บาท ผู้ยื่นแปรญัตติ  ขอให้ชี้แจงว่าท าไมถึงตั้งงบประมาณสูง 
นายก อบต.นาสะแบง  เรียนสมาชิกสภาฯ การตั้งงบประมาณค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้กับ 
    รถยนต์กู้ชีพและรถบรรทุกขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ต าบลนาสะแบง ซึ่งการตั้ง
    งบประมาณก็ได้ตั้งไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่าน โดยพิจารณาการตั้งงบประมาณจากราคา
    วัสดุเพลิงที่ในแต่ละปีโดยน ามาเฉลี่ยทั้งปี 
ประธานสภาฯ เชิญคุณสมัน  ดวงดี  ชี้แจงรายต่อไปตามที่เสนอแปรญัตติ 
นายสมัน  ดวงดี   รายการที ่19 (หน้า 183)ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.     
    นาสะแบง  ตั้งไว้ 400,000บาท ตัดลงเหลือ  0 บาท ผมอยากให้ชะลอไว้ก่อน
    เพราะว่ายังไม่ความจ าเป็น   
ประธานสภาฯ เชิญคุณเสถียร  เวียงแก้ว  ชี้แจงรายต่อไปตามที่เสนอแปรญัตติ   
นายเสถียร  เวียงแก้ว  รายการที ่20 (หน้า 171) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ค่าใช้สอย  โครงการ 
    ประเพณีวันสงกรานต์   ตั้งไว้ 150,000 บาท ตัดลง 100,000 บาท  คงไว้  
    50,000  บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ผมจึง
    ยังไม่อยากให้มีการจัดงาน หรือถ้าจัดก็จัดภายในต าบลนาสะแบงตามขนบธรรม 
    เนียมประเพณีท่ัวไป        
    รายการที ่21 (หน้า 168) งานกีฬาและนันทนาการ  ค่าใช้สอย  โครงการ 
    แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   ตั้งไว้ 150,000 บาท ตัดลงเหลือ 0 บาท   
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ผมจึง  
    ยังไม่อยากให้มีการจัดงานและกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันจ านวนมาก 
ประธานสภาฯ   เชิญคุณสมร  วรรณจันทร์  ชี้แจงรายต่อไปตามที่เสนอแปรญัตติ  



    รายการที่ 22  (หน้าที่ ๑๘๔)  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
    ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในต าบลนาสะแบง ตั้งไว้  530,060  บาท ขอเพ่ิม 
    720,000  บาท  
    รายการที่ 23 (หน้าที่ 184) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
    ฝายน้ าล้น  ตั้งไว้  40,000  บาท ขอเพ่ิมเป็น 50,000  บาท เนื่องจากว่าฝายน้ า
    ล้นในหมู่ที่ 4 มีการช ารุดมาก เกรงว่างบประมาณจะไม่พอจ่ายผมจึงขอเสนอตั้ง 
    งบประมาณเพ่ิม 
 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านที่เสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ 
นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์              เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

นายประหยัด  ทุ่งมล     ผู้รับรอง 

นายถาวร      เฉลิมแสน  ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมครั้ง
ต่อไปในวันที่ ๒4  สิงหาคม  ๒๕๖4 เวลา ๐๘.3๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง   

       
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
     

     (ลงชื่อ)      เพลินใจ  สาแก้ว  ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

  

  (ลงชื่อ) ประยง  ศรีจันทร์   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

           (นายประยง   ศรีจันทร์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

         รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่  ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ 3 

วันที่   ๒4  สิงหาคม   ๒๕๖4    เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

 

นายประยง     ศรีจันทร์ 
นายวีระพันธ์   ดรลา 
น.ส เพลินใจ    สาแก้ว 
นายหนูทอง   พรใส 
นายมนูญ       ทองดี 
นายสมัน       ดวงด ี
นายประหยัด    ทุ่งมล 
นายสมร      วรรณจันทร์ 
นายเสถียร   เวียงแก้ว 
นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
นายถาวร    เฉลิมแสน 
นายวีระพล     จักษุมา 
นายอุดร       ศรีพิลา 
นายสุนทร    ศรีลาพัฒน์ 
นางกนกนุช    อินหงสา 

ประธานสภา อบต.นาสะแบง 
รองประธานสภา อบต.นาสะแบง 
เลขานุการสภา อบต.นาสะแบง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
 

ประยง        ศรีจันทร์ 
วีระพันธ์      ดรลา 
เพลินใจ      สาแก้ว 
หนูทอง        พรใส 
มนูญ          ทองดี 
สมัน           ดวงด ี
ประหยัด     ทุ่งมล 
สมร           วรรณจันทร์ 
เสถียร         เวียงแก้ว 
เมตตา        ประเสริฐสุข      
ถาวร          เฉลิมแสน 
วีระพล       จักษุมา 
อุดร            ศรีพิลา 
สุนทร         ศรีลาพัฒน์ 
กนกนุช       อินหงสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

นายประยูญ    มงคลน า 
นายสีดา        สีสัย   
นางบุญเพ็ญ     ราษี 
นายวิสูจน์        ลานรอบ 
 
จ.ส.ต.กิตติกร   กองโพธิ์ 
นายทองมี       พลสิม 
นายดนิรุต       ทองนิน 
นายสุทธิชัย     มงคลน า 

นายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาสะแบง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ 

ประยูญ       มงคลน า 
สีดา           สสีัย 
บุญเพ็ญ       ราษี 
วิสูจน์         ลานรอบ 
 
กิตติกร       กองโพธิ์ 
ทองมี         พลสิม 
ดนิรุต         ทองนิน 
สุทธิชัย       มงคลน า 

 



๙ 
๑๐ 

 

นางสาวสุภาวดี  อินหา 
นางสุภาพร  พดาเวช 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

สุภาวดี        อินหา 
สุภาพร       พดาเวช 
 

 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลาประชุม  นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
เชิญสมาชิกสภาฯ   คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุม  โดยมีนายประยง  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้   

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร ผมนายประยง  ศรีจันทร์  ประธานสภาฯ ขอ
ท าหน้าที่เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖4 ครั้งที่ 3 และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  -  ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๓/๒๕๖4 ครั้งที่ 2 

ลงวันที่ ๒3 สิงหาคม  ๒๕๖4 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

           (เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา)  
ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมใน

วันนี้เพื่อลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๖5 ซึ่งในการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา ก็ได้มีการแปรญัตติครบแล้วทั้ง 2๓ รายการ และในวันนี้ก็จะ
มีการพิจารณาลงมติที่ละรายการ แบบเปิดเผยโดยการยกมือ มีสมาชิกสภาท่านใด
จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีจะเริ่มลงมติ 

 รายการที่ ๑ (หน้า ๑๓๑) งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ า  ตั้งไว้  
17,800  บาท  ตัดลงเหลือ 8,800  บาท ให้ตั้งงบประมาณ 9,000 บาท 

  ผู้ยื่นแปร  นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์ 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง 3,000 บาท 12 เสียง คงไว้ตามเดิม 2 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที่ 2  (หน้า 131) งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร  เลื่อยโซ่ยนต์เครื่อง 
    เบนซิน  ตั้งไว้   10,000  บาท ตัดลง 2,000 บาท คงเหลือ  ๘,000  บาท             
    ผู้ยื่นแปร  นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์ 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง 2,000 บาท 12 เสียง คงไว้ตามเดิม 2 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  



 
    รายการที่ 3  (หน้า 110)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  20,000 บาท 11 เสียง ให้ตัดลง 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที ่4  (หน้า 138) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  ตั้งไว้  
    16,000 บาท ขอตัดลง 16,000 บาท 
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  16,000 บาท 11 เสียง ให้ตัดลง 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที ่5 (หน้า 118)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท ขอ
    ตัดลง 20,000  บาท   
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  20,000 บาท 11 เสียง ให้ตัดลง 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที ่6  (หน้า 121) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  ตั้งไว้  
    22,000 บาท ขอตัดลง 22,000 บาท 
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  22,000 บาท 11 เสียง ให้ตัดลง 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที ่7 (หน้า 130)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    ขอตัดลง 20,000 บาท 
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  20,000 บาท 11 เสียง ให้ตัดลง 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
     
    รายการที ่8  (หน้า 154)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    ขอตัดลง 20,000 บาท 
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  20,000 บาท 11 เสียง ให้ตัดลง 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที ่9  (หน้า 160)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    ขอตัดลง 20,000 บาท  
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  20,000 บาท 11 เสียง ให้ตัดลง 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที ่10  (หน้า 178)   ค่าวัสดุ  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    ขอตัดลง 20,000 บาท 
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  20,000 บาท 11 เสียง ให้ตัดลง 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที่ 11 (หน้า 123) แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  ตั้งไว้  70,000  บาท ขอตัดลง 
    20,000 คงไว้ 50,000 บาท 



    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  70,000 บาท 11 เสียง ให้ตัดลง3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที่ 12 (หน้า 129) แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าวัสดุ   
    ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  20,000  บาท    
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  20,000 บาท 11 เสียง ให้ตัดลง 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที่ 13 (หน้า 129) แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าวัสดุ   
    ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  78,000  บาท ขอตัดลง 28,000 บาท  
    คงเหลือ 50,000 บาท  
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง 28,000 บาท 10 เสียง คงไว้ตามเดิม 4 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
 รายการที่ ๑4 (หน้า ๑64) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าใช้สอย  ค่า

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักถนนสายรอง ตั้งไว้  10,000  บาท  ขอ
ตัดลง 1,000 บาท คงเหลือ 9,000  บาท  

  ผู้ยื่นแปร  นายอุดร  ศรีพิลา 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  10,000 บาท 11 เสียง ให้ตัดลง 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 

รายการที่ 15  (หน้า178 ) งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้  
19,500  บาท ตัดลง 19,500 บาท ตัดลงเหลือ  0  บาท        

  ผู้ยื่นแปร  นายอุดร  ศรีพิลา 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  19,500 บาท 10 เสียง ให้ตัดลง 2 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
  
 รายการที่ 16  (หน้า 162)   ค่าวัสดุ  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 50,000 บาท 

ขอตัดลง 50,000 บาท ตัดลงเหลือ  0  บาท    
    ผู้ยื่นแปร  นายอุดร  ศรีพิลา 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตั้งไว้  50,000 บาท 12 เสียง ให้ตัดลง 2 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที ่17  (หน้า 163) เงินอุดหนุน  อุดหนุนโครงการขยายเขตฟ้าเพ่ือ 
    การเกษตรต าบลนาสะแบง  ตั้งไว้  150,000 บาท  ขอตั้งเพ่ิม200,000 บาท
      ผู้ยื่นแปรญัตติ  ผู้ยื่นแปร  นายอุดร  ศรีพิลา 
มติที่ประชุม   มีมติใหต้ั้งไว้ 150,000 บาท 12 เสียง ให้ตั้งเพ่ิม 2 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที่ 18 (หน้า 153) แผนงานสาธารณสุข  ค่าวัสดุ  วัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น  
    ตั้งไว้ 100,000 บาท ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง  50,000 บาท 10 เสียง ให้ตัดลง 4 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที ่19  (หน้า 183) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.     
    นาสะแบง  ตั้งไว้ 400,000 บาท ตัดลงเหลือ  0 บาท 
     ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายสมัน  ดวงดี 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง  400,000 บาท 10 เสียง ให้ตั้งไว้ 4 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  



 
    รายการที ่20 (หน้า 171) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ค่าใช้สอย  โครงการ 
    ประเพณีวันสงกรานต์   ตั้งไว้ 150,000 บาท ตัดลง 100,000 บาท  คงไว้  
    50,000  บาท ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายเสถียร  เวียงแก้ว 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง  100,000 บาท 11 เสียง ให้ตั้งไว้ 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
       
    รายการที ่21 (หน้า 168) งานกีฬาและนันทนาการ  ค่าใช้สอย  โครงการ 
    แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   ตั้งไว้ 150,000 บาท ตัดลงเหลือ 0 บาท   
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายเสถียร  เวียงแก้ว 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง  150,000 บาท 11 เสียง ให้ตั้งไว้ 3 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
    รายการที่ 22  (หน้าที่ ๑๘๔)  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
    ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในต าบลนาสะแบง ตั้งไว้  530,060  บาท ขอเพ่ิม 
    720,000  บาท เป็น 1,000,000 บาท ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายสมร  วรรณจันทร์  
มติที่ประชุม   มีมติให้เพ่ิมเป็น 1,000,000 บาท 12 เสียง ให้ตั้งไว้ 2 เสียง งดออกเสียง ๐  
    เสียง  
    รายการที่ 23 (หน้าที่ 184) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
    ฝายน้ าล้น  ตั้งไว้  40,000  บาท ขอเพ่ิมเป็น 50,000  บาท 
    ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายสมร  วรรณจันทร์      
มติที่ประชุม   มีมติให้เพ่ิมเป็น 50,000 บาท 12 เสียง ให้ตั้งไว้ 2 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 
ประธานสภาฯ          สรุป การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑ จ านวนสมาชิกสภาฯ ที่ยื่นแปรญัตติ จ านวน 5 คน  
๒ จ านวนค าแปรญัตติที่สงวนค าแปร  23  รายการ 
๓ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งงบประมาณไว้คงเดิม  14  รายการ   
๔ ญัตติลดรายจ่าย   7   รายการ  จ านวน 738,800 บาท ดังนี้ 

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบ
น้ า จ านวนที่ตั้งไว้ 17,800 บาท แปรลด 8,800 บาท คงเหลือ 9,000 
บาท 

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่
ยนต์เครื่องเบนซิน จ านวนที่ตั้งไว้ 10,000 บาท แปรลด 2,000 บาท 
คงเหลือ 8,000 บาท 

๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     
จ านวนที่ตั้งไว้ 78,000 บาท แปรลด 28,000 บาท คงเหลือ 50,000 
บาท 

๔. แผนงานสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น จ านวนที่ตั้งไว้ 
100,000 บาท แปรลด 50,000 บาท คงเหลือ  5๐,๐๐๐  บาท 

๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างรั้ว อบต.นาสะแบง  จ านวนที่ตั้งไว้ 400,000 บาท แปรลด 
400,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

๖. แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ค่าใช้สอย โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จ านวนที่ตั้งไว้ 
150,000 บาท แปรลด 100,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 



๗. แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
ค่าใช้สอย โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวนที่ตั้งไว้ 150,000 
บาท แปรลด 150,000 บาท คงเหลือ  0 บาท 

5   ญัตติตัดทอนรายจ่าย   - ไม่มี  -  
 
 
6 ญัตติเพ่ิม รายการ จ านวน 1  รายการ  

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
 การเกษตรภายในต าบลนาสะแบง ตั้งไว้  530,060  บาท จ านวนที่แปร   
 เพ่ิม 350,000  บาท รวมตั้งจ่าย 880,000 บาท  

             7   คงเหลืองบประมาณถือจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 จ านวน 40,681,200  บาท   
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2564 ที่ตั้งไว้  41,070,000 บาท 
- จ านวนเงินที่แปรลด    รวมเป็น     738,800  บาท 
- จ านวนเงินที่แปรเพิ่ม    รวมเป็น              350,000  บาท 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.        รวมเป็น         40,681,200 บาท 
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 หรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ๑4 เสียง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖5      

นายสมัน  ดวงดี                      เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์     ผู้รับรอง 

นางกนกนุช  อินหงสา  ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  

  
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.0๐  น. 
 
     

     (ลงชื่อ)   )   เพลินใจ  สาแก้ว         ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

  

  (ลงชื่อ) ประยง  ศรีจันทร์         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

            (นายประยง   ศรีจันทร์) 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

 

 
      



 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่  ๓/๒๕๖4 ครั้งที่ 4 
วันที่   ๒5  สิงหาคม   ๒๕๖4    เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

       ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

 

นายประยง     ศรีจันทร์ 
นายวีระพันธ์   ดรลา 
น.ส เพลินใจ    สาแก้ว 
นายหนูทอง   พรใส 
นายมนูญ       ทองดี 
นายสมัน       ดวงด ี
นายประหยัด    ทุ่งมล 
นายสมร      วรรณจันทร์ 
นายเสถียร   เวียงแก้ว 
นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
นายถาวร    เฉลิมแสน 
นายวีระพล     จักษุมา 
นายอุดร       ศรีพิลา 
นายสุนทร    ศรีลาพัฒน์ 
นางกนกนุช    อินหงสา 

ประธานสภา อบต.นาสะแบง 
รองประธานสภา อบต.นาสะแบง 
เลขานุการสภา อบต.นาสะแบง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
 

ประยง        ศรีจันทร์ 
วีระพันธ์      ดรลา 
เพลินใจ      สาแก้ว 
หนูทอง        พรใส 
มนญู          ทองดี 
สมัน           ดวงด ี
ประหยัด     ทุ่งมล 
สมร           วรรณจันทร์ 
เสถียร         เวียงแก้ว 
เมตตา        ประเสริฐสุข      
ถาวร          เฉลิมแสน 
วีระพล       จักษุมา 
อุดร            ศรีพิลา 
สุนทร         ศรีลาพัฒน์ 
กนกนุช       อินหงสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
4 
 

5 
6 
7 
8 
๙ 

๑๐ 

นายประยูญ    มงคลน า 
นายสีดา        สีสัย   
นางบุญเพ็ญ     ราษี 
นายวิสูจน์        ลานรอบ 
 
จ.ส.ต.กิตติกร   กองโพธิ์ 
นายทองมี       พลสิม 
นายดนิรุต       ทองนิน 
นายสิทธิชัย     มงคลน า 
นางสาวสุภาวดี  อินหา 
นางสุภาพร      พดาเวช 

นายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาสะแบง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ประยูญ       มงคลน า 
สีดา           สสีัย 
บุญเพ็ญ       ราษี 
วิสูจน์         ลานรอบ 
 
กิตติกร       กองโพธิ์ 
ทองมี         พลสิม 
ดนิรุต         ทองนิน 
สิทธิชัย       มงคลน า 
สุภาวดี        อินหา 
สุภาพร       พดาเวช 

 



  
 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลาประชุม  นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
เชิญสมาชิกสภาฯ   คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุม  โดยมีนายประยง  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้   

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร ผมนายประยง  ศรีจันทร์  ประธานสภาฯ ขอ
ท าหน้าที่เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖4 ครั้งที่ 4 และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  -  ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๓/๒๕๖4 ครั้งที่ 3 

ลงวันที่ ๒4 สิงหาคม  ๒๕๖4 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ / พิจารณา / อนุมัติ 

           3.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ .ศ.2566-2570) ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17,18 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินการตามขั้นตอน โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ได้ผ่านการ เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิน่แล้ว จึงได้เสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน 

 ต าบลได้ พิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ขอสรุป รายละเอียด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 



  - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา จ านวน 12 โครงการ 
 - แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 13 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  - แผนงานการเกษตร จ านวน 16 โครงการ 
 
 
 
 ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ก า ร พั ฒ น าที่  3 ส่ ง เส ริ ม ก า รท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะก ารจั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน 
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 19 โครงการ 
 - การเกษตร  จ านวน  30  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 17 โครงการ 
 - แผนงานการศึกษา  จ านวน  17  โครงการ 
 – แผนงานสาธารณสุข     จ านวน 10 โครงการ 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 12 โครงการ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 22 โครงการ 
  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 17 โครงการ 
  บัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 17 รายการ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่าน

สมาชิกไปแล้ว 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกฯได้ชี้ไปแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ 
นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข เรียนท่านนายกฯดิฉันขอสอบถามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่  57 จากข้อ 13 -17  การตั้ ง
งบประมาณท าไมถึงตั้งเฉพาะในปี 2570  เท่านั้น 

จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์  เรียนท่านสมาชิกสภาฯการตั้งงบประมาณโครงการไหนที่จะสามารถด าเนินการไม่ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ละไม่เกินศักยภาพของ อบต.จะตั้งไว้ก่อน หากโครงการที่เกินศักยภาพและอาจจะ
    ไม่ได้ด าเนินการจะตั้งไว้ที่หลัง 
นายเสถียร เวียงแก้ว เรียนท่านนายก อบต.นาสะแบง ผมขอเสนอให้ตั้งโครงการขุดลอกห้วย หนอง

คลองบึง เพ่ือจะด าเนินก าจัดวัชพืชในน้ าด้วยครับ 
นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข เรียนนายก อบต.นาสะแบง ดิฉันขอเสนอโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบ

โซล่าเซล 
นายก อบต..นาสะแบง เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ส าหรับโครงการที่ได้เสนอมา จะมาพิจารณาบรรจุลงใน

แผนฯ    
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านเสนอเพ่ิมอีกกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมตเิป็นเอกฉันท์ 14 เสียง เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 3.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนาสะแบง(ศพด.หนองบัวเงิน) 
ประธานสภา อบต.นาะสแบง ในวาระที่ 3.3 เรื่องพิจารณาเห็นชอบย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน

มารวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร โดยย้ายมาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สุเทพสุนทร พร้อมทั้งใช้ชื่อเดิมคือ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร” ขอเรียน
เชิญท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียด 



นายก อบต.นาสะแบง  เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนา
    สะแบง ได้รับถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงินจากพัฒนาชุมชน 
    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  เป็นต้นมาใช้รูปแบบการบริหารเป็นรูปแบบที่ 1 องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ทั้งหมด เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงได้ด าเนินการประชาคมส ารวจความต้องการ
    ของผู้ปกครอง ประชาชน และคณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง เรียบร้อย
    แล้ว และได้มีมติเห็นชอบในการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง รวมเป็น 
    แห่งเดียวกันโดยย้ายมาอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร พร้อมทั้งใช้ชื่อเดิม 
    คือ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร” รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมา
    พร้อมนี้ 

    2. ข้อกฎหมายและระเบียบ 
    ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ 1.2.2 
    การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่าการย้ายรวมศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็กจะเกิดประโยชน์ด้านการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย มีมาตรฐานเดียวกันและเด็กได้รับความเสมอภาคท้ังหลักสูตร ที่ 
    เรียนวิธีการจัดการเรียนการสอน และบุคลากรที่สอน จึงเสนอขอความเห็นชอบ 
    จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ในการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    บ้านหนองบัวเงินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร รวมเป็นแห่งเดียวกัน โดย
    ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร พร้อมทั้งใช้ชื่อเดิมคือ”ศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร” 
นายเสถียร  เวียงแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯและนายก อบต.นาสะแบง ผมเห็นด้วยกับการที่จะรวม 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน เพ่ือมารวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพ 
 สุนทร เพราะว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร มีอาคารเรียนที่กว้างใหญ่ พื้นที่
 โล่ง บรรยากาศดีร่มรื่น เหมาะส าหรับใช้เป็นสถานที่ในการดูแลเด็กเล็กได้ดี อีก
 อย่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงินยังใช้ศาลาประชาคมเป็นสถานที่รับเลี้ยง
 เด็ก จัดการเรียนการสอน หากมีการย้ายมารวมกันชาวบ้านก็จะสามารถใช้
 ประโยชน์จากศาลาประชาคมของหมู่บ้านได ้
ประธานสภา อบต.นาสะแบง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า 
    เห็นชอบในการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงินมารวมกับศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็กวัดสุเทพสุนทรหรือไม ่
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้ย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองบัวเงิน มารวมกับ
    ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสุเทพสุนทรเป็นแห่งเดียวกัน โดยย้ายมาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสุ
    เทพสุนทร  พร้อมทั้งใช้ชื่อเดิมคือ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุเทพสุนทร” 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  อื่นๆ 
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านมีเรื่องที่จะเสนอต่อประชุม เชิญครับ 
นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์  เรียนคณะผู้บริหาร เนื่องจากตอนนี้บริเวณคอสะพาน หมู่ที่ 7 ทรุดลงเป็นหลุมลึก
    ท าให้คอสะพานแคบ ท าให้ผู้ที่สัญจรอาจเกิดอันตรายได้ ผมขอให้ด าเนินการแก้ไข
    ด้วยครับ 



นายหนูทอง  พรใส  เรียนคณะผู้บริหารผมขอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกค าภูหมู่ที่ 
    7 ตอนนี้ด าเนินการถึงแล้วครับ และผมขอให้มีการขยายไฟฟ้าไปเส้นทางสายโคก
    ค าภูด้วยครับเพราะมีประชาชนต้องการจ านวนมากครับ 
นายอุดร  ศรีพิลา  เรียนคณะผู้บริหาร ผมขอแจ้งเรื่องถนนในหมู่บ้านสันทรายงามหมู่ที่ 8 ช ารุดหลาย
    จุด โดยเฉพาะตามบริเวณสามแยกหรือสี่แยกของถนนจะเป็นหลุมถนนบางแห่ง 
    แตกร้าวอยากให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ และขอให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า
    ส่องสว่างในหมู่บ้านด้วยครับเพราะช ารุดมานานแล้ว 
นายวีระพล  จักษุมา  เรียนคณะผู้บริหารผมขอแจ้งว่าตอนนี้ถนนจากบ้านสันทรายงามไปต าบลนาสะแบง 
    มีคนน าขยะมาทิ้งตามไหลทางขอให้แก้ไขปัญหานี้ด้วยครับ และขอสอบเรื่องการ
    สร้างจุดพักคอยผู้ป่วยโรควิค 19 จะมีการด าเนินการหรือไม่ครับ เนื่องจากผม 
    ได้รับการสอบถามมาจากประชน 
นายเสถียร  เวียงแก้ว  เรียนคณะผู้บริหาร ผมขอให้พิจารณาด าเนินการจัดป้ายบอกทางตามบริเวณ 
    จุดส าคัญในพื้นที่ต าบลนาสะแบง เพราะผู้สัญจรไปมาที่ไม่ได้อยู่ที่จะได้รู้เส้นทาง 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอเรียนเชิญท่านนายก
    ชี้แจงครับ 
นายก อบต.นาสะแบง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอชี้แจงเรื่องที่สมาชิกสภาฯได้สอบถามมา 

- การซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 7 จะด าเนินการซ่อมแซม แต่รอยางมะตอยที่
ตอนนี้ได้สั่งไปแล้ว 

- การซ่อมแซมถนนในหมู่ที่8 ก็จะด าเนินการหลังจากท่ียางมะตอยมาถึง 
- ส าหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปเส้นทางโคกค าภู ให้ผู้ที่ต้องการจะใช้ฟ้ารวบ

เอกสาร 1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ส าเนาทะเบียนบ้าน แล้วให้
ผู้ใหญ่บ้านรวบรวมและน าหนังสือขอขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่ทาง อบต.นสะแบง
จะได้ด าเนินการประสานไปยังการไฟฟ้า 

- ขยะตามไหล่จะทางทีมงานสาธารณสุข ไปด าเนินการจัดเก็บให้เรียบร้อย 
- การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งมา ตอนนี้ก็

ด าเนินการซ่อมแซมไปเรื่อยๆ 
- ป้ายบอกเส้นทางจะให้กองช่างด าเนินการ 
- ถนนการเกษตร หมู่ที่ 4 ต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนจึงจะด าเนิน 

   
นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์              เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

นายมนูญ    ทองดี     ผู้รับรอง 

นางกนกนุช  อินหงสา  ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
  

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.0๐  น. 
     

     (ลงชื่อ)   เพลินใจ  สาแก้ว         ผู้จดบันทึกการประชุม 

      (นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว)                                                
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

 

  (ลงชื่อ)    ประยง  ศรีจันทร์         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 



                (นายประยง   ศรีจันทร์) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


