
                                   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๕  ครั้งที่ ๑  

วันที่   ๘  กุมภาพันธ์   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 
นพรัตน์     ฤทธิ์สว่าง 
ค าม่วน      สายแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

นำยบุญเพ็ง     อ่อนสีหำ 
นำงสำวเมตตำ  ประเสริฐสุข 
นำยสุนทร      ศรีลำพัฒน์ 
นำงวรำภรณ์   ทองค ำสุก 
 
จ.ส.ต.กิตติกร    กองโพธิ์ 
 
นำยทองมี        พลสิม 
 
พ.จ.ท.สมชำติ   เรืองภวำ 
นำงพนิตำ        สุวรรณเขต 
นำงสำวสุภำวดี  อินหำ 
นำงสุภำพร       พดำเวช 

นำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
เลขำนุกำรนำยก อบต.นำสะแบง 
ผอ.กองสวัสดิกำร รักษำกำรแทน
ปลัด อบต.นำสะแบง 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
รักษำรำชกำรแทนหน.ส ำนักปลัด 
นักพัฒนำชุมชน รักษำรำชกำร
แทน ผอ.กองกำรศึกษำ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

บุญเพ็ง    อ่อนสีหำ 
เมตตำ     ประเสริฐสุข 
สุนทร      ศรีลำพัฒน์ 
วรำภรณ์   ทองค ำสุก 
 
จ.ส.ต.กิตติกร    กองโพธิ์ 
 
ทองมี        พลสิม 
 
สมชำติ      เรืองภวำ 
พนิตำ        สุวรรณเขต 
สุภำวดี        อินหำ 
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

หน้าที่เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๕ และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่อง     ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  

ประธำนสภำฯ    ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดอบรม หลักสูตร เพ่ิม 
    ศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น วิธี
    ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรประชุมสภำท้องถิ่น กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ/เทศ
    บัญญัติ กำรอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสม ทุนส ำรอง กำรโอน/เปลี่ยนแปลง 
    งบประมำณ ระงบประมำณและกำรเงิน กำรคลังของท้องถิ่น  รำยละเอียดวันเวลำ
    และสถำนที่จัดอบรม ตำมหนังสือ ที่ อว.๐๖๔๓.๐๗/๘๒  ลงวันที่ ๑๘ มกรำคม 
    ๒๕๖๕ จึงขอแจ้งให้สมำชิกสภำฯทุกท่ำนทรำบ และพิจำรณำว่ำจะไปอบรมในรุ่น
    ไหนขอให้แจ้งต่อประธำนสภำฯได้ครับ 
ที่ประชุม                     รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุมสมัย ครั้งแรก  ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
ประธำนสภำ ฯ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะขอแก้ไขระเบียบวำระกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำหรือไม่ ถ้ำ

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มตทิี่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพ่ือทรำบ / พิจำรณำ / อนุมัติ      
    3.1  เรื่อง  เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายแผน ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง  เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้ง
    เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
จ.ส.ต. กิตติกร  กองโพธิ์  เรียนปรานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
    ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ ๘  ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมี
    อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 



     ๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
     (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ท่ีมี 
       ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              การผังเมอืง  
     (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
     (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนิน 
     การในยุทธศาสตร์ที่ ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหา
     ความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
              (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
     เขตจังหวัด 
     (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นท่ีแถลงต่อสภาท้องถิ่น  
     (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดท า  
     แผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง สถานะทางการคลังของ  
               ท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
    (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
    เกี่ยวกับการจัดท า ร่างแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย 
    จัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชน ที่เกิน 
    ศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดาเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน 
    แผนพัฒนา แต่ หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 
    พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความ
    ต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด น ามา
    พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
    (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดาเนินงาน 
              (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ 
          (๒)  
    (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
    ตามท่ีเห็นสมควร 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุม เชิญครับ 
นายสมปอง  เมินเทียน  ผมขอเสนอคุณอนงคาร   โสภา สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๑ 
นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ  ดิฉันขอเสนอ คุณพัฒนา  อยู่สุข สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๔ 
นางสาวอนงคาร  โสภา  ดิฉันขอเสนอ นายส าเริง  ค าแก้ว  สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๕ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
  มติที่ประชุม   มีมติให้แต่งคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ ท่าน 
    ตามรายชื่อ  

๑.  นางสาวอนงคาร   โสภา   สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๑ 
    ๒.   นายพัฒนา  อยู่สุข          สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๔ 
    ๓.   นายส าเริง  ค าแก้ว         สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๕ 
 

   3.2  เรื่อง  เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
           แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
    ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๘ 



   ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

    ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
    พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ 
    ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่น 

   เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น 
    ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
    ของทุกปี ๔.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
    เห็นสมควร 
นายพัฒนา  อยู่สุข  ผมขอเสนอนายนพรัตน์     ฤทธิ์สว่าง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๘ 
นายส าเริง   คูณแก้ว  ผมขอเสนอนายสมปอง   เมินเทียน    สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๑ 
นายนพรัตน์  ฤทธิ์สว่าง  ผมขอเสนอนายค าม่วน  สายแก้ว       สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๙  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
  มติที่ประชุม   มีมติให้แต่งคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ ท่าน 
    ตามรายชื่อดังนี้  
    นายนพรัตน์     ฤทธิ์สว่าง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๘ 
    นายสมปอง   เมินเทียน    สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๑ 
    นายค าม่วน  สายแก้ว       สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๙ 
   
    3.4  เรื่อง  เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
              สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
ประธานสภาฯ   ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายแผน ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง  เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้ง
    เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ร่วมกับส านักงานหลักประกัน 
    สุขภาพแห่งชาติได้ด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
    (กองทุนต าบล) เพ่ือให้การบริหารจัดการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด 
    ความคล่องตัวและมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณมีการ 
    พิจารณาสนับสนุนแก่หน่วยบริการกลุ่มประชาชนและองค์กรประชาชนในเขตพ้ืนที่
    ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค
    และฟ้ืนฟูสมรรถภาพรวมทั้งการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ 
    ฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
    18 (4) (8) (9) และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    พ.ศ. 2545 ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
    ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และคณะกรรมการหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศยกเลิก ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
    แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
    (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

   ในการนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามรายละเอียดใน
    ระเบียบกองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้นจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 



    หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
    ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
    ต าบลนาสะแบง พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ คือ 

     1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
    1.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีวิไล  เป็นที่ปรึกษา 
    2.  สาธารณสุขอ าเภอศรีวิไล   เป็นที่ปรึกษา 
    3.  ท้องถิ่นอ าเภอศรีวิไล    เป็นที่ปรึกษา 
    มีหน้าที ่
    ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินงานและบริหารจัดการของ 
    คณะกรรมการกองทุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยประกาศ ระเบียบ
    และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
    1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เป็นประธานกรรมการ 
    2.  นายจิตร  ขันเพ็ชร ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1   เป็นรองประธานกรรมการ 
    3.  นายระยอง  อองตัน ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 เป็นรองประธานกรรมการ 
    4.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการ 
    5   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการ 
    6.  นางอภิญญา  สิมมาโคตร หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิในพ้ืนที่(รพสต.นาสะแบง   
         เป็นกรรมการ 
    7.  นายสมานชัย  พันพิลา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  เป็นกรรมการ 
    8.  นายพิกาย  พงษ์เกษม  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  เป็นกรรมการ 
    9.  นายเจริญ  มุระชีวะ แทนหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกรรมการ 
    ๑0.นายวารินทร์  วิโรจะ แทนหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกรรมการ 
    ๑1.นายเดือน  อินทะสร้อย ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกรรมการ 
    ๑2.นายกองเพชร  พันธุวัลย์ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกรรมการ 
    ๑3.นายค าม่วน  สายแก้ว  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ 
    ๑4.นายสุนทร  ศรีจันทร์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  
    เป็นกรรมการ 
    ๑5.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    ๑6.นางพนิตตา  สุวรรณเขต        นักวชิาการสาธารณสุข เป็นกรรมการและ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 
    17.นางสาวเนตรนภา  ศรีสวา่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน    
    เป็นกรรมการและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑.บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   

   ๒.รับผิดชอบการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงิน 
                หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ให้เป็นไปตามรูปแบบที่   
      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
   ๓. ด าเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึง 
                 บริการสาธารณสุขทั้งที่บา้น ในชุมชน  หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึง  และมี    
                 ประสิทธิภาพ 

   ๔.จัดท าข้อมูลและแผนด าเนนิงานที่เก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมาย หน่วย   
      บริการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 



   ๕.จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายรับการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน 
      หลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อเสนอส านักงานหลักประกันสุขภาพ   
      แห่งชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

                               ๖.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินงานที่เก่ียวข้องได้ตามความ   
       จ าเป็น 

    ซึงในขณะนี้ต าแหน่งในล าดับที่ ๕,๖ ว่างลงเนื่องจาก สมาชิกสภาองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลนาสะแบงหมดวาระ  และได้มีการเลือกตั้งใหม่ในการประชุมในวันที่จึง
    ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งเป็น 
    คณะกรรมการดังกล่าวจ านวน ๒ ท่าน  
ประธานสภา   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเชิญครับ 
นายค าม่วน  สายแก้ว  ผมขอเสนอ นายแดนชัย   โนนเพีย  สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ ๗ 
นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ  ดิฉันขอเสนอ นายสมัน  ดวงดี  สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ ๓ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
  มติที่ประชุม   มีมติให้แต่งตั้งเปน็คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน
    ต าบลนาสะแบง จ านวน ๒ ท่าน  ตามรายชื่อดังนี้  

๑.  นายแดนชัย   โนนเพีย   สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๗ 
    ๒.   นายสมัน   ดวงดี          สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๓ 
 
    3.4 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

รายการโอนงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 256๕ 
                                       รายการที่ 1 
    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (หน้า  187) 
      งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จ านวน  880,060  บาท 
       ภายในต าบลนาสะแบง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
    หมู่ที่ 1 – 9  ต าบลนาสะแบงงบประมาณคงเหลือ 880,060 บาท ขอโอนลด 
             200,000 บาท คงเหลือ   680,060 บาท   
    รายการโอนเพิ่ม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     หน้า  189 
      งานก่อสร้าง       งบลงทุน     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
         ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  100,000  บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
      ภายในต าบลนาสะแบงงบประมาณคงเหลือ  100,000  บาท  ขอโอนเพิ่ม  
               200,000  บาท  คงเหลือ  300,000  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 าบล
    นาสะแบง 
                                        งบประมาณคงเหลือ 680,060บาท ขอโอนลด 120,000 บาท คงเหลอื 
                      ๕60,060  บาท      
      
                                         รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา    งบลงทุน 
             หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีแดง พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  
    บริเวณแยก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีแดง  
    พลังงาน แสงอาทิตย์  (Solar Cell) บริเวณแยก  ประกอบด้วย  โคมไฟกระพริบสี
    แดงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300.00 มิลิเมตร  
    พร้อมเสาและอุปกรณ์ในการ  ติดตั้ง  จ านวน  10  ชุดๆ ละ  12,000  บาท   

              งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  120,000  บาท 
 

                                        รายการที่ 3 
    รายการโอนลด  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     หน้า  187 
        งานก่อสร้าง  งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
       ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จ านวน  880,060  บาท 
     ภายในต าบลนาสะแบง       
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
      หมู่ที่ 1 – 9  ต าบลนาสะแบง 
           งบประมาณคงเหลือ560,060บาทขอโอนลด45,000บาทคงเหลือ515,060บาท 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานการศึกษา           
      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตต าบลนาสะแบง  

 งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  45,000  บาท 
 

                                        รายการที่ 4 
    รายการโอนลด  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป   หน้า  105 
      งานบริหารทั่วไป     งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
                 ประเภท  ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน  ๑,๓๖๘,000  บาท งบประมาณ คงเหลือ
    1,147,645 บาท ขอโอนลด5,500บาท   คงเหลือ 1,๑๔2,145บาท  



    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป           
      งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน   เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
        จ านวน  55,500  บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
 
    แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทยีู จ านวน ๓  เครื่องๆ 
     ละ 18,500บาทโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
              เดือน ธันวาคม 2564 

           งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  55,500  บาท 
 
                                       รายการที่ 5 
    รายการโอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป    หน้า  105 
       งานบริหารทั่วไป    งบบุคลากร     หมวดประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
                ประเภท  ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน  ๑,๓๖๘,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  
    1,092,145  บาท  ขอโอนลด  22,500  บาท คงเหลือ1,069,645  บาท 

รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป           
       งานบริหารทั่วไป 
    งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                   โต๊ะท างาน จ านวน  22,500  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ  
    ส านักงาน  จ านวน  3  ตัวๆ ละ  7,500  บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
    โต๊ะเหล็ก  พร้อมกระจก  - มีขนาด 107.50 * 67 * 75.30  เซนติเมตร 
    มีระบบกุญแจล็อค 3 ชั้น  จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตาม
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

            งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  22,500  บาท 
 
                                       รายการที่ 6 
      รายการโอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป   หน้า  105 
      งานบริหารทั่วไป    งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
                        ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน  ๑,๓๖๘,000  บาท 

          งบประมาณคงเหลือ  1,069,645  บาท  ขอโอนลด  25,200  บาท  คงเหลือ 
                                          1,044,445  บาท 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป           
        งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
       ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 



                 เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  25,200  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี  
    ส านักงาน  จ านวน  4  ตัวๆ ละ  6,300  บาท   
      โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    - ขนาด 67.00 * 70.00 * 117.00  เซนติเมตร 
    - เก้าอ้ีบุนวม  
    - มีพนักพิงสูง 
    - ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
    - ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
    - จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน 
      ครุภัณฑ ์

              งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  25,200  บาท 
 

                                        รายการที่ 7 
    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า  182 
     งานก่อสร้าง    งบลงทุน     หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
               เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน     จ านวน  19,500  บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
    แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทยีู เครื่องๆ ละ 19,500 บาท 
      โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ  
    เดือน ธันวาคม 2563 
    งบประมาณคงเหลือ  19,500  บาท  ขอโอนลด  18,500  บาท  คงเหลือ   
    1,๐00  บาท 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์           
    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
            งบลงทุน 
              หมวดค่าครุภัณฑ์ 
       ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน      จ านวน  18,500  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า  
    จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง 
    (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทยีู จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 18,500 บาท 
      โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน  
    ธันวาคม 2564 งบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  18,500  บาท 

                   รายการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 256๕ 
                                       รายการที่ 1 
    ข้อความเดิม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หน้า  186 
      งานก่อสร้าง   งบลงทุน        หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน  จ านวน   
    262,300  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที ่6  



    บ้านหนองบัวเงิน กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  100.00 เมตร ลึก 
    เฉลี่ย 0.57 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง  ยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร (ตามแบบ
    มาตรฐานงาน  ก่อสร้างท้องถิ่น ท.2-13(1)) พร้อมปรับแต่งพ้ืนที่ข้างรางระบายน้ า
    เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
    ข้อความใหม่ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หน้า  186 
        งานก่อสร้าง   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
       โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน    จ านวน   
    262,300  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที ่6  บ้าน 
    หนองบัวเงิน กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  100.00 เมตร ลึก 
    เฉลี่ย 0.57 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง  ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร (ตามแบบ
    มาตรฐานงาน ก่อสร้างท้องถิ่น ท.2-13(1) พร้อมปรับแต่งพ้ืนที่ข้าง 
    รางระบายน้ าเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
  มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ตามท่ี 
    เสนอต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  อืน่ ๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเชิญครับ 

นางสาวอนงคาร  โสภา เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอสอบถามถนน.สายทางเข้าบ้านนางระวี  เหล่าทอง 
ไมไ่ด้มีตั้งงบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนน คสล.ไว้หรือไม่คะ 

นายก อบต.นาสะแบง  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่ได้ตั้งงบประมาณถนนสาย 
    ดังกล่าว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯส่งโครงการเข้าในปีงบประมาณต่อไปได้ครับ  
นางสาวอนงคาร  โสภา   เรียนคณะผู้บริหาร ดิฉันขอเสนอให้ตัดถนน คสล.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ เนื่อง 
    บริเวณดังกล่าวมีน้ าท่วมขัง จึงขอตัดถนนช่วงดังกล่าวเพ่ือให้เป็นระบายน้ า 
นายส าเริง  คูณแก้ว  เรียนท่านนายก ผมขอสอบถามว่าตอนนี้ได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือยัง  หาก
    มีอุปกรณข์อรีบด าเนินการซ่อมแซมด้วยครับ 
นายก อบต.นาสะแบง  เรียนสมาชิกสภาฯ ส าหรับการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ก าลังเนิน
    การไปเรื่อยๆตามท่ีแจ้ง 
นายนพรัตน์  ฤทธิ์สว่าง  เรียนท่านนายกฯผมขอให้มีการติดตั้งไฟฟ้าตามเส้นทางการเกษตร ที่บ้านหรือผู้ 
    อาศัย เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
นายก อบต.นาสะแบง  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทางคณะผู้บริหารจะ
    พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าตอนงบประมาณมีจ านวนจ ากัด   
นายสมปอง  เมินเทียน              เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

                                          นำยส ำเริง    ค ำแก้ว  ผู้รับรอง 

                                          นำยแดนชัย   โนนเพีย ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
     ปิดประชุมเวลา  ๑๔ .๓๐  น.         
 
       (ลงชื่อ)     วรารักษ์  อ่อนคูณ     ผู้จดบันทึกการประชุม 



   (นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

           (ลงชื่อ)  สมัน  ดวงดี                ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

          (นำยสมัน   ดวงดี) 
             ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง 
 
 
 
 


