
                                   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑  

วันที่   ๑๐  มิถุนายน   ๒๕๖๔    เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ 
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๓ 
๔ 
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๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

 

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 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

นำยประยูญ    มงคลน ำ 
นำยสีดำ        สีสัย   
นำงบุญเพ็ญ   รำษี 
นำยประยรู    นำเวียง 
นำยวิสูจน์      ลำนรอบ 
จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์ 
พ.ท.จ.สมชำติ   เรืองภวำ 
นำยทองมี      พลสิม 
นำงสำวสุภำวดี   อินหำ 
นำงสุภำพร   พดำเวช 
 

นำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
รองนำยก อบต.นำสะแบง 
เลขำนุกำรนำยก อบต.นำสะแบง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ 
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 
นักพัฒนำชุมชน 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 

ประยูญ       มงคลน ำ 
สีดำ           สสีัย 
บุญเพ็ญ      รำษี 
ประยูร        นำเวียง 
วิสูจน์         ลำนรอบ   
กิตตกิร       กองโพธิ์ 
สมชำติ       เรืองภวำ 
ทองมี         พลสิม 
สุภำวดี        อินหำ 
สุภำพร        พดำเวช 
 

 

 



 
 
 
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลำประชุม  นำงสำวเพลินใจ  สำแก้ว  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง  
เชิญสมำชิกสภำฯ   คณะผู้บริหำร  และผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม  โดยมีนำย ประยง  ศรีจันทร์ 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง   ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม  และด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม   ดังนี้   

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร ผมนายประยง  ศรีจันทร์  ประธานสภาฯ ขอ
ท าหน้าที่เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๔ และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่อง     ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  

ประธำนสภำฯ  เรียนเชิญท่ำนนำยกฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

นำยก อบต.นำสะแบง เรื่อง แจ้งทีป่ระชุมทราบมีดังนี้ 

 ๑.๑  เรื่อง สรุป ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙  เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ แจ้ง
ให้ อปท.ด าเนินการดังนี้ 

 ๑. เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อาทอ คนขับรถ ผู้ที่เดินทางไปยัง
สถานที่เสี่ยง และบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ  

 ๒. ให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเร่งรัดฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง สถานที่เสี่ยง 

 ๑.๒ การย้ายมารับต าแหน่งของนายอ าเภอศรีวิไล  

  ตามท่ีต าแหน่งนายอ าเภอศรีวิไลได้ว่างเป็นระยะเวลาหลายเดือน ตอนนี้ได้มี
ผู้ด ารงต าแหน่งแล้ว คือนายโกเมน  ชาลี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   

ที่ประชุม                     รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒   

ลงวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ 
ประธำนสภำ ฯ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะขอแก้ไขระเบียบวำระกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำหรือไม่ ถ้ำไม่

มีผมขอมติที่ประชุม   
มตทิี่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพ่ือทรำบ / พิจำรณำ / อนุมัติ   

๓.๑ เรื่อง พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
นายก อบต.นาสะแบง  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ พ.ศ. 
    ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบ
    จากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 



    ปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่ 
    เกี่ยวข้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านัก 
    นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗  
    ก าหนดให้แผนพัฒนา จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมี 
    ระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
    ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความ
    สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน บัดนี้ส านักปลัดปลัด
งานนโยบายและแผนได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ือเสนอ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงได้พิจารณาจะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปขอเชิญคุณกิตติกร  
กองโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด 

จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่านฯ ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี ในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูล
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ใช้รูปแบบตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การลงรายการในแผนให้ลง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ก าหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ จ านวน ๘ ยุทธศาสตร์ และ ๑๑ 
กลยุทธ์  ดังนี้                                        

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

    ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเกษตร 

    ๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 



 ๓. ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักความสงบ
เรียบร้อย 

 ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนชุมชน สังคม และการรักความ 

                                         สงบเรียบร้อย 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 

                                           ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 

     ๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านกีฬา 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ๕.๑ กลยุทธ์การการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 ๖.๑ กลยุทธ์การการพัฒนา ด้านการศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

 ๖.๒ กลยุทธ์การการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 ๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 ๘. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ๘.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ส าหรับรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

 -ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  แผนงาน บริหารงานทั่วไป จ านวน ๓๔ โครงการ  

- ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงาน
รักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน ๑๓  โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา จ านวน ๑๕ โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข จ านวน ๒๓ โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๑๑   

  โครงการ 

 -ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน   

  ๑๑    โครงการ 

-ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน   

  ๑๔    โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชกรรม การท่องเที่ยว กีฬา
และนันทนาการ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการจ านวน ๒๐    
โครงการ 



- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จ านวน ๓๑ โครงการ  

- ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร จ านวน ๓๑ โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี แผนงานงบกลาง จ านวน ๙ โครงการ  

รายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๗ การพัฒนาด้านระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการที่ดี 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 1. โครงการก่อสร้างโรงครัว อบต.นาสะแบง วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบ
อาหารและรับประทานอาหาร ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง และ
ไว้ส าหรับ รับรองผู้มาตรวจงาน นิเทศเทศงานฯลฯ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดของแผนฯ มีสมาชิกสภาฯ
  ท่านใดจะเสนอเชิญครับ 

นายเสถียร  เวียงแก้ว เรียนท่านนายกฯ ตามที่แต่หมู่บ้านได้ส่งโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา ขอให้
 บรรจุลงในแผนพัฒนาตามที่เสนอด้วย อย่าให้มีโครงการใดโครงการหนึ่งตกหล่น 
 เพราะแตล่ะโครงคือความต้องการและความเดือนร้อนของประชาชน     

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านประธานสภาฯตามที่แต่หมู่บ้านได้ส่งโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้บรรจุลงในแผนตามที่ส่งมาครบทุกหมู่บ้านเรียบร้อย
แล้วครับ   

ประธานสภาฯ   เรียนสมาชิกสภาฯ การพิจารณาทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
มาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผม 
ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   มีมติ ๑๔ สียง เป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
 
    ๓.๒  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายก อบต.นาสะแบง  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล
    นาสะแบง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์หมาย
    เลขครุภัณฑ์ มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณเพ่ือ ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยน
    ถังรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ซึ่งรถยนต์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานประมาณ๑๑ ป ี
    และได้ด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากใน 
    ขณะนี้ความช ารุดทรุดโทรมจากอยุการใช้งานมายาวนาน ท าให้ไม่สามารถซ่อมแซม
    ให้คงสภาพเดิมได้ ประกอบรถบรรทุกน้ ามีความจ าเป็นต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลา  จึง
    จ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้จึงขออนุมัติโอนงบประมาณตาม 
    รายการดังนี้ 
    รายการโอนลด  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 



    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
    งบลงทุน 
    ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
    งบประมาณคงเหลือ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ  
    ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
    รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
    งบลงทุน 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ 
    บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ขนาด
    บรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร  
    (เพ่ือตังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท) 
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๔ เสียง ให้โอนงบประมาณตามที่เสนอต่อประชุม 
         
    ๓.๓  เรื่อง การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
นายก อบต.นาสะแบง               เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า    

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 30 การ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล ก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสอง ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สรุปผลการประเมิน
ตามเอกสารที่แจกให้  

จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์ เรียนท่านประธานฯ ผมขอแจ้งรายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
    1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน 
        ของ อบต.นาสะแบง    233,930 บาท 
    2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 21,490 บาท 
    3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๘,๐๐๐ บาท 
    4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครู
        ผู้ดูแลเด็ก 20,000  บาท 
    5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)
        123,300 บาท 
    6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 
        341,000 บาท 
    7. ค่าอาหารเสริม (นม) 730,539.52 บาท 
    8. อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน1,402,000 บาท 



    9. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 50,000 บาท 
    10. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 บาท 
    11. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000 บาท 
    12. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 20,000 บาท 
    13. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต าบลนาสะแบง 20,000 บาท 
    14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวัดบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 
          288,100 บาท 
    15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางเรียม บริบูรณ์ เป็น 
         จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 4124,300 บาท 
    16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรหมู่ที่ 2 36,000 บาท 
    17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรหมู่ที่ 4 159,100 บาท 
    18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรหมู่ที่ 7 49,000 บาท 
    19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรหมู่ที่ 9 70,900  บาท 
    20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและขยายเขตท่อส่งน้ าประปา 
          344,100  บาท 
    21. วัสดุอื่น 476,760  บาท 
    22. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 90,728 บาท 
    23. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  8,283  บาท 
    24. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,607,100  บาท 
    25. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,063,600  บาท 
    26. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  28,000  บาท 
    27. ส ารองจ่าย 134,200 บาท 
    28. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 
          100,000  บาท 
    29. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)385,404บาท 
    30. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนา
          สะแบง 58,000  บาท  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕61-๑๕๖๔) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม หรือมี
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม เรื่องใด หรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่รายงานต่อที่ประชุม 
 
    ๓.๔  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งวัดส าราญธรรมคุณ หมู่ที่ ๖ ต.นาสะแบง 
 
ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ในวาระนี้ทางคณะผู้บริหารจะเสนอเรื่อง ขอ

ความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือการสร้างวัด 
ขอให้ท่านนายก อบต.นาสะแบงชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเพ่ือการสร้างวัด ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการดังนี้ 
๑. ผู้ยื่นรายงานขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องเป็นผู้น าในพื้นที่และ

เป็นผู้ที่เคารพนับถือยกย่องของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 



๒. ต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายอ าเภอศรีวิไล เจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่ที่จะ
ขอใช้สร้างวัดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดทั้งผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ พิจารณาให้
ความเห็นชอบตามล าดับ 

๓. พ้ืนที่ที่จะขออนุญาตใช้สร้างวัดนั้น ต้องเป็นที่ดินที่ทางราชการสามารถที่จะ
ด าเนินการอนุญาตให้สร้างวัดได้เท่านั้น 

๔. ที่ดินที่จะขอสร้างวัดนั้นต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ และอยู่ในพื้นที่เหมาะสม
กับการเป็นที่อยู่อาศัยของสมณเพศ 

๕. มีบ้านเรือนของประชาชนตั้งอาศัยอยู่เป็นหลักมั่นคงอยู่โดยรอบ และเชื่อได้ว่าจะ
สามารถบ ารุง ส่งเสริมวัดที่จะสร้างได้ 

๖. อยู่ห่างจากวัดอ่ืนไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นก็ขอให้ชี้แจงถึง
เหตุผลจ าเป็น 

๗. หนังสือน าส่งจากอ าเภอถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านต าบลนาสะแบง 
เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงเพ่ือขออนุญาตใช้ที่ดินใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือการสร้างวัด  ดังนี้ 
วัดส าราญธรรมคุณ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวเงิน ต าบลนาสะแบง อ าเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  ที่ดินอยู่ในเขตปฏิรูปที่(สปก.)  เนื้อท่ีทั้งหมด ๘ ไร่ ๒ งาน 
๑๕ ตารางวาขออนุญาตใช้ที่ดินในพื้นท่ีดังกล่าว วัดส าราญธรรมคุณเป็นสถานที่ไว้
ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ได้จ าพรรษาปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ส าหรับ
พุทธศาสนาสนิกชนทั้งในหมู่บ้านหนองบัวเงินและหมู่บ้านใกล้เคียงมาปฏิบัติธรรม 
และท าบุญตามประเพณีในโอกาสต่างมาตลอด ๕๕ ปี จนถึงทุกวันนี้ วัดส าราญ
ธรรมคุณยังไม่ได้รับการอนุญาตให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยภาครัฐ 
ดังนี้จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงพิจารณาเห็นชอบใน
การจัดตั้งวัดส าราญธรรมคุณ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ได้ ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้
ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือการสร้างวัด  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเชิญ
ครับ  

นางสาวเมตตา  ประเสริญสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่นายกฯได้แจ้งรายชื่อวัดที่ขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(สปก.)เพ่ือการสร้างวัด ดิฉันเห็นด้วยเพราะวัดทุกวัดก็ได้มีการจัดตั้งมาเป็นเวลา
หลายมีพระสงฆ์จ าพรรษามาตลอด การสิ่งก่อสร้างถาวร และประชนก็ให้ความ
เลื่อมใสศัทธามาตลอด 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติ ๑๕ เสียง เป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน

แห่งชาติเพ่ือการสร้างวัด `ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม 
     
 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  อื่นๆ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านจะเสนอเชิญครับ 

นายวีระพล  จักษุมา เรียนท่านนายก อบต.นาสะแบง ผมขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
 ถนนลูกรังในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๗ ผมอยากให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอีกรอบเพราะว่าถนน
  ยังช ารุดอยู่ ขอให้ทางคณะผู้บริหารแจ้งกับผู้รับเหมาด้วย และอีกเรื่องที่ขอแจ้งคือ
 ทางไปหมู่ที่ ๗ ที่ซ่อมแซมไปแล้วตอนนี้ก็ช ารุดอีกแล้วครับ 



 นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข เรียนท่านประธานฯ ดิฉันแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านช ารุดและได้แจ้งเป็นหนังสือ
 แล้วขอให้เร่งด าเนินด้วย และอยากให้คณะผู้บริหารพิจารณาถนนสายหนองบัวเงินป่า
 แฝกด้วยบ้างจุดถนนมีน้าท่วมขังอยากให้มีการวางท่อระบายน้ าด้วย 

นายวีระพันธ์  ดรลา ตามที่ อบต.นาสะแบงได้จัดท าโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนธนาคารขยะรี
 ไซเคิล ต าบลนาสะแบง ผมอยากให้ชี้แจงรายรับ-ราย ราคาของขยะแต่ประเภททุก
  ครั้งที่มีการออกรับซื้อด้วยครับ เพราะมีประชาชนอยากทราบรายละเอียดการ
 ด าเนินงาน  

   

นายก อบต.นาสะแบง เรียนสมาชิกสภา ผมขอชี้แจงตามที่สมาชิกสภาฯได้สอบถามมาโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนลูกรังในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๗ ผมจะแจ้งให้ผู้รับมาปรับปรุงซ่อมแซมให้อีกครั้ง
หนึ่งครับ โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล ผมจะเจ้าหน้าที่
งานสาธารณสุขจัดท ารายละเอียดและแจ้งประชาชนทุกกหมู่บ้าน      

นายประหยัด  ทุ่งมล                  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

 นำยสมัน     ดวงดี     ผู้รับรอง 

 นำยมนูญ      ทองดี ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
     
     ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น.         
 
 
       (ลงชื่อ)  เพลินใจ  สาแก้ว       ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

           (ลงชื่อ) ประยง  ศรีจันทร์        ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

           (นำยประยง   ศรีจันทร์) 
             ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะแบง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


