
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่  ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

วันที่   ๑๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓    เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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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 
นายบัญเลง      พุฒละ 
นายวิสูจน์        ลานรอบ 
 
จ.ส.ต.กิตติกร   กองโพธิ์ 
นายทองมี       พลสิม 
นายธีระยุทธ     ทองนิน 
นางสาวสุภาวดี  อินหา 
นางสุภาพร  พดาเวช 

นายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
เลขานุการนายก อบต.นาสะแบง 
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาสะแบง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนกังานธุรการ 

ประยูญ       มงคลน า 
สีดา           สสีัย 
บุญเพ็ญ       ราษี 
บัญเลง       พุฒละ 
วิสูจน์         ลานรอบ 
 
กิตติกร       กองโพธิ์ 
ทองมี         พลสิม 
ธีระยุทธ      ทองนิน 
สุภาวดี        อินหา 
สุภาพร       พดาเวช 
 

 

 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  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 ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญท่านนายกฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่นางสาวสุนา  เดชรักษา รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ได้ไปรายงานตัวเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ได้ออกค าสั่ง
ให้นายวิสูจน์   ลานรอบ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ที่ประชุม               รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๒/๒๕๖3 ครั้งที่ 2 ลง

วันที่ 25 มิถุนายน  ๒๕๖3 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
 ๓.๑ เรื่อง พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖4 
ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมใน

วันนี้เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖4 ขอเรียนเชิญท่านนายกฯชี้แจงต่อสภาฯครับ 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา
ฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ดังนี้ 
๑. สถานะการคลัง 

 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ 7 สิงหาคม  
๒๕๖3  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน  15,313,109.09  บาท 



 ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน  2,446,334.37   บาท  
 ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน   5,689,974.85  บาท 
 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย (ไม่มี) 
 ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน  8 โครงการ รวม 

11,455.00  บาท 
 ๑.๒  เงินกู้คงค้าง  จ านวน  ๐.๐๐  บาท 
 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖3  ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.

๒๕๖3 
 (๑) รายรับจริง จ านวน   33,861,486.75  บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร    จ านวน       22,728.00 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน           53,062.05  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          จ านวน        98,733.44  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  838,315.00  บาท   
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน        255,161.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน              -            บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน   13,720,615.26   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน   18,872,872.00  บาท 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 224,673.00     บาท  
 (๓) รายจ่ายจริง จ านวน   28,972,689.90  บาท   ประกอบด้วย 
      งบกลาง      จ านวน   7,701,329.00   บาท 
      งบบุคลากร    จ านวน   10,801,731.๐๐   บาท 
      งบด าเนินการ   จ านวน   6,962,969.90   บาท 
      งบลงทุน    จ านวน   1,650,200.00 บาท     
                                               งบรายจ่ายอื่น   จ านวน               ๐         บาท 
       งบเงินอุดหนุน                             จ านวน   1,856,460.00  บาท 
 (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุปรงสงค์ จ านวน 
         224,673.00  บาท 
 (๕)   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  3,672,600.00  บาท 
 (๖)   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๐.๐๐  บาท 
 (7)   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

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.๒๕๖4 

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

47,530,000  บาท 
 ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  47,530,000  บาท 
 



 โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ด้านแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป                ยอดรวม 10,199,6700 บาท 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน           ยอดรวม   3,955,840  บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา            ยอดรวม   ๙,473,550  บาท 
 แผนงานสาธารณสุข            ยอดรวม   9,449,928  บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์            ยอดรวม   2,371,300  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน            ยอดรวม   1,723,320  บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          ยอดรวม   1,490,000  บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      ยอดรวม      750,0๐๐  บาท 
 ด้านการเศรษฐกิจ      
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           ยอดรวม    6,929,040 บาท    
 แผนงานการเกษตร    ยอดรวม       50,๐๐๐ บาท 
 แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม     274,2๐๐ บาท 
 ด้านการด าเนินงานอื่น 
 แผนงานงบกลาง     ยอดรวม 9,456,702  บาท 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น          ยอดรวม  47,530,000  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.๒๕๖4 

 และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ต่อไปจะเป็นการลงมติว่าเห็นชอบรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4   

มติที่ประชุม ในเวลา ๑๑.๓๐ . สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง มีมติรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4  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. ๒๕๖๔   
ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ต่อไปเป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอ
รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม  เชิญครับ 

นายวีระพล  จักษุมา เรียนท่านประธานสภาฯ ฯ ผมขอเสนอนายสมร  วรรณจันทร์  สมาชิกสภา อบต.       
นาสะแบง หมู่ที่ ๔  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

 
 



ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน    
 ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายสุนทร   ศรีลาพัฒน์   สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๙ 
 ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายอุดร     ศรีพิลา       สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 8 
 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอให้มีการลงมติว่าจะ

ให้นายสมร  วรรณจันทร์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
มติที่ประชุม มีมติ ให้นายสมร  วรรณจันทร์   เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  ๑4 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
นายสมร  วรรณจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายอุดร  ศรีพิลา สมาชิกสภา อบต. สะแบง 

หมู่ที่ ๘ เป็น กรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน    
 ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายวีระพล  จักษุมา  สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 7 
 ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายสมัน     ดวงดี    สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 3 
 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอให้มีการลงมติว่าจะ

ให้นายอุดร  ศรีพิลา   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
มติที่ประชุม มีมติ ให้นายอุดร  ศรีพิลา  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  ๑4 เสียง เป็นเอกฉันท์   
นายประหยัด ทุ่งมล เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายเสถียร  เวียงแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

สะแบง หมู่ที่ ๕ เป็น กรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน    
 ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายถาวร   เฉลิมแสน    สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๗ 
 ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายวีระพันธ์  ดรลา       สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๒ 
 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอให้มีการลงมติว่าจะ

ให้นายเสถียร   เวียงแก้ว    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
มติที่ประชุม มีมติ ให้นายเสถียร  เวียงแก้ว  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  ๑4  เสียง เป็นเอกฉันท์   
นายอุดร   ศรีพิลา เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์  สมาชิกสภา อบต. 

สะแบง หมู่ที ่๙  เป็น กรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน    
 ผู้รับรองท่านที่ ๑ นางกนกนุช   อินหงสา    สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ 9 
 ผู้รับรองท่านที่ ๒ นางสาวเมตตา ประเสริฐสุข สมาชิกสภา อบต.นาสะแบงหมู่ท่ี ๖ 
 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอให้มีการลงมติว่าจะ

ให้นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
มติที่ประชุม มีมติ ให้นายถาวร เฉลิมแสน  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  ๑4  เสียง เป็นเอกฉันท์   
   
ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯทุกท่าน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงมีมติเห็นชอบ

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 4  ท่าน  ดังนี้ 
 1.นายสมร  วรรณจันทร์    สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๔ 

2.นายอุดร   ศรีพิลา  สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๘ 
3.นายเสถียร  เวียงแก้ว  สมาชิกสภาฯ อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๕ 
4.นายสุนทร   ศรีลาพัฒน์   สมาชิกสภาฯ อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๙ 
๓.๓  ก าหนดยื่นค าแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ตามมติที่ประชุมได้มติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อย ต่อไปผมขอ  
ก าหนดวันยื่นแปรญัตติจึงขอก าหนดวันเวลา ดังนี้ 
ก าหนดยื่นค าแปรญัตติ 



วันที่ ๑๗ – 1๘  สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งเวลา ๐๘.3๐ –๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม อบต.   
นาสะแบงก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาค าแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ในวันที่ 2๐  สิงหาคม ๒๕๖๓  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 ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง มีคณะกรรมการท่านจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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  ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 

วันที่   ๒๔  สิงหาคม   ๒๕๖๓    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 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

นายประยูญ    มงคลน า 
นายสีดา        สีสัย   
นางบุญเพ็ญ     ราษี 
นายบัญเลง      พุฒละ 
นายวิสูจน์        ลานรอบ 
 
จ.ส.ต.กิตติกร   กองโพธิ์ 
นายทองม ี      พลสิม 
นายธีระยุทธ     ทองนิน 
นางสาวสุภาวดี  อินหา 
นางสุภาพร  พดาเวช 

นายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
เลขานุการนายก อบต.นาสะแบง 
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาสะแบง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ประยูญ       มงคลน า 
สีดา           สสีัย 
บุญเพ็ญ       ราษี 
บัญเลง       พุฒละ 
วิสูจน์         ลานรอบ 
 
กิตติกร       กองโพธิ์ 
ทองมี         พลสิม 
ธีระยุทธ      ทองนิน 
สุภาวดี        อินหา 
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 ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-  ไม่มี  - 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๓/๒๕6๓ ครั้งที่ ๑ 

ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมใน

วันนี้เพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔ จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ สรุปได้ดังนี้ 
๑ หนังสือแจ้งผู้ยื่นญัตติและแปรญัตติเข้าร่วมประชุม ( สมาชิกสภาฯ คณะ  
   ผู้บริหาร) เข้าร่วมประชุมตามหนังสือ ที่ บก ๗๒๘๐๑(๑)/๑๗  ลงวันที่ 1๘   
   สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐  น. 
๒. ก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  
    ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
๓. มีสมาชิกสภาฯยื่นแปรญัตติจ านวน  ๔  คน ประกอบด้วย 
    - นายประหยัด  ทุ่งมล   ยื่นแปรญัตติ   จ านวน  ๔   รายการ 
    - นายหนูทอง    พรใส     ยื่นแปรญัตติ   จ านวน  ๓   รายการ 
    - นายสมัน     ดวงดี    ยื่นแปรญัตติ   จ านวน  ๕   รายการ     
    - นางกนกนุช     อินหงสา   ยื่นแปรญัตติ    จ านวน  3  รายการ 
๔  มีการสงวนค าแปรญัตติ  จ านวน  ๑๕  รายการ 
๑. ประธานสภาฯส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้คณะ

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ ตามหนังสือที่ บก ๗๒๘๐๑(๑)/๑๘ ลงวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.3๐ น. 

๒. ก าหนดประชุมสภาฯเพ่ือแปรญัตติฯ ในวันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯแต่ละท่านได้อภิปรายครับ เริ่มจาก คุณประหยัด  ทุ่งมล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
 



นายประหยัด  ทุ่งมล เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอแปรญัตติฯ ดังนี้ 

 รายการที่ ๑  (หน้า ๙๗) แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ ๕๐,๐๐๐  บาท เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไป
ราชการมีการใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างมาก ผมจึงอยากให้ พิจารณาถึงความจ า
เป็นมากที่สุด อนุญาตให้ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้นและ
อนุญาตจ านวนวันอย่างเหมาะสมงานที่จ าเป็นเร่งด่วน ตามหนังสือสั่งการหรือ
นโยบายทางราชการโดยเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่มีความจ าเป็นเท่านั้น  

นายหนูทอง  พรใส เรียนท่านประธานสภาฯ ผมเห็นด้วยกับคุณประหยัด  ทุ่งมล ด้วยสภาวะเหตุการณ์
ในปัจจุบัน หน่วยงานราชการควรจะมีการงดการเดินทางไปราชการหรือการอบรม
สัมมนาต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น ผมจึงอยากให้ตัดงบประมาณลงครับ 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนสมาชิกสภาฯ ในรอบปีที่ผ่านก็มีการเดินทางไปอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน แต่ช่วงครึ่งปีหลังไม่ได้มีการเดินทางไปราชการเนื่องจากเกิดการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการตั้ง
งบประมาณไว้เท่าเดิม  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมให้คุณ
ประหยัด ทุ่งมล ชี้แจงรายการต่อไป 

นายประหยัด  ทุ่งมล เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอแปรญัตติฯ รายการที่ ๒ (หน้า ๙๘) แผนงาน
บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
สะแบง  ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท ตัดลง ๑๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท 
ผมไม่อยากให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานตามที่ต่างเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และเป็นการประหยัดงบประมาณ 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนสมาชิกสภาฯ การตั้งงบประมาณเพ่ือไปศึกษาดูงานก็เพ่ือเป็นเพ่ิมพูนความรู้
และประการณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ เพ่ือน ามาปรับปรุงใช้ในพ้ืนที่ของ
ต าบลนาสะแบง ผมอยากให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหาสวนต าบลนาสะแบงมีความรู้ประสบการณ์ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมให้คุณ
ประหยัด ทุ่งมล ชี้แจงรายการต่อไป 

นายประหยัด  ทุ่งมล รายการที่ ๓ แผนงานบริหารทั่วไป  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
ค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ 
๑๐๐,๐๐๐  บาท ผมอยากให้ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หากมีการอบรม
แล้วก็ไม่อยากให้มีการอบรมอีก เพราะว่ามันจะซ้ าซ้อน  

นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอให้ท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

นายก อบต.นาสะแบง  เรียนสมาชิกสภาฯ ด้วยศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์
ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานให้แต่ละจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเพ่ือให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจใน



การจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์  ควบคุมในพ้ืนที่เกิด
เหตุที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน จึงจ าเป็นต้องมีการจัดอบรม ประมาณการค่าใช้มีดังนี้ 

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าอบรม( ๖๑ คน) ๓ วัน เป็นเงิน ๑๔,๖๔๐  บาท 

- ค่าอาหารว่าส าหรับผู้เข้าอบรม(๖๑ คน)๓ (๖ มื้อ) วัน เป็นเงิน ๑๔,๖๔๐  บาท 

- ค่าป้ายโครงการ จ านวน ๑  ป้าย  ๒,๑๖๐  บาท 

- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการอบรม เครื่องเขียน  จ านวน ๒,๙๔๐  บาท 

- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ  จ านวน ๕๙,๓๔๕  บาท 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร ภาคทฤษฎี จ านวน ๗ วิชา บรรยาย ๑๒ ชั่วโมงๆละ 
๖๐๐  บาท เป็นเงิน ๖๑,๒๐๐  บาท 

นายวีระพล  ดรลา                   เรียนท่านนายก อบต.นาสะแบง ผมขอสอบถามว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะมี
การด าเนินหรือไม่ ผมอยากให้รีบด าเนินการในปีงบประมาณนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
และอยากให้ตัดงบประมาณส่วนนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยากให้ตัดออกครับ 

นายก อบต.นาสะแบง  เรียนสมาชิกสภาฯ การจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตอนนี้ยังไม่ได้
ด าเนินการเนื่องจากว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณท าให้เร่งด าเนินการโครงการที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน จึงจ าเป็นต้องมีการชะลอไว้ก่อน จึงจะจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณไว้
ในปี ๒๕๖๔ เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมให้คุณ
ประหยัด ทุ่งมล ชี้แจงรายการต่อไป 

นายประหยัด  ทุ่งมล รายการที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตัดลง 
๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท เนื่องจากการพ่นหมอกควันเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะพ่นหมอกควันไปแล้วยุงลายก็ยังระบาดอีก  ผมจึง
ขอตัดงบประมาณลง และอยากให้ด าเนินการรณรงค์ให้ประชนชนทุกครัวเรือน
ช่วยกันก าจัดยุงลายโดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ ในส่วนของ อบต.นาสะแบงผม
อยากให้สนับสนุนด้านการท าความสะอาดในหมู่บ้าน ท าความสะอาดรางน้ า ขุด
ลอกคลองตามถนนทุกสาย จึงจะเป็นการแก้ไขได้ดีที่สุด 

 

นางเมตตา  ประเสริฐสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันเห็นด้วยกับคุณประหยัด  ทุ่งมล ที่ตัดงบประมาณ
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพราะว่าพ่นหมอกควันไป
แล้วแต่ยังเกิดไข้เลือดออก แต่ก็ยังถือว่ามีความจ าเป็นอยู่  จึงอยากให้ชี้แจง
รายละเอียดด้วยค่ะ 

นายธีระยุทธ  ทองนิน เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน เนื่องจากในปัจจุบัน พบว่า
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม เป้าหมายพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการเกิดโรค ทุกหลังคาเรือนทุกพ้ืนที่ในต าบลนาสะแบง วัด/ส านักสงฆ์ 
จ านวน ๑๔ แห่ง โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน ๓ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง 
สถานที่ราชการ ค่าใช้จ่ายมีดังนี้ 

๑. กิจกรรมรณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 



 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒๐๕ คน ๆ ละ ๕๐ บาท  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๒๐๕ คนละ ๒๕ บาท 

รวมเป็นเงิน  ๑๕,๓๗๕  บาท 

๒. กิจกรรมพ่นหมอกหมอกควัน 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๙ วันๆละ ๓๑ คน ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๙๕๐ 
บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๙ วันๆละ ๓๑ คน ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน 
๑๓,๙๕๐ บาท 

รวมเป็นเงิน  ๒๗,๙๐๐  บาท 

๓. ค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน จ านวน ๒๔ ขวดๆ ละ ๑,๒๐๐  บาท เป็นเงิน 
๒๘,๘๐๐  บาท 

๔. ค่าน้ ามันดีเซลและเบนซิน  เป็นเงิน  ๒๘,๘๐๐  บาท 

๕. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ถุงถือ หน้ากากอนามัย ไขควง ประแจ ถ่านไฟฉาย 
กระดาษทราย  รวมเป็นเงิน  ๕,๐๒๕  บาท 

รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น  ๑๐๗,๑๐๐ บาท ต่อการด าเนินงาน ๑ ครั้ ง  เ พ่ือให้
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึงจะมีการด าเนินการ ๒ ครั้ง จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณใน
ปี ๒๕๖๔ จ านวน  ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

นายหนูทอง  พรใส เรียนคณะผู้บริหาร ในการด าเนินการแต่ละ ก็มีค่าใช้ค่อนข้างสูง ผมจึงอยากให้ตัด
ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหารกลางและค่าอาหารว่าพร้อมเครื่องดื่มออกครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านที่เสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ 

นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์              เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

นายประหยัด  ทุ่งมล     ผู้รับรอง 

นายถาวร      เฉลิมแสน  ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมครั้ง
ต่อไปในวันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 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  ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ 

วันที่   ๒๕  สิงหาคม   ๒๕๖๓    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 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

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

นายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
เลขานุการนายก อบต.นาสะแบง 
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาสะแบง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ประยญู       มงคลน า 
สีดา           สสีัย 
บุญเพ็ญ       ราษี 
บัญเลง       พุฒละ 
วิสูจน์         ลานรอบ 
 
กิตติกร       กองโพธิ์ 
ทองมี         พลสิม 
ธีระยุทธ      ทองนิน 
สุภาวดี        อินหา 
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 ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

-  ไม่มี -     

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 

ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

           (เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา)  
ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมใน

วันนี้เพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ก็ได้มีการแปรญัตติไปบ้างแล้ว และในวันนี้ก็
จะมีการพิจารณาในรายการต่อไป  ขอเชิญสมัน  ดวงดี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง  ชี้แจงรายละเอียด 

นายสมัน  ดวงดี เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอแปรญัตติฯ ดังนี้ 

 รายการที่ ๕ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาทตัดลง ๕๐,๐๐๐บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท  ผมขอตัดลง
เพราะว่าผมอยากให้ติดตั้งไฟฟ้าระบบล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ ขอทางคณะผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการ
ติดตั้งด้วยครับ 

นายหนูทอง  พรใส เรียนท่านประธานสภาฯ ผมเห็นด้วยที่ตัดงบประมาณในส่วนนี้ลง และผมก็อยากให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงตั้งงบประมาณเพ่ือติดตั้งไฟฟ้าระบบล่าเซล
พลังงานแสงอาทิตยจ์ะมีการติดตั้งทุกหมู่บ้านและประหยัดค่าไฟฟ้าด้วย 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ในแต่ละปีไฟฟ้าส่องสว่างแต่ละหมู่บ้าน
ก็มีช ารุด ต้องด าเนินการแก้ไข เราจ าเป็นต้องงบประมาณให้เพียงพอเพ่ือไม่ให้
ประชนชนไม่เดือดร้อนและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมให้คุณ
ประหยัด ทุ่งมล ชี้แจงรายการต่อไป 

 

นายสมัน  ดวงดี รายการที่ ๖   งานศาสนาวัฒนธรรม  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการ
บูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน  ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท คงไว้ 
๕๐,๐๐๐  บาท เพราะว่าในแต่ละวัดการด าเนินการซ่อมแซมบูรณะหรือการ
ก่อสร้างใดๆก็ตาม ส่วนมากจะมีประชาชนที่ความศัทธาจะร่วมกันบริจาคทรัพย์เพ่ือ
ด าเนินการอยู่แล้ว จึงอยากให้น างบประมาณไปก่อสร้างถนนหรือส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนเพื่อความเป็นอยู่จะได้ดีขึ้น 

นายวีรพันธ์  ดรลา เรียนท่านประธานสภาฯ การบูรณะซ่อมแซมวัดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าวัดก็เป็น
ส่วนที่ท าประโยชน์ให้กับหมู่บ้านเช่นกัน แต่ว่าในแต่ละปีเราก็มีการจัดงานท าบุญ
ประเพณีต่างๆ ก็ท าให้ได้เงินมาจ านวนมากพอสมควรและวัดก็มีหน่วยงานจากส า
พระพุทธศาสนาที่ดูแลอยู่แล้ว  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมให้คุณสมัน  
ดวงดี ชี้แจงรายการต่อไป 

นายสมัน  ดวงดี รายการที่  ๗  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ          
วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ตัดลง  ๕๐,๐๐๐  บาท คงไว้ ๕๐,๐๐๐ 
บาท เพราะว่าหากจะด าเนินการซ่อมแซมอยากให้จ้างเหมากับผู้รับจ้างเลย จะท า
ให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะดีกว่าที่เราด าเนินการเอง 

นายก อบต.นาสะแบง การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบางก็ไม่ใหญ่มากสามารถด าเนินการเองได้หากเรามี
อุปกรณ์ ถ้าไม่สามารถด าเนินการได้เราก็จะจ้างผู้รับเหมา 

   ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมให้คุณหนูทอง  
พรใส ชี้แจงรายการต่อไป 

นายหนูทอง  พรใส รายการที่ ๘  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตัดลง  
๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐  บาท เพราะว่าหากจะด าเนินการซ่อมแซม
อยากให้จ้างเหมากับผู้รับจ้างเลย จะท าให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือถ้าอยู่ 
ในช่วงประกันก็อยากแจ้งให้ผู้รับเหมามาซ่อมแซม 

นายประหยัด  ทุ่งมล เรียนท่านประธานสภาฯ ผมว่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
งบประมาณเพียง ๑๐๐,๐๐๐  บาท ถ้าด าเนินการจริงๆคิดว่าไม่น่าจะพอ ผมจึง
อยากตัดงบประมาณในส่วนนี้ลง ถ้าถนนเส้นไหนช ารุดผมอยากให้สร้างใหม่ เพราะ
ถ้ามันช ารุดแล้วจะซ่อมแซมอย่างไรก็ช ารุดอยู่อีก  

  ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมให้คุณหนูทอง  
พรใส ชี้แจงรายการต่อไป 

นายหนูทอง  พรใส รายการที่ ๙  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า  ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐ 
บาท คงไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท บาท เพราะว่าหากจะด าเนินการซ่อมแซมอยากให้จ้าง
เหมากับผู้รับจ้างเลย จะท าให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือถ้าอยู่ ในช่วงประกันก็
อยากแจ้งให้ผู้รับเหมามาซ่อมแซม 



นายก อบต.นาสะแบง เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ การงบประมาณเพ่ือเป็นการค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมรางระบายน้ า ที่ตั้งประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ เพราะว่าเราจะซ่อมแซม
เฉพาะจุดที่มีความเสียหาย แตกร้าว เป็นการตั้งงบประมาณเผื่อไว้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้
ส ารวจว่ามีจุดใดเสียหายบ้าง  

ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมใน
วันนี้เพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ก็ได้มีการแปรญัตติไปบ้างแล้ว และในวันนี้ก็
จะมีการพิจารณาในรายการต่อไป  ขอเชิญกนกนุช  อินหงสา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ชี้แจงรายละเอียด 

นางกนกนุช  อินหงสา เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอแปรญัตติฯ ดังนี้ 
 รายการที่  ๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท คงไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท หากพบว่าสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กมีการช ารุดดิฉันอยากให้ทาง อบต.นาสะแบง แจ้งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาด าเนินการซ่อมแซม เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ  

นายประหยัด  ทุ่งมล   เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ผมว่าการซ่อมแซมสะพานหน่วยงานที่
รับผิดชอบคือกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีงบประมาณในการซ่อมแซม ฉะนั้น
ผมจึงเห็นด้วยที่จะตัดงบประมาณลง 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ตอนทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้
มีการถ่ายโอนสะพานมาให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลแล้ว 
ฉะนั้นการซ่อมแซมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่
ถ้าหากเกิดการพังเสียหายที่องค์การบริหารส่วนต านาสะแบงไม่สามารถด าเนินการ
ถึงต้องแจ้งให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินการ 

นายวีระพล  จักษุมา เรียนท่านประธานสภาฯและคณะบริหาร ผมว่าเราควรตั้งงบประมาณไว้ เพราะเกิด
กรณีสะพานช ารุดเสีย เราต้องรีบด าเนินการอย่างเร่งด่วนเราก็ใช้งบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เพ่ือการแก้ไขปัญหาไปก่อน หากเราไม่ตั้ง
งบประมาณไว้เลยหากเกิดเหตุการณ์ก็จะให้การซ่อมแซมล่าช้าประชาชนได้รับ
ความเดือนร้อน 

   ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิม่อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมให้คุณกนกนุช  
อินหงสา ชี้แจงรายการต่อไป 

นางกนกนุช  อินหงสา รายการที่ ๑๑  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอ่ืน  ตั้งไว้  
๑๐๐,๐๐๐  บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท คงไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท เนื่องจากว่าตอนนี้
ทุกครัวเรือนก็มีประปาเกือบครบ การซ่อมแซมก็มีไม่บ่อยจึงขอตัดงบประมาณลง 

นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข เรียนนายกฯ ขอใช้ชี้แจงรายได้จากการจัดเก็บน้ าประปา ว่าในแต่ละเดือนจัดเก็บ
ได้เท่าไหร่ 

นายก อบต.นาะสะแบง เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ผมขอแจ้งรายได้จัดเก็บค่าน้ าประปาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง มีทั้งหมด  ๔     แห่งดังนี้ 

๑. ประปาหมู่บ้าน (หนองทรายด่อน) 

๒. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 

๓. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๖ 



๔. ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙   

 รายได้จัดเก็บค่าน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ตั้งเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๓  มีดังนี ้

 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๒  จ านวนเงิน  ๙๖,๘๒๕  บาท 

 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  จ านวนเงิน  ๗๗,๔๙๕  บาท 

เดือนธันวาคม  ๒๕๖๒  จ านวนเงิน  ๗๐,๘๗๕  บาท 

เดือนมกราคม ๒๕๖๓  จ านวนเงิน  ๘๗,๗๓๕  บาท 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  จ านวนเงิน  ๘๒,๓๐๐  บาท 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๓  จ านวนเงิน  ๗๔,๕๔๐  บาท 

เดือนเมษายน ๒๕๖๓  จ านวนเงิน  ๘๔,๙๓๕  บาท 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  จ านวนเงิน  ๘๔,๙๓๕  บาท 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  จ านวนเงิน  ๘๒,๒๖๐  บาท 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  จ านวนเงิน  ๗๒,๗๑๐  บาท 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  จ านวนเงิน  ๕๙,๒๕๐  บาท 

  รวมทั้งสิ้น  ๘๗๗,๓๓๐   บาท 

   ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมให้คุณกนกนุช  
อินหงสา ชี้แจงรายการต่อไป 

นางกนกนุช  อินหงสา   รายการที่ ๑๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ ค่าใช้สอย โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  
บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐  บาท คงไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากการระบาดของโรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า ท าให้การแข่งขันกีฬาหลายอย่างทั้งในและต่างประเทศต่างก็
งดการจัดการแข่งขันและเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด ผมจึงขอตัดงบประมาณลง
ครับ  

นายก อบต.นาสะแบง เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เป็น
โครงการที่ประชาชนต าบลนาสะแบงเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก จึงการจัดการ
แข่งกีฬาก็คลอบคลุมกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย เกิดความสามัคคีในชุน ผมจึงอยากให้
ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ 

 ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมให้คุณหนูทอง  
พรใส ชี้แจงรายการต่อไป 

นายหนูทอง  พรใส รายการที่ ๑๓  หน้า ๑๖๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนโครงการฮักแพงแบ่งปัน  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท 
ตัดลง ๓๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๐  บาท ผมอยากให้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีงบประมาณอยู่
แล้วและขอรับการสนับสนุนได้ 



 รายการที่ ๑๔  หน้า หน้า ๑๖๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท ตัดลง 
๓๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๐  บาทผมอยากให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีงบประมาณอยู่แล้วและขอรับ
การสนับสนุนได ้

 รายการที่ ๑๕ หน้า ๑๘๙  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  ตั้งไว้  ๒๕๖,๔๐๐ บาท ตัดลง 
๒๕๖,๔๐๐ บาท คงไว้  ๐  บาทบาท เนื่องจากโรงจอดรถมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้าง
เพ่ิมอีก แต่ผมอยากให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ด้วยการลงดินลูกรัง เพ่ือจะได้มีที่จอด
เพ่ิมมากข้ึน 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน การตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางคณะผู้บริหารได้ค านึงถึงประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัยรวมทั้ง
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ที่ ดี ข อ ง ป ร ะช าช น  ต า ม แน ว น โ ย บา ย ข อ ง รั ฐ บ า ล แ ล ะ
กระทรวงมหาดไทย  จึงขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านพิจารณาการตั้งงบประมาณ
ดังกล่าวด้วยครับ 

นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์              เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

นายสมัน    ดวงดี     ผู้รับรอง 

นายเสถียร  เวียงแก้ว  ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมครั้ง
ต่อไปในวันที่ ๒6  สิงหาคม  ๒๕๖2 เวลา ๐๘.3๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง   

       
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  ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ 

วันที่   ๒๗  สิงหาคม   ๒๕๖๓    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 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

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

นายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
เลขานุการนายก อบต.นาสะแบง 
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาสะแบง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ประยูญ       มงคลน า 
สีดา           สสีัย 
บุญเพ็ญ       ราษี 
บัญเลง       พุฒละ 
วิสูจน์         ลานรอบ 
 
กิตติกร       กองโพธิ์ 
ทองมี         พลสิม 
ธีระยุทธ      ทองนิน 
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 ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  -  ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 

ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   มีมตริับรองเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

           (เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา)  
ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมใน

วันนี้เพื่อลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ซึ่งในการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา ก็ได้มีการแปรญัตติครบแล้วทั้ง ๑๕ รายการ และในวันนี้ก็จะ
มีการพิจารณาลงมติตามรายการต่อไป 

 รายการที่ ๑  (หน้า ๙๗) แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ ๕๐,๐๐๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายประหยัด  ทุ่งมล ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๕0,000 บาท 12 เสียง คงไว้ตามเดิม 2 เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  

 รายการที่ ๒ (หน้า ๙๘) แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท ตัดลง 
๑๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายประหยัด  ทุ่งมล ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๙ เสียง คงไว้ตามเดิม ๕ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  



 รายการที่ ๓ แผนงานบริหารทั่วไป  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
ค่าใช้สอยโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ 
๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายประหยัด  ทุ่งมล ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๐ เสียง คงไว้ตามเดิม ๔ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  

 รายการที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย 

 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตัดลง 
๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายประหยัด  ทุ่งมล ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๘๐,๐๐๐ บาท ๑๑ เสียง คงไว้ตามเดิม ๓ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  

 รายการที่ ๕ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาทตัดลง ๕๐,๐๐๐บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายสมัน  ดวงดี ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท ๙ เสียง คงไว้ตามเดิม ๕ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  

 รายการที่ ๖   งานศาสนาวัฒนธรรม  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 โครงการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน  ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท 
คงไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายสมัน  ดวงดี ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๐ เสียง คงไว้ตามเดิม ๔ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  

 รายการที่ ๗  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ 

 วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ตัดลง  ๕๐,๐๐๐  บาท คงไว้ ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายสมัน  ดวงดี ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๐ เสียง คงไว้ตามเดิม ๔ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 รายการที่ ๘  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                          โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตัดลง 

๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายหนูทอง  พรใส  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๐ เสียง คงไว้ตามเดิม ๔ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  

 รายการที่ ๙  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า  ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐ 
บาท คงไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นายหนูทอง  พรใส ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 



มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๐ เสียง คงไว้ตามเดิม ๔ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 รายการที่  ๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท คงไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางกนกนุช  อินหงสา ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๒ เสียง คงไว้ตามเดิม ๒ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  

 รายการที่ ๑๑  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  ค่าวัสดุ 

 ค่าวัสดุอ่ืน  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท คงไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางกนกนุช  อินหงสา ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๐ เสียง คงไว้ตามเดิม ๔ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
   รายการที่ ๑๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ ค่าใช้สอย 

 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท ตัดลง ๕๐,๐๐๐  
บาท คงไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  นางกนกนุช  อินหงสา ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๑ เสียง คงไว้ตามเดิม ๓ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  

 รายการที่ ๑๓  หน้า ๑๖๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนโครงการฮักแพงแบ่งปัน  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท 
ตัดลง ๓๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  หนูทอง  พรใส ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๓ เสียง คงไว้ตามเดิม ๑ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  

 รายการที่ ๑๔  หน้า หน้า ๑๖๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท ตัดลง 
๓๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  หนูทอง  พรใส ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 

มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๓ เสียง คงไว้ตามเดิม ๑ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
 รายการที่ ๑๕ หน้า ๑๘๙  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  ตั้งไว้  ๒๕๖,๔๐๐ บาท ตัดลง 
๒๕๖,๔๐๐ บาท คงไว้  ๐  บาท 

 ผู้ยื่นแปรญัตติ  หนูทอง  พรใส ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.นาสะแบง 
มติที่ประชุม   มีมติให้ตัดลง ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๓ เสียง คงไว้ตามเดิม ๑ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  
ประธานสภาฯ          สรุป การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑ จ านวนสมาชิกสภาฯ ที่ยื่นแปรญัตติ จ านวน ๔ คน  
๒ จ านวนค าแปรญัตติที่สงวนค าแปร  ๑5  รายการ 
๓ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งงบประมาณไว้คงเดิม  ๐  รายการ   
๔ ญัตติลดรายจ่าย   ๑๕     รายการ  จ านวน  ๑,๐๘๖,๔๐๐ บาท ดังนี้ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตัดลง  ๕๐,๐๐๐  บาท 



๒. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ตัดลง ๑๙๐,๐๐๐  
บาท 

๓. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง  ตัดลง  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๔. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตัดลง ๘๐,๐๐๐  บาท 
 

๕. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตัดลง  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๖. โครงการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน  ตัดลง  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๗. วัสดุก่อสร้าง  ตัดลง  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๘.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัดลง ๕๐,๐๐๐  

บาท 
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ตัดลง  ๕๐,๐๐๐  บาท  
๑๐. โครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตัดลง  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๑. ค่าวัสดุอ่ืน ตัดลง  ๕๐,๐๐๐  บาท  
๑๒. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ตัดลง  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๓. อุดหนุนโครงการฮักแพงแบ่งปัน  ตัดลง  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๑๔. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ  ตัดลง  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๑๕. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ตัดลง ๒๕๖,๔๐๐  บาท 

5   ญัตติตัดทอนรายจ่าย   - ไม่มี  -  
6 ญัตติเพ่ิม รายการ  -  ไม่มี -  

                                          7   คงเหลืองบประมาณถือจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔๖,๔๔๓,๖๐๐  บาท   
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ ๑4 เสียง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔      

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) 

 

 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


