
                                   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑  

วันที่   ๒๔  มิถุนายน   ๒๕๖๓    เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๔ 
๕ 
๖ 
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๘ 
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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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๓ 
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๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

นายประยูญ    มงคลน า 
นายสีดา        สีสัย   
นางบุญเพ็ญ   ราษี 
นายบัญเลง    พุฒละ 
นางสาวสุนา        เดชรักษา 
จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์ 
นายธีระยุทธ   ทองนอน 
นางสาวสุภาวดี   อินหา 
นางสุภาพร   พดาเวช 
นางสาวปวีณา  ไชยขันธ์ 

นายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
เลขานุการนายก อบต.นาสะแบง 
รอง ปลัด อบต.นาสะแบง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

ประยูญ       มงคลน า 
สีดา           สสีัย 
บุญเพ็ญ      ราษี 
บัญเลง       พุฒละ 
สุนา           เดชรักษา   
กิตตกิร       กองโพธิ์ 
ธีระยุทธ      ทองนิน 
สุภาวดี        อินหา 
สุภาพร        พดาเวช 
ปวีณา         ไชยขันธ์ 

 

 
 
 
 



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  ศรีจนัทร์  ประธานสภาฯ ขอ
ท าหน้าท่ีเปิดประชมุสภาฯสมยัสามญัสมยัท่ี ๒/๒๕๖๓ และด าเนินการประชมุ
ตามระเบียบวาระประชมุ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญท่านนายกฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

นายก อบต.นาสะแบง เรื่อง แจ้งทีป่ระชุมทราบมีดังนี้ 
๑. เรื่อง การโอนย้ายของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ด้วยนางสาวสุนา  เดชรักษา รองปลัด อบต.นาสะแบง สอบสายผู้บริหาร
ต าแหน่ง ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล ทั้งนีต้ั้งแตว่ันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๖๓    

๒. เรื่อง  การจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๒๒ ก าหนดให้ใช้แผนพัฒนาของ อปท.เป็นแนวทางงบประมาณ 
ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สมาชิก อบต.ทุกท่านจัดประชุมประชาคม และโครงการเพื่อ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือกองช่างจะได้
ด าเนินการส ารวจออกแบบ ประมาณการต่อไป 

ที่ประชุม                     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มตทิี่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ / พิจารณา / 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) เพ่ือ
เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงได้พิจารณาจะได้ใช้เป็นแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปขอ
เชิญคุณกิตติกร  กองโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด 

จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่านฯ ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี ในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้รูปแบบตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การลงรายการในแผนให้ลง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่
ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไป
ตามอ 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 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 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน   

  ๑๑    โครงการ 

-ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน   

  ๑๔    โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชกรรม การท่องเที่ยว 
กีฬาและนันทนาการ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการจ านวน ๒๐    
โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จ านวน ๓๑ โครงการ  

- ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร จ านวน ๓๑ โครงการ 



- ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี แผนงานงบกลาง จ านวน ๙ โครงการ  

รายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผน การส่งเสรมการลงทุนพาณิชยกรรม การ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 1 โครงการอุดหนุนโครงการฉลองอ าเภอศรีวิไล วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมการท้อง
เที่ยวสนับสนุนการจัดกิจกรรม เดิน กิน ชิมเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล น าสินค้าโอท็
อปมาร่วมแสดงและจ าหน่ายภายในงาน ตั้งงบประมาณ 10,000  บาท 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

  ยุทธศาสตร์  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แผนงาน  การศึกษา 

 1 โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
 ของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการตั้งงบประมาณ ๒0,000  
 บาท 

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดของแผนฯ มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะเสนอเชิญครับ 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านประธานสภาฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.เสนอ
โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/
โครงการ กลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถจัดท าและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณจ านวน ๒ โครงการดังนี้ 

๑. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนและเครื่องย่อยผักตบชวาพร้อมปุ๋ย 
งบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

๒. โครงการจัดซื้อเรือก าจัดวัชพืช  งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ซึ่งทั้งสองโครงการยังไม่ได้บรรจุลงในแผนฯ จึงเสนอเพ่ือให้สภาฯพิจารณาและขอ
อนุมัติต่อไป 

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

มติที่ประชุม   มีมติ ๑๔ สียง เป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
 
 
     



    ๓.๒  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 าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภา คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสอง ครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน สรุปผลการประเมินตามเอกสารที่แจกให้  

จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์ เรียนท่านประธานฯ ผมขอแจ้งรายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
โครงการที่เบิกจ่ายไปแล้ว  มีดังนี้ 

 ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายที่นายวิชัย  ราศี ครง
จ านวน ๒๙๗,๐๐๐  บาท(เงินงบประมาณ) 

 ๒. โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายที่นางพิมพ์ชนก  ภาแก้ว 
จ านวน ๖๘,๐๐๐  บาท(เงินงบประมาณ) 

 ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายที่นางเสี้ยน  บุตรนาม 
จ านวน  ๓๙,๙๐๐  บาท(เงินงบประมาณ) 

 ๔. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายที่นางพลอย ขินวงษา 
จ านวน  ๔๐,๐๐๐  บาท(เงินงบประมาณ) 

 ๕. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าประปา หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะแบงทุ่ง จ านวน 
๔๙๙,๐๐๐  บาท(เงินงบประมาณ) 

 ๖. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.บ้านสันทรายงาม จ านวน 
๑๗๐,๐๐๐  บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 ๗. โครงการ DLTV  จ านวน ๓๐,๔๐๐ บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 โครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

๑. โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต าบลนาสะแบง จ านวน 
๓๕๐,๐๐๐  บาท(เงินงบประมาณ) 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายสมบูรณ์  นาเวียง หมู่ที่ ๗ 
จ านวน ๒๓๓,๗๐๐  บาท(เงินงบประมาณ) 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก จ านวน 
๖,๐๙๐,๐๐๐  บาท(เงินงบประมาณ) 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก จ านวน 
๖,๐๙๐,๐๐๐  บาท(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม จ านวน 
๕,๘๗๐,๐๐๐  บาท(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและปรับปรุงก่อสร้างประปา หมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองบัวเงิน จ านวน ๑,๘๖๐,๐๐๐  บาท(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 
 



 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการยังไมจ่ัดซื้อจัดจ้าง 
๑. โครงการก่อสร้างน้ าล้นแบบ มข ๒๕๒๗ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง จ านวนเงิน 

๔๙๐,๐๐๐  บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
๒. โครงการก่อสร้างน้ าล้นแบบ มข ๒๕๒๗ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง จ านวนเงิน 

๔๙๐,๐๐๐  บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
๓. โครงการก่อสร้างน้ าล้นแบบ มข ๒๕๒๗ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง จ านวนเงิน 

๔๙๐,๐๐๐  บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีปลัด อบต.นาสะแบง ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.๒๕61-๑๕๖๔) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะซักถาม หรือมี
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม เรื่องใด หรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่รายงานต่อที่ประชุม 
 
    ๓.๓  เรื่อง  พิจารณาแนวทางการจัดเก็บจัดเก็บและการขนย้ายขยะมูลฝอย 
  
นายก อบต.นาสะแบง  ตามท่ีส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ได้ประชุมแนวทาง
    เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและน าส่งของเสียอันตรายในชุมชนพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬมี 
    ข้อสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางดังนี้ 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงนามบันทึกความตกลงการก าจัดขยะมูลฝอย
(MOU) การก าจัดขยะมูลฝอยและน าส่งขยะมูลฝอยร่วมก าจัด ณ สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบึงกาฬ ซึ่งเป็นระบบการก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

๒. อปท.ที่ไม่สามารถด าเนินการน าส่งขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต าบลบึงกาฬ ให้ด าเนินการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยของตนเองให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
ไม่ส่งกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

๓. อปท.ที่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นเตาเผา ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 

๔. อปท.ควรมีการด าเนินงานการจัดการขยะที่ต้นทางตามรูปแบบหรือบริบทของ
แต่ละแห่ง เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะต้องน าส่งไปก าจัด
และเป็นการลดภาระในการบริหารจัดการของสถานก าจัดขยะมูลฝอย นั้น 

๕. อปท.ต้องมีการด าเนินงานงานคัดแยกและการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เพื่อไม่ให้สารมลพิษ(ส่วนใหญ่เป็นสารโลหะ
หนัก)เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

    ในการประชุมในวันนี้เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดเก็บและการขนย้ายขยะมูลฝอย
    ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง รายละเอียดขอให้
    คุณธีระยุทธ  ทองนิน  ชี้แจงรายละเอียด 
นายธีระยุทธ  ทองนนิน  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดงบประมาณในการจัดซื้อรถจัดเก็บขยะ
    จ านวน ๑ คัน และได้มีการด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อย ในการประชุมในวันนี้เพ่ือ
    พิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขนย้าย ซึ่งทาง อบจ.บึงกาฬได้เปิด 
    ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเพื่อรองรับการก าจัดขยะส าหรับส่วนราชการ ค่าเนียม 
    เดือนละ ๒,๒๓๒  บาท อบต.นาสะแบงจะด าเนินจัดเก็บเดือนละครั้งตามตาราง 
    การออกรับซื้อขยะ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยให้แต่ละครัวเรือนน ามารวมกันไว้ที่จุด 



    เดียว  โดยแยกค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมแยกเป็น ร้านค้า ตลาดนัด ตลาดสดจะเป็น
    ค่าธรรมเนียมอีกระดับหนึ่ง ส าหรับครัวเรือน ผมขอเสนอให้สภาพิจารณา ดังนี้ 

- ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกธนาคารขยะ ค่าธรรมเนียมครั้งละ ๑๐ บาทต่อเดือน 
- ครัวเรือนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกธนาคารขยะ ค่าธรรมเนียมครั้งละ ๒๐ บาทต่อ

เดือน 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๔ เสียง เห็นชอบตามที่เสนอ      

  
 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  อื่นๆ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านจะเสนอเชิญครับ 

นายอุดร  ศรีพิลา เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้มีการจัดซื้อถังขยะตั้งไว้ตามถนนในแต่ละ
 หมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้น าขยะทิ้งไม่ต้องรวมกัน จะท าให้ได้รับความ
 สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข เรียนท่านประธานฯ ดิฉันเห็นด้วยตามที่คุณอุดร  ศรีพิลา  เสนอที่ผ่านต าบล        
 นาสะแบงไม่ถังขยะท าให้ประชาชนน าขยะไปทิ้งตามป่าหรือข้างถนน ท าให้ส่ง
 กระทบหลายอย่าง หากมีถังขยะประชนก็จะมีที่ทิ้งขยะท าให้เกิดความเป็นระเบียบ
 ร้อยกับชุมชน   

นายก อบต.นาสะแบง เรียนสมาชิกสภาฯ  ต าบลนาสะแบงเป็นต าบลที่ ได้รับด้านความสะอาด
ระดับประเทศ ผมจึงอยากให้ประชาชนของเราเก็บรวบรวมขยะ และคัดแยกไว้เป็น
ประเภท ส่วนขยะที่จะทิ้งก็ให้น ามารวมกัน ซึ่งทาง อบต.จะน าไปทิ้งเอง จะท าให้
เราประหยัดงบประมาณได้มากยิ่งขึ้น        

นายประหยัด  ทุ่งมล                  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

 นายสมัน     ดวงดี     ผู้รับรอง 

 นายมนูญ      ทองดี ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมครั้ง
ต่อไปในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ 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 ๒/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒  

วันที่   ๒๕  มิถุนายน   ๒๕๖๓    เวลา  ๐๙.๐๐ 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 
นางสาวสุนา        เดชรักษา 
จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์ 
นายธีระยุทธ   ทองนอน 
นางสาวสุภาวดี   อินหา 
นางสุภาพร   พดาเวช 
นางสาวปวีณา  ไชยขันธ์ 

นายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
เลขานุการนายก อบต.นาสะแบง 
รอง ปลัด อบต.นาสะแบง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

ประยูญ       มงคลน า 
สีดา           สสีัย 
บุญเพ็ญ      ราษี 
บัญเลง       พุฒละ 
สุนา           เดชรักษา   
กิตติกร       กองโพธิ์ 
ธีระยุทธ      ทองนิน 
สุภาวดี        อินหา 
สุภาพร        พดาเวช 
ปวีณา         ไชยขันธ์ 

 

 
 
 
 



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  ศรีจนัทร์  ประธานสภาฯ ขอ
ท าหน้าท่ีเปิดประชมุสภาฯสมยัสามญัสมยัท่ี ๒/๒๕๖๓ และด าเนินการประชมุ
ตามระเบียบวาระประชมุ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญท่านนายกฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

นายก อบต.นาสะแบง เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบมีดังนี้ 
๑. เรื่อง การอนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

โครงการน้ ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส าหรับพื้นที่ท่ีประสบภัยแล้งหรือพ้ืนที่เสี่ยง
ประสบภัยแล้งโครงการน้ ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท.  อบต.นา
สะแบงได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน ๓  โครงการดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ มข ๒๕๒๗ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง  
๒. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ มข ๒๕๒๗ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง   
๓. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ มข ๒๕๒๗ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง   

 ประชุม                     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท ์
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ / พิจารณา / อนุมัติ   

๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายก อบต.นาสะแบง  เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหารมีความประสงค์
    จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีรายละเอียด 
    ดังนี้ 
    รายการที่ ๑ 
    รายการโอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  
    งบประมาณตั้งไว้ ๔,๐๐๕,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือก่อน ๑,๖๐๘,๐๓๘  
    บาท โอนลด ๒๓,๐๐๐  บาท คงเหลืองบประมาณหลัง ๑,๕๘๕,๐๓๘  บาท 
    ตั้งจ่ายรายการใหม่ 



    แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่า 
    เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ตั้งงบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท  
    รายการที่ ๒ 
    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ 
    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ตั้งงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
    รายการโอนเพิ่ม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก ตั้งงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
    ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
    รายการที่ ๓ 
    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างราง 
    ระบายน้ ารูปตัวยู สายที่นายสุนันท์ สีมุลทา หมู่ที่ ๕ ตั้งงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
    บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๙๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๙๐,๐๐๐   บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐  บาท 
    รายการโอนเพิ่ม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก ตั้งงบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
    ๓๙๐,๐๐๐   บาท 
 
    รายการที่ ๔ 
    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างราง 
    ระบายน้ ารูปตัวยู สายที่นายจ าลอง  ดงเย็น หมู่ที่ ๖ ตั้งงบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐ 
    บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๔๑๓,๐๐๐ บาท โอนลด ๔๑๓,๐๐๐   บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐  บาท 
    รายการโอนเพิ่ม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านหนองบัวเงิน-ป่าแฝก ตั้งงบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐ บาท 
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๑๓,๐๐๐    บาท 
 
 
 
 



    รายการที่ ๕ 
    รายการโอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ 
    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ตั้งงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๕๒,๔๐๐  บาท  
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๔๗,๖๐๐  บาท 
    รายการโอนเพิ่ม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ 
    ปรับปรุงร่องระบายน้ าหน้าโรงเรียนบ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๒ ตั้งงบประมาณ  
    ๑๕๒,๔๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๕๒,๔๐๐    บาท 
 มติที่ประชุม  มีมตเิป็นเอกฉันท์ ๑๔ เป็นเอกฉันท์ ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม 
              ๓.๒  เรื่อง การพิจารณาแนวทางการย้ายลานยางพาราซื้อยางพาราออกจาก 
    บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม 
นายก อบต.นาสะแบง  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ได้รับการถ่ายโอนสระน้ าขนาดใหญ่จาก
    ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าในการ
    อุปโภคบริโภคในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม เนื่องจากว่าในบริเวณใกล้เคียง 
    สระน้ า มีลานรับซื้อยางพาราก้อนถ้วย ที่ตั้งมาเป็นระยะเวลามาหลายปีแล้ว ซึ่ง 
    หากปล่อยไว้เกรงว่าส่งกระทบต่อน้ า เนื่องจากว่ามีการใช้สารเคมีในการท า 
    ยางพารากอ้นถ้วย หากฝนตกลงมาก็จะให้สารเคมีซึมลงในดินและส่งผลเสียต่อน้ า
    ในสระได้ เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ใช้น้ า ฉะนั้นผมจึงมาน าเรื่องนี้มาให้สภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลนาสะแบงพิจารณา 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดแสดงความคิดเห็นเชิญครับ 
นายประหยัด  ทุ่งมล  เรียนทา่นนายกฯ ผมเห็นด้วยที่จะให้กลุ่มรับซื้อยางพาราย้ายออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว  
    เพราะว่าหากมีการให้รับซื้ออยู่ จะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ าอย่างแน่นอน แต่ทาง 
    อบต.นาสะแบงควรจะมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรชาวสวนยางพาราด้วยครับ 
นายอุดร  ศรีพิลา  เรียนท่านนายกฯ ผมอยากให้ทาง อบต.นาสะแบง พิจารณาจัดหาสถานที่หรือหา
    งบประมาณช่วยเหลือทางเกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยครับ 
นายก อบต.นาสะแบง  เรียนสมาชิกสภาฯอบต.นาสะแบงการช่วยเหลืองบประมาณกลุ่มเกษตรกรชาวสวน
    ยางพารานั้นต้องมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ เช่น สหกรณ์ เกษตร 
    อ าเภอ อบต.นาสะแบงได้ให้ใช้สถานที่รับซื้อยางพารา แต่ต้องอยู่ห่างไกลชุมชน 
    แหล่งน้ า  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ 
    กลุ่มรับซื้อยางพาราต าบลนาสะแบงย้ายออกจากพ้ืนที่สาธารณะหมู่ที่ ๘ หรือไม ่ 
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๔ เสียง ให้กลุ่มรับซื้อยางพาราต าบลนาสะแบงย้ายออกจาก
    พ้ืนที่สาธารณะหมู่ที่ ๘   
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระการประชุมนี้ ผมขอปรึกษาหารือการการจัดงานประเพณีทอด 
    เทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๓ ขอเรียนเชิญท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียด   
นายก อบต.นาสะแบง  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดงาน 



    ประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งทาง อบต.นาสะแบง ได้จัด 
    ติดต่อกันมาหลายปีแล้ว และมีประชาชนเข้าร่วมจ านวนมาก ในปีก็จะมีการด าเนิน 
    กิจกรรมดังกล่าวอีก และในวันที่ผมขอเสนอก าหนดการด าเนินการให้สภาฯได้ 
    พิจารณา ดังนี้ 
    วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓   วัดในพ้ืนที่หมู่ที่ ๖  บ้านหนองบัวเงิน           
    วันที่ 24 ก.ค. ๒๕๖๓   วัดในพ้ืนที่หมู่ที่ ๕  บ้านหนองบัวงาม 
    วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓   วัดในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓  บ้านนาสะแบงสามัคคี 
    วันที่   ๗ ส.ค. ๒๕๖๓   วัดในพ้ืนที่หมู่ที่ ๗  บ้านโนนสว่าง 
    วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓   วัดในพ้ืนที่หมู่ที่ ๔  บ้านหนองจิก 
    วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓   วัดในพ้ืนที่หมู่ที่ ๘  บ้านสันทรายงาม 
    วันที่  ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓   วัดในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะแบงทุ่ง 
    วันที่   4  ก.ย. ๒๕๖๓   วัดในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑  บ้านนาสะแบง 
    วันที่   ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓   วัดในพื้นที่หมู่ที่ ๙  บ้านใหม่ชมพู 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติทีป่ระชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๔ เสียง เห็นชอบก าหนดการทอดเทียนพรรษาตามที่เสนอ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครั้ง
ต่อไปในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

     
     ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น.         
 
       (ลงชื่อ)   เพลินใจ  สาแก้ว        ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

           (ลงชื่อ) ประยง  ศรีจันทร์       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

           (นายประยง   ศรีจันทร์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 



     
      
 


