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 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

---------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายคล่องประจันทร์ ดวงมาลัย ประธานสภา คล่องประจันทร์ ดวงมาลัย  
2 นางร าไพ     แสนพลมาตร รองประธานสภา ร าไพ  แสนพลมาตร  
3 นายยุทธพงษ์    พานเมือง เลขานุการสภาฯ ยุทธพงษ์  พานเมือง  
4 นายสุวิทย์     บุญภา สมาชิก  อบต.ม.1 สุวิทย์     บุญภา  
5 นางบุญเกิด      ศรีชัยมูล สมาชิก  อบต.ม.1 บุญเกิด      ศรีชัยมูล  
6 นายประกาย  ทวีทรัพย์ สมาชิก  อบต. ม.2  

 7 นายสมพร     อินทร์ยก สมาชิก  อบต. ม.2 
8 นายสมาน     เต็มตาวงษ์ สมาชิก  อบต. ม.3 สมาน     เต็มตาวงษ์  
9 นายสุระพล   บัวศรี สมาชิก  อบต. ม.4 สุระพล   บัวศรี  
10 นายปัญญา   บุญพา สมาชิก  อบต. ม.4 ปัญญา   บุญพา  
11 นายวิชัย       วรรณา  สมาชิก  อบต. ม.5 วิชัย       วรรณา   
12 นายทองดี     เสืองาม สมาชิก  อบต. ม.5 ทองดี     เสืองาม  
13 นายส าลี       ยูนิน สมาชิก  อบต. ม.6      พ้นจากต าแหน่งเหตุเสียชีวิต 
14 นายอ่อนจันทร์   ทุมพร สมาชิก  อบต. ม.6 อ่อนจันทร์   ทุมพร  
15 นางวิภาวรรณ    ดงแสนสุข สมาชิก  อบต. ม.7 วิภาวรรณ    ดงแสนสุข  
16 นายบุญเย็น     เลื่อนแก้ว สมาชิก  อบต. ม.8      พ้นจากต าแหน่งเหตุลาออก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญไทย   แสนกระจาย นายก อบต.นาชุมแสง บุญไทย   แสนกระจาย  
2 นายทองม้วน  ดวงพรมยาว รองนายก อบต.ฯ ทองม้วน  ดวงพรมยาว  
3 นายสังวาล    บุญภา รองนายก อบต.ฯ สังวาล    บุญภา  
4 นายเทียนชัย   วิเชียรเครือ เลขานุการนายก ฯ เทียนชัย   วิเชียรเครือ  

 
 
 
 

พ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งศาลฯ 
 

-ส าเนา- 
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ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
5 นายศรายุทธ   บัวรัตน์ รองปลัด อบต.ฯ ศรายุทธ   บัวรัตน์  
6 นายกฤษณะ  แสนโคตร หัวหน้าส านักปลัด กฤษณะ  แสนโคตร  
7 ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์ ผอ.กองช่าง ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์  
8 นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา ผอ.กองคลัง นารีรัตน์  จันทร์มา  
9 นายเด่น  มะยุระยอด นักวิชาการศึกษา เด่น  มะยุระยอด  
10 นางสาวนฤมล  ช านาญกุล ผอ.กองสวัสดิการฯ นฤมล  ช านาญกุล  
11 นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ   
12 นายโกวิทย์  บุญภา ผช.นักวิเคราะห์  โกวิทย์  บุญภา  
13 นางสาวสินีพร  พลดงนอก เจ้าพนักงานธุรการ สินีพร  พลดงนอก  
14 นายจีระเดช  รูปเหมาะ เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ จีระเดช  รูปเหมาะ  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.  

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ และได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

  นายก อบต.   - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีพนักงานส่วนต าบลมาบรรจุใหม่ 
จ านวน  1  ราย ขออนุญาตให้พนักงานได้แนะน าตัว 

  นายจีระเดช รูปเหมาะ  - เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  กระผมนายจีระเดช  รูปเหมาะ  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  พนักงานส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ 

  ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา - วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2563 ซึ่งได้มีการก าหนดสมัยประชุมไว้ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 6 พ.ศ.  
2552  มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัยสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มต้น
สมัยประชุมสามัญประจ าปีให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดและตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธาน 
สภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้
น าความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ใน
ที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  ซี่งสภา อบต.นาชุมแสง
จะได้พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป ขอให้สมาชิกทุกท่านประชุมโดยยึดหลัก
โดยเคร่งครัด 

  ที่ประชุม   - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี     
พ.ศ. 2562  ครั้งที่  1/2562  วันที่  11  ธันวาคม  2562 

 
ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประธานสภา - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดแต่
ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ  21  
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 

     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

    1. ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.  2563  4  สมัย  คือ 

     1.1 สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 
          ประชุมระหว่างวันที่  1  ถึง  15  กุมภาพันธ์  2563 

     1.2 สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 
          ประชุมระหว่างวันที่  1  ถึง  15  มิถุนายน  2563 
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     1.3 สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 
          ประชุมระหว่างวันที่  1  ถึง  15  สิงหาคม  2563 

     1.4 สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 
          ประชุมระหว่างวันที่  1  ถึง  15  ธันวาคม  2563 

2. ก าหนดให้วันที่  1  ถึง  15  กุมภาพันธ์  2564  เป็นสมัยประชุมสามัญสมัย
แรกของปีถัดไป 
 
4.2 การพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

ประธานสภา - ตามท่ี นายบุญไทย  แสนกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
นาชุมแสง เป็นผู้ยื่นเสนอญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เป็นผู้อภิปรายประกอบ
ญัตติต่อไป 

นายก อบต. - เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มี
การเปลี่ยนแปลงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องะถิ่นมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปจึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ล าดับต่อไป  รองปลัด อบต.นาชุมแสง   
ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสงจะได้อธิบายขั้นตอนและแนวทางการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ครับ 

รองปลัด อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559    
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมส าหรับขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริการส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมือ่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ 
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการ พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

- ล าดับต่อไปผมขออธิบายรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ของร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  เอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้
ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว  ดังนี้ 

1. บันทึกหลักการและเหตุผล 

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 

3. บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 

4. บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) 

(รองปลัด อบต.นาชุมแสง ได้ชี้แจงรายละเอียด  หลักการและเหตุผล  
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02) บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)        
ตามเอกสารแนบเป็นเวลานานพอสมควร) 

  ประธานสภา   - มีสมาชิกท่านจะอภิปรายหรือสอบถามไหมครับ 
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  ที่ประชุม - ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  เป็นเวลานานพอสมควร 

  ประธานสภา - หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการลงมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง 

  มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

  ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีมติเห็นชอบแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือ ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวต่อไปครับ 

 
 4.3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

- เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ชี้แจง 

นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

 - ตามระเบียบดังกล่าว จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 โอนลด  550,000 บาท 

 ส านักปลัด 

 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  
งบประมาณอนุมัติ  30,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้  30,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
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 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือชีวิตทางน้ า ฯลฯ 
งบประมาณอนุมัติ  20,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้  20,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

 3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและ
การอพยพหนีไฟ ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ  20,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  20,000  บาท  โอนลดครั้งนี้  20,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  
-  บาท 

 4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง  น้ ายาเคมีใช้เติมถังที่หมดอายุและที่ถูกใช้  
สายดับเพลิง  ข้อต่อ หัวฉีด ถังน้ าดับเพลิงแบบสะพาย งบประมาณอนุมัติ 
50,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน – บาท  โอนลดครั้งนี้       
20,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  30,000  บาท 

 5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ
อนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 15,375 บาท โอนลดครั้งนี้  
10,000 บาท  งบประมาณ  หลังโอน  5,375  บาท 

 6. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)  ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน 1 อัตรา, ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 อัตรา, ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล          
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จ านวน  14 อัตรา, งบประมาณอนุมัติ  1,540,800 บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 1,078,800 บาท โอนลดครั้งนี้  30,000 บาท  งบประมาณหลังโอน  
1,048,800  บาท 

 7. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ดังนี้ ต าแหน่ง ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา, ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง จ านวน 1 อัตรา, ต าแหน่ง หัวหน้าส าปลัด จ านวน 1 
อัตรา, ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  จ านวน 1 อัตรา  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา, ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
และอ่ืนๆ ตามสิทธิ์ ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ  2,168,160 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,519,910 บาท  โอนลดครั้งนี้  80,000 บาท  
งบประมาณ  หลังโอน  1,439,910  บาท 

 8. แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง หมวดส ารองจ่าย  ประเภท  
เงินเดือนพนักงาน 

- เพ่ือเบิกจ่ายตามความจ าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมงบประมาณอนุมัติ  120,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 120,000 บาท  โอนลดครั้งนี้  70,000 บาท  
งบประมาณ  หลังโอน  50,000  บาท 

กองช่าง 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทน อปพร., ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง, ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ       
100,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท  โอนลดครั้งนี้ 
100,000 บาท  งบประมาณหลังโอน  -   บาท 
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท  โอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท  
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

3. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงิน
อุดหนุน  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6 งบประมาณอนุมัติ 
600,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 600,000 บาท                   
โอนลดครั้งนี้ 100,000 บาท  งบประมาณหลังโอน  500,000  บาท 

กองสวัสดิการสังคม 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี 
งบประมาณอนุมตัิ  20,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  20,000 บาท  งบประมาณ หลังโอน - บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 

 โอนเพิ่ม  210,000 บาท 

 ส านักปลัด 

 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุด อปพร., ชุดกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ 
งบประมาณอนุมัติ  216,900  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      
191,700 บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 90,000 บาท  งบประมาณหลังโอน      
281,700 บาท 
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 กองคลัง 

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน          
หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทน อปพร., ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง, ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ       
20,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000 บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้ 
100,000 บาท  งบประมาณ  หลังโอน 120,000 บาท 

 กองสวัสดิการสังคม 

 1. แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน       
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
จัดหาเวชภัณฑ์สัตว์ สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  
งบประมาณอนุมัติ  45,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  45,000 บาท  
โอนเพิ่มครั้งนี้  20,000 บาท  งบประมาณหลังโอน  65,000  บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  340,000 บาท 

 ส านักปลัด 

 1. แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน       
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) งบประมาณอนุมัติ – บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
- บาท โอนเพิ่มครั้งนี้  10,000 บาท  งบประมาณหลังโอน  10,000 บาท 
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 กองช่าง 

 1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน  
ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ขนาด 
100 เควีเอ ให้กับท่ีท าการส านักงาน อบต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 
งบประมาณอนุมัต ิ- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน – บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 
330,000 บาท  งบประมาณหลังโอน  330,000  บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 

  ประธานสภา - เชิญท่านสมาชิกและนายก อบต. 

  นายก อบต. 1. จังหวัดอุดรธานีมีนโยบายรณรงค์ลดการเผาป่า เผาอ้อย เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ซึ่งนายอ าเภอทุ่งฝน นายธนสาร เจริญสุข  
จะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) กิจกรรมการไถกลบตอซังข้าว  ในส่วนของวัน เวลาและ
สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 2. อ าเภอทุ่งฝนขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภา
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งวัดบุญและรายงานการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้
อ าเภอทราบ 

 3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศของอาคารส านักงานหลังใหม่ ยังติดตั้งไม่ได้
เพราะหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีเป็นไฟสองเฟสท าให้จ่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอต้องท าการ
เปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้าสามเฟสและจะได้โอนงบประมาณ
เพ่ือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

 4. การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ก าลังด าเนินการประกาศเชิญชวน
ทางเว็บไซต์ (e-bidding) 

 5. การขอรับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่า
เซลล์ ของแต่ละหมู่บ้านจะได้ด าเนินการหลังจากที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมแล้ว 

 6. ขอความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านท าความเข้าใจกับประชาชนในเขตพ้ืนที่
ที่ขุดลอกล าห้วยต่างๆ เขตริมฝั่งห้วยเป็นเขตพื้นท่ีสาธารณะประชาชนที่มีเขต
ติดกับล าห้วยต้องยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด าเนินการ 

 
  ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
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                   (ลงชื่อ)     ยุทธพงษ ์ พานเมือง    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 ( นายยุทธพงษ์  พานเมือง ) 
     เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง 

(ลงชื่อ)    อ่อนจันทร์  ทุมพร กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายอ่อนจันทร์  ทุมพร) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ทึ่ 6 

(ลงชื่อ)    ปัญญา  บุญพา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายบุญเย็น  เลื่อนแก้ว) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 4 

(ลงชื่อ)   วิภาวรรณ  ดงแสนสุข กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข) 
      สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 7 

    
                         ตรวจถูกต้อง 
 

 
   คล่องประจันทร์   ดวงมาลัย 

              (นายคล่องประจันทร์   ดวงมาลัย) 
            ประธานสภา อบต.  

 

 


