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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
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 บุญเย็น     เลื่อนแก้ว  

 

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  
5 นายศรายุทธ   บัวรัตน์ รองปลัด อบต.ฯ ศรายุทธ   บัวรัตน์  
6 นายกฤษณะ   แสนโคตร ส านักปลัด อบต.ฯ 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.กองสวัสดิการสังคม นฤมล  ช านาญกุล  
11 นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  
12 นายโกวิทย์  บุญภา ผช.นักวิเคราะห์  โกวิทย์  บุญภา  
 

พ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งศาลฯ 
 

-ส าเนา- 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.  

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว นายยุทธพงษ์  พานเมือง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาชุมแสง ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ และได้เรียน
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา -วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.

2562  ขอให้สมาชิกทุกท่านโดยยึดหลักโดยเคร่งครัด  

  ที่ประชุม  - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. 
2561  ครั้งที่  1/2561  วันที่  12  ธันวาคม  2561 

  ที่ประชุม  - รบัรอง  
 
ระเบียบวาระ 3   เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

  ประธานสภา - เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

  นายก อบต. 1. องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้มีพนักงานส่วนต าบลมาบรรจุใหม่ใน
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  คือ  นางสาวสินีพร  พลดงนอก  บรรจุแต่งตั้ง
เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562 

 2. การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน
ราชการในเขตอ าเภอทุ่งฝน  ในระหว่างวันที่  15 – 16  กุมภาพันธ์  2562  ณ  
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  มีจ านวนทีมท่ีเข้าร่วม  4  ทีม  ประกอบด้วย   

1. ทีมกลุ่มโรงเรียน (สีเขียว)   
2. ทีมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สีส้ม)   
3. ทีมกลุ่มโรงพยาบาลและสาธารณสุข (สีขาว)   
4. กลุ่มรวมดาว (สีฟ้า)   

    กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน  ได้แก่ 
     1. ฟุตบอลชาย 
     2. แชร์บอลหญิง 
     3. เซปักตะกร้อ 
     4. วอลเลย์บอลชาย 
     5. วอลเลย์บอลหญิง 
     6. เปตอง 
     7. แบดมินตนั 
     8. เทเบิลเทนนิส (กีฬาสาธิต) 
     9. กีฬาพ้ืนบ้าน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  รับผิดชอบกีฬาวอลเลย์บอล  การแสดง
ในช่วงกลางคืนวันที่  16  กุมภาพันธ์  2562  และอาหารประเภทขนมจีน
น้ ายา 

3. การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม
เป็นเจ้าภาพ  ในวันที่  8  มีนาคม  2562  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้าง 

  ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

      4.1 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประธานสภา - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่
ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  21  การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้ น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

    1. ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.  2562  4  สมัย  คือ 
     1.1 สมัยสามัญ  สมัยที่    1  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 
          ประชุมระหว่างวันที่  1  ถึง  15  กุมภาพันธ์  2562 
     1.2 สมัยสามัญ  สมัยที่    2  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 
          ประชุมระหว่างวันที่  1  ถึง  15  มิถุนายน  2562 
     1.3 สมัยสามัญ  สมัยที่    3  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 
          ประชุมระหว่างวันที่  1  ถึง  15  สิงหาคม  2562 
     1.4 สมัยสามัญ  สมัยที่    4  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 
          ประชุมระหว่างวันที่  1  ถึง  15  ธันวาคม  2562 
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2. ก าหนดให้วันที่  1  ถึง  15  กุมภาพันธ์  2563  เป็นสมัยประชุมสามัญสมัย
แรกของปีถัดไป 
 

    ประธานสภา   - มีผู้บริหารท้องถิ่น,  สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมครับ 

    นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน  กระผม  นายบุญไทย
แสนกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  
2554  ข้อ  38  ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตาม
วรรคหนึ่ง  ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้  โดย
ให้น าความในข้อ  39  มาใช้บังคับ  (3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่อง
เร่งด่วน  กระผมจึงขอเสนอญัตติด้วยวาจา  ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็น
เรื่องเร่งด่วน  ขออนุญาตน าเรื่อง  ขอท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทมและองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  บรรจุลงในวาระการ
ประชุมสภา อบต.นาชุมแสง  เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสงพิจารณาใน
คราวนี้ 

ประธานสภา - ตามที่ท่านนายก อบต.นาชุมแสง ได้เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอท ากิจการ
นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาทมและองค์การบริหารส่วนต าบล       
นาชุมแสง ให้บรรจุในวาระการประชุมสภา อบต.นาชุมแสง เพ่ือให้สภา อบต.
นาชุมแสงได้พิจารณา นั้น  กระผมได้พิจารณาแล้วให้น าญัตติเรื่องดังกล่าว
บรรจุลงในวาระการประชุมสภา อบต.นาชุมแสง 

4.2 เรื่อง การพิจารณาขอท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    
นาทมและองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง   

ประธานสภา - เรียนเชิญท่านนายก อบต.นาชุมแสง ชี้แจงครับ 

นายก อบต. - เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาทมได้ส่งหนังสือ เรื่อง  ขอท ากิจการ
นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาทมและองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ชุมแสง  โดยมีสาระส าคัญ  คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทมได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  4  ณ  ถนนสาย
บ้านโนนสวรรค์  ถึง  วัดป่าบ้านโพธิ์  ถนนกว้าง  6  เมตร  ยาว  2,000 เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.00 – 0.15 เมตร  แต่มีข้อขัดแย้งใน
เรื่อง  พ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม  เป็นระยะทาง  389  เมตร  โดยระยะทาง
ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  
จึงไม่สามารถด าเนินการได้  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาของ
ประชาชนในต าบลนาทมกับต าบลนาชุมแสงและการขนส่งสินค้าทางการ 
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เกษตรให้เป็นไปด้วยความสะดวกได้  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทมจึงขอท า
กิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาทม  เพื่อกระท ากิจการร่วมกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ตามมาตรา  73  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ฉบับที่  5  พ.ศ. 
2546  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  เพ่ือกระท ากิจการ
ร่วมกันได้  ทั้งนี้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล  องค์การบริหารส่วน
ต าบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง  และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

ที่ประชุม - ที่ประชุมสภา อบต.นาชุมแสงได้พิจารณา  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง  เป็นเวลาพอสมควร 

ประธานสภา - ขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยการยกมือครับ 

  มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 

  ประธานสภา - เชิญท่านสมาชิกและนายก อบต. 

  เลขานุการนายก อบต. - จากที่กระผมได้เข้าร่วมประชุมที่อ าเภอทุ่งฝน  ท่านนายอ าเภอได้แจ้งข้อ
ราชการดังนี้ 

 1. โครงการ เดิน – วิ่ง,  ปั่น  เพ่ือสุขภาพของส านักงานสาธารณสุข  อ าเภอ 
ทุ่งฝน  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2562 

 2. ให้ทุกหน่วยงานราชการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เพราะใน
เดือนมกราคมอ าเภอทุ่งฝนเป็นพื้นที่สีแดง  เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดในจังหวัด
อุดรธานี 

 3. ขอความร่วมมือนายช่างโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ส ารวจที่อยู่ในพื้นที่ส่งอ าเภอ 

 4. อ าเภอได้ก าหนดแผนจะด าเนินการลดผู้ป่วยเบาหวาน  ปีละ  4 % 

 5. การส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช  ได้ด าเนินการหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 6. การเผาไร่อ้อยเพ่ือตัดขายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย 
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  นายก อบต. - การก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าทรงพระเจริญ  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

- การก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่  อยู่ในข้ันตอนของวิศวกรโยธาจังหวัด
แก้ไขแบบแปลนอาคาร 

- นโยบายของรัฐบาลเรื่องการจัดการขยะ  เป็นเรื่องเร่งด่วน  ขอความร่วมมือ
สมาชิกทุกท่านได้ก าชับชาวบ้านให้คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้งทุกครั้ง 

- การเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรให้ข้าราชการ  พนักงาน  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  วางตัวเป็นกลาง 

- การเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร  กกต.ได้ก าหนดวันเลือกตั้งดังกล่าวใน
วันที่  24  มีนาคม  2562  และเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่  17  มีนาคม  2562 

- ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาทุกท่านก าชับประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวัง
การเกิดเหตุเพลิงไหม้  เพราะว่าการออกระงับเหตุไฟไหม้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสาเหตุใดจึงเกิดเหตุเพลิงไหม้ตาม
นโยบายของอ าเภอทุ่งฝน 

- ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาทุกท่านก าชับประชาชนในพื้นที่ให้สวมใส่
หมวกกันน๊อคเพ่ือลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนถนนตามนโยบายของ
อ าเภอทุ่งฝน 

- การซ่อมแซมถนนลูกรัง  ผอ.กองช่างและนายช่างโยธาได้ออกส ารวจเส้นทาง
ทุกหมู่บ้านและได้ประมาณราคาซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  อยู่ในระหว่าง
รอผู้รับเหมามาท าสัญญาจ้างจึงจะสามารถด าเนินการซ่อมแซมได้  คาดว่าจะ
ได้ด าเนินการเร็วๆ นี้ 

เลขานุการสภา - เนื่องจากถังน้ าประปาบ้านสันติธรรม  หมู่ที่  8  ได้รั่วซึมท าให้ประชาชนบ้าน
สันติธรรม  หมู่ที่  8  มีน้ าส าหรับใช้อุปโภค  บริโภค  ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  กระผมขอความอนุเคราะห์ท่านนายก อบต.  สมาชิก
สภา อบต.  ในการเปลี่ยนถังน้ าประปา  ในการเปลี่ยนถังเก็บน้ าประปาต้องใช้
รถเคลนและรถบรรทุกขนย้าย 

 

 
ปิดประชุมเวลา 14.30 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)    บุญเย็น  เลื่อนแก้ว กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายบุญเย็น  เลื่อนแก้ว) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 8 

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

    
                         ตรวจถูกต้อง 
 

 
   คล่องประจันทร์   ดวงมาลัย 

              (นายคล่องประจันทร์   ดวงมาลัย) 
            ประธานสภา อบต.  

 

 


