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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 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 นายศรายุทธ   บัวรัตน์ รองปลัด อบต.ฯ ศรายุทธ   บัวรัตน์  

 
 
 
 

พ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งศาลฯ 
 

-ส าเนา- 



2 

 

 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
5 นายกฤษณะ  แสนโคตร หัวหน้าส านักปลัด   
6 ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์ ผอ.กองช่าง ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์  
7 นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา ผอ.กองคลัง นารีรัตน์  จันทร์มา  
8 นายเด่น  มะยุระยอด นักวิชาการศึกษา เด่น  มะยุระยอด  
9 นางสาวนฤมล  ช านาญกุล ผอ.กองสวัสดิการสังคม นฤมล  ช านาญกุล  
10 นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  
11 นายโกวิทย์  บุญภา ผช.นักวิเคราะห์  โกวิทย์  บุญภา  
12 นางสาวสินีพร  พลดงนอก เจ้าพนักงานธุรการ สินีพร  พลดงนอก  
13 นางสาวธัญญารัตน์  วงศ์สมบัติ นักทรัพยากรบุคคล ธัญญารัตน์  วงศ์สมบัติ  
14 นายสัญญา  แสนกระจาย นายช่างโยธา สัญญา  แสนกระจาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.  
เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว นายยุทธพงษ์  พานเมือง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

นาชุมแสง ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้และได้เรียน
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563  ขอให้สมาชิกทุกท่านโดยยึด
หลักโดยเคร่งครัด  

  ที่ประชุม  - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี    

พ.ศ. 2563  ครั้งที่  1/2563  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 
 
ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 
นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     
ข้อ  21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด    
ทราบด้วย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้ขอแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยขอแก้ไขปีที่จะด าเนินการ  ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยมห้วยตาดไฮตอนบน        

(บ้านนาชุมแสง  หมู่ 6)  ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2564  แก้ไขเป็น  พ.ศ. 2563  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  69  ล าดับที่  8) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสี่แยกบ้านนางริน ปานสีด า ถึง  
บ้านนางสุนี  ผ่องกาไสย บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2565  แก้ไขเป็น  
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พ.ศ. 2563 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพ่ิมเติม      
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  หน้า  6  ล าดับที่  14) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายค าสอน         
ค าสวนจิต ถึง ถนนลาดยางเส้นหนองเม็ก-บ้านดุง บ้านค าสีดา หมู่ที่ 3          
ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2564  แก้ไขเป็น พ.ศ. 2563 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2563  หน้า  10  ล าดับที่  30) 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านผู้ช่วยค าภาส ค าใจ ถึง      
หนองเลิงปอ  บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2564  แก้ไขเป็น       
พ.ศ. 2563 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม   
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  หน้า  22  ล าดับที่  70) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกถนนลาดยาง  
นาชุมแสง โนนสะอาด ถึง บ้านนายสีลา ศิริทรัพย์ บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 8      
ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2565  แก้ไขเป็น  พ.ศ. 2563 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  หน้า  25  ล าดับที่ 83) 

  ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
    พ.ศ. 2563  

ประธานสภา - ตามท่ี นายบุญไทย  แสนกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
นาชุมแสง เป็นผู้ยื่นเสนอญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เป็นผู้อภิปรายประกอบ
ญัตติต่อไป 

นายก อบต. - เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ยังไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการที่เกี่ยวกับ
พระราชด าริ  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
ล าดับต่อไป  รองปลัด อบต.นาชุมแสง   ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงจะได้
อธิบายขั้นตอนและแนวทางการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ 
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รองปลัด อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561      
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 2 พ.ศ. 2563         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  เอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้
ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว  ดังนี้ 

1. บันทึกหลักการและเหตุผล 

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 

3. บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 

(รองปลัด อบต.นาชุมแสง ได้ชี้แจงรายละเอียด  หลักการและเหตุผล  
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02) ตามเอกสารแนบเป็นเวลานาน
พอสมควร) 

  ประธานสภา   - มีสมาชิกท่านจะอภิปรายหรือสอบถามไหมครับ 

  ที่ประชุม - ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  เป็นเวลานานพอสมควร 

  ประธานสภา - หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการลงมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง 

  มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 
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  ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีมติเห็นชอบแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือ ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวต่อไปครับ 

 
    4.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภา - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต 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  30,000  บาท 

    ส านักปลัด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร      

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา  ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 14 อัตรา  งบประมาณอนุมัติ  1,540,800 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 1,048,800 บาท  โอนลดครั้งนี้  30,000 บาท  งบประมาณ     
หลังโอน  1,018,800  บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 

    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  30,000 บาท 

    กองช่าง 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์  
จ านวน 2 ตู้ รายละเอียดตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบล         
นาชุมแสง (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน - บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้  30,000 บาท งบประมาณหลังโอน 
30,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ     11  เสียง 
 

4.3 การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2563 

ประธานสภา - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ชี้แจง 

นายก อบต. - เรียนประธานสภา สมาชิก อบต.นาชุมแสงที่เคารพทุกท่าน ด้วยคณะ
ผู้บริหารได้รับเรื่องร้องทุกข์ จากราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน ว่ามีความเดือดร้อน
ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ,       
ไม่มีร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมีไม่
เพียงพอ ฯลฯ เป็นต้น  คณะผู้บริหารได้ออกไปตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าใน 
แต่ละหมู่บ้านมีความเดือดร้อนจริง ประกอบกับได้รับรายงานจากผู้อ านวยการ
กองคลังว่า อบต.นาชุมแสง  มียอดประมาณเพียงพอที่จะสามารถน าเงินสะสม
มาด าเนินการในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ดังนั้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของราษฎร จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   
ตามระเบียบกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนจาน ถึง ถนนบ้าน
นาชุมแสง–บ้านตาด บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0–0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ตามแบบ      
ท.1-01 ป้ายโครงการ 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 399,000 บาท  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1        
พ.ศ. 2563  หน้า 3 ล าดับที่ 3) 

2. ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายดงเหล่า ถึง ถนนลาดยางสาย 
บ้านโพธิ-์บ้านทุ่งพัฒนา บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 2 โดยถมลูกรัง ผิวจราจร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตรปริมาตรลูกรัง 1,390 ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดวางท่อ คสล.อัดแรงชั้น 3 ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 
จ านวน 10 ท่อน พร้อมยาแนว ป้ายโครงการ 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย  
ตั้งไว้  187,000 บาท  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  หน้า 9 ล าดับที่ 25) 
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3. วางท่อระบายน้ า คสล. ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา
ค าสีดา  บ้านเหล่าวิชา  หมู่ที่ 2 วางท่อระบายน้ าเดิม จ านวน 5 ท่อนพร้อม
เทรีน ปริมาตรลูกรังถมหลังท่อ 490 ลบ.ม. ตั้งไว้  40,000 บาท (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  หน้า 10 
ล าดับที่ 28) 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางรุ่งทิพย์ ถึง           
บ้านพ่อเฉลียว บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร      
ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0–0.50 เมตร หรือ    
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-01 ป้ายโครงการ 1.20x 
2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 400,000 บาท  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2563  หน้า 11        
ล าดับที่ 35) 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางอารี (ถนนลาดยาง) ถึง 
ต าบลนาทม บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  ยาว 
132 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0 – 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ตามแบบ .1-01 ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 
เมตร จ านวน   1 ป้าย ตั้งไว้  400,000 บาท  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  หน้า 15 ล าดับที่ 47) 

6. วางท่อระบายน้ าถนนสายบ้านนาชุมแสง - บ้านสมวิไล ต าบล
บ้านตาด บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ 7 วางท่อ คสล. อัดแรงชั้น 3 ศก.0.80 x  
1.00 เมตร จ านวน 28 ท่อน ปริมาตรลูกรัง 48 ลบ.ม. ตั้งไว้ 60,000 บาท  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1        
พ.ศ. 2563  หน้า 26 ล าดับที่ 87) 

7. ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยมห้วยตาดไฮตอนบน (บ้านนาชุมแสง 
หมู่ที่ 6) ขนาด 2.40x2.40x7 เมตร จ านวน 3 ช่อง พร้อมผนังกั้นด้านหน้า  
สูง 1.5 เมตร ตามแบบเลขที่ ทถ.5-203-204 ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว้  465,000 บาท  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  หน้า 3 ล าดับที่ 1) 

8. ก่อสร้างรางระบายน้ าสี่แยกบ้านนางริน ปานสีด า ถึง บ้านนาง
สุนี ผ่องกาไสย บ้านโพธิ์  หมู่ที่ 1 ระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาด
กว้าง 0.60 x 0.58 เมตร ความยาวรวม 93 เมตร พร้อมยาแนวรางระบายน้ า
และเทรีนคอนกรีตหยาบ ขนาด 0.60x93x0.05 เมตร บ่อพัก คสล.จ านวน    
2 บ่อ ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 
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จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว้  234,000  บาท  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  หน้า 5  ล าดับที่  14) 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนายค าสอน ค าสวนจิต ถึง 
ถนนลาดยางเส้นหนองเม็ก-บ้านดุง บ้านค าสีดา หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0 – 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-01 ป้าย
โครงการ 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 300,000 บาท (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  หน้า 5  
ล าดับที่ 30)  

10. ก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านผู้ช่วยค าภาส ค าใจ ถึง หนองเลิงปอ 
บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7  ระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด จุดเริ่มต้นจากบ้าน
ผู้ช่วยค าภาส ค าใจ ขนาดกว้าง 0.60 x 0.58 เมตร ความยาวรวม 115 เมตร 
พร้อมยาแนวรางระบายน้ าและเทรีนคอนกรีตหยาบ ขนาด 0.60 x 115 x 
0.05 เมตร บ่อพัก คสล. จ านวน 2 บ่อ ท่อ คสล.ชั้น 3 ศก. 0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 
2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว้  300,000 บาท  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  หน้า 5  ล าดับที่ 70)  

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกถนนลาดยาง       
นาชุมแสง โนนสะอาด ถึง บ้านนายสีลา ศิริทรัพย์ บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 8 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0–0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-
01 ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 400,000 บาท  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2563  
หน้า 6  ล าดับที่ 83) 

  รวม  3,185,000 บาท 

รองปลัด อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8        
เงินสะสม 

  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยว กับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

  มติที่ประชุม - เห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2563 
- เห็นชอบ  11  เสียง 

     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 

  ประธานสภา - เชิญท่านสมาชิกและนายก อบต. 
  นายก อบต. 1. โครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
2. ขอความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านส ารวจถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้านของ
ตนเองแล้วแจ้ง อบต.นาชุมแสง จะให้กองช่างท าการส ารวจ 
3. แจ้งสมาชิกสภาทุกท่านการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ของ
แต่ละสัปดาห์ อบต.นาชุมแสง ได้ท าความตกลงกับอ าเภอทุ่งฝน ในการ
ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าว ณ หน้าเสาธงที่ท าการ อบต.นาชุมแสง          
และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม เวลา 08.30 น. 
4. อบต.นาชุมแสง ก าหนดจัดกิจกรรม big cleaning day เนื่องในวัน    
ท้องถิ่นไทย ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 

  ปิดประชุม   เวลา 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.  

 

 


