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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที ่ 15  สิงหาคม  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      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  
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.กองสวัสดิการสังคม นฤมล  ช านาญกุล  
11 นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  
12 นายโกวิทย์  บุญภา ผช.นักวิเคราะห์  โกวิทย์  บุญภา  
13 นางสาวสินีพร  พลดงนอก เจ้าพนักงานธุรการ สินีพร  พลดงนอก  

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 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี     
พ.ศ. 2562  ครั้งที่  1/2562  วันที่  7  สิงหาคม  2562 

 
ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ 2563 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภา - ตามท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563  เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2562  และได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ   
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาฯบัดนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้ว  
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 51 ก าหนดไว้ว่า  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 - ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาดังกล่าว  การพิจารณาในวาระนี้      
ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  

มติที่ประชุม - ให้ปรึกษาเรียงล าดับเป็นข้อๆ ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น 

ประธานสภา - เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติสรุปผลการด าเนินการเสนอต่อสภาฯ 
เพ่ือพิจารณา  
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บุญเกิด  ศรีชัยมูล - กราบเรียนประธานสภา อบต. นาชุมแสงที่เคารพท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรง 
ส.อบต. ม.1 เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางบุญเกิด  ศรีชัยมูล  ส.อบต. หมู่ที ่1 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ดิฉันขอเรียนว่า ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2562        
ในวันที่ 7  สิงหาคม  2562  และได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  โดยก าหนดให้เปิดรับ     
ค าแปรญัตติในวันที่  8 - 10  สิงหาคม  2562  เวลา  08.00 – 16.30 น.  
และประชุมพิจารณาแปรญัตติ ในวันที่  12  สิงหาคม  2562  คณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดิฉันขออนุญาตรายงานผลให้       
สภา  อบต.นาชุมแสงเพ่ือทราบและพิจารณา ดังนี้ ในวันที่ 8 – 10  สิงหาคม 
2562  มีผู้มายื่นเสนอค าแปรญัตติทั้งสิ้นจ านวน 1 คน  คือ  นายบุญไทย      
แสนกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ผลการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ มีการแก้ไขเล็กน้อย ดังนี้ 

 1. รายการขอลดรายจ่าย  จ านวน  7  รายการ  ดังนี้ 
 1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 4.6 
แรงม้า ขนาดความยาวบาร์ 20 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)  
ตั้งไว้ 39,000 บาท  ลดลงเหลือ 7,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นด้วย     11  เสียง เป็นเอกฉันท ์
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัยงบด าเนินการ ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุด อปพร. ชุดกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ  ตั้งไว้ 274,000 บาท 
ลดลงเหลือ 216,900 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นด้วย     11  เสียง เป็นเอกฉันท ์
 3. แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินการ 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค ตั้งไว้ 30,000 บาท  ลดลงเหลือ 10,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นด้วย     11  เสียง เป็นเอกฉันท ์
 4. แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินการ 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กเล็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท ลดลงเหลือ 10,000 บาท 

มติทีป่ระชุม - เห็นด้วย     11  เสียง เป็นเอกฉันท ์
 5. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินการ งบเงินอุดหนุน 

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอหนองหาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาชุมแสงหมู่ที่ 6       
ตั้งไว้ 615,900 บาท ลดลงเหลือ  600,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นด้วย     11  เสียง เป็นเอกฉันท ์
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 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ   นันทนาการ 
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนต้านยาเสพติด ตั้งไว้  50,000 บาท         
ลดลงเหลือ  5,000  บาท 

มติที่ประชุม - เห็นด้วย     11  เสียง เป็นเอกฉันท ์
 7. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน              
ตั้งไว้ 30,000 บาท  ลดลงเหลือ 20,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นด้วย     11  เสียง เป็นเอกฉันท ์

 2. รายการขอเพ่ิมเติมรายการใหม่  จ านวน  3  รายการ ดังนี้ 

 1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบเงินอุดหนุน ประเภท  เงิน
อุดหนุนส่วนราชการ  เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้านในเขตต าบล
นาชุมแสง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8  ตั้งไว้ 100,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นด้วย     11  เสียง เป็นเอกฉันท ์
 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ชัยศิริมงคล รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาชุมแสง                    
ตั้งไว้  48,000  บาท 

มติที่ประชุม - เห็นด้วย     11  เสียง เป็นเอกฉันท ์
 3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน   
ค าสีดา  รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาชุมแสง  ตั้งไว้ 52,000  บาท 

มติที่ประชุม - เห็นด้วย     11  เสียง เป็นเอกฉันท ์

 3. รายการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  ดังนี้ 

 รายการเดิม 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 4.6 แรงม้า ขนาด
ความยาวบาร์ 20 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) 

 รายการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์รายละเอียดตาม
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  จ านวน 1 เครื่อง        
(ราคาตามท้องตลาด) 
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มติที่ประชุม - เห็นด้วย     11  เสียง เป็นเอกฉันท ์

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2563          
ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ     11    เสียง 
     - ไมเ่ห็นชอบ    -    เสียง 

     - งดออกเสียง  1    เสียง 
 

4.2 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี  3  ขั้นลงมติ 

เลขานุการสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ก าหนดไว้ว่า    
“ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2563          
ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ     11    เสียง 
     - ไมเ่ห็นชอบ    -    เสียง 

     - งดออกเสียง  1    เสียง 

  - ให้น าเสนออ าเภอทุ่งฝนด าเนินการต่อไป 
 

4.3 เรื่องการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ประธานสภา - เชิญนายก อบต. นาชุมแสง ชี้แจง 

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

1. ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที ่6  
สายรอบหมู่บ้านขนาดกว้าง 0.60x0.58 เมตร หนา 0.06 เมตร  ความยาวรวม 
156  เมตร  พร้อมยาแนวรางระบายน้ า และเทรีนคอนกรีตหยาบ ขนาด 
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0.60x156x0.05 เมตร  พร้อมบ่อพัก 2 จุด  ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้  
370,000  บาท 

2. ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5  (สายข้างวัดเหว-จดถนนลูกรังสาย
บ้านถ่อนนาเพลิน)  โดยยกคันดินกว้าง 5 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 600  
เมตร ปริมาตรดินขุด 1,500 ลบ.ม.  ผวิจราจรลูกรังกว้าง  5  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.30 ม. ปริมาตรลูกรัง 900  ลบ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร  พร้อมเกรด
เกลี่ยบดอัด  ป้ายโครงการ  1.20 x 2.40  เมตร  จ านวน  1 ป้าย  ตั้งไว้  
291,000  บาท 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 (สายหมู่1-โนนจาน)  
จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม  ขนาด ผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  150  
เมตร  หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรัง  ข้างละ 0- 0.50  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  600  ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-01 ป้ายโครงการ  1.20 x 2.40  
เมตร จ านวน  1 ป้าย  ตั้งไว้ 300,000  บาท 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 (สายหลังโรงเรียน)  
จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม ขนาด ผิวจราจร  กว้าง  4 เมตร  ยาว  240  
เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0- 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  960  ตารางเมตร  ตามแบบท.1-01  ป้ายโครงการ  1.20 x 2.40  
เมตร จ านวน   1 ป้าย  ตั้งไว้ 487,000  บาท 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด        
หมู่ที่  7  ถนนสายไปบ้านโนนสะอาด  จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนางตุ้มทอง  
ขนาดกว้าง 0.60x0.58 เมตร หนา 0.06 เมตร  ความยาว รวม100  เมตร  
พร้อมยาแนวรางระบายน้ า และเทรีนคอนกรีตหยาบ ขนาด 0.60x100x0.05 
เมตร  พร้อมบ่อพัก 1 จุด  ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว้  226,000  บาท 

6.  ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด        
หมู่ที่  3  (ถนนสายสี่แยกกลางบ้าน) จุดเริ่มต้นจากทางลาดยางสายบ้านช้าง – 
บ้านเหล่าวิชา  ขนาดกว้าง 0.60x0.58 เมตร หนา 0.06 เมตร  ความยาว   
รวม 151  เมตร พร้อมยาแนวรางระบายน้ า และเทรีนคอนกรีตหยาบ ขนาด
0.60x100x0.05 เมตร  ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้ายตั้งไว้ 349,000  บาท  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  46)  ล าดับที่ 27 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายทอง 
ทัพพิลา)  จุดเริ่มต้นจากถนนลาดยาง ทช. ขนาด ผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร   
ยาว  100  เมตร  หนา  0.15   เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0- 0.50  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร   ตามแบบท.1-01  ป้ายโครงการ
1.20 x 2.40  เมตร จ านวน  1 ป้าย  ตั้งไว้ 201,000  บาท 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 (สายหน้า รพ.สต.ซอย
บ้านนางจ านงค์) จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคสล.เดิมจดถนน คสล.สายหมู7่ -    
โนนสวรรค์  ขนาด ผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  94  เมตร  หนา  0.15  
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เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0- 0.50  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 376  
ตารางเมตร  ตามแบบท.1-01 ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40  เมตร จ านวน 1 
ป้าย  ตั้งไว้ 192,000  บาท 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  (ซอยบ้านนาย
ทองแดง  บุญพา) จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคสล.เดิมจดถนนคสล.สายหมู่8-นาทม  
ขนาด ผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร   ยาว  121  เมตร หนา  0.15   เมตร ไหล่
ทางลูกรัง ข้างละ 0- 0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  484  ตารางเมตร 
ตามแบบท.1-01  ป้ายโครงการ  1.20 x 2.40  เมตร จ านวน   1 ป้าย  ตั้งไว ้
245,000  บาท 

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 (สายหน้าวัดพรหม
มาถึงรอบบ้าน) จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคสล.เดิม  ขนาด ผิวจราจร  กว้าง  4  
เมตร   ยาว  141  เมตร  หนา  0.15   เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0- 0.50  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  564  ตารางเมตร  ตามแบบท.1-01 ท่อ คสล.
ปากลิ้นรางชั้น 3 Ø 0.40X1.00 ม.จ านวน 8 ท่อน ขนาด Ø 0.60X1.00 ม.
จ านวน 7 ท่อน  พร้อมยาแนว ป้ายโครงการ  1.20 x 2.40  เมตร จ านวน   1 
ป้าย  ตั้งไว้ 297,000  บาท 

11. ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด      
หมู่ที่  8 จุดเริ่มต้นจากสี่แยกศาลากลางบ้าน – จดถนน คสล. สายหมู่ที ่7 - 
โนนสะอาด  ขนาดกว้าง 0.60x0.58 เมตร หนา 0.06 เมตร  ความยาว      
รวม 162  เมตร  พร้อมยาแนวรางระบายน้ า  และเทรีนคอนกรีตหยาบ ขนาด 
0.60x162x0.05 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 จุด  ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว้  
367,000  บาท 

12. ซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ที่ 7 (ทางไปโนนสะอาด)  ขนาดพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 157.25 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ ท1-01.  ตั้งไว้ 
106,000  บาท 

13. ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด      
หมู่ที่  3  ถนนสายกลาง  หมู่บ้านจุดเริ่มต้นต่อจากรางระบายน้ าเดิม  ขนาด
กว้าง 0.60x0.58 เมตร หนา 0.06 เมตร  ความยาวรวม 100 เมตร  พร้อมยา
แนวรางระบายน้ า  และเทรีนคอนกรีตหยาบ ขนาด 0.60x100x0.05 เมตร 
ตามแบบแปลน  อบต.นาชุมแสง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 
เมตร จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว้  226,000  บาท 

14. ขุดร่องระบายน้ า  หมู่ที่  7 จุดเริ่มต้นแยกจากถนนคสล.หมู่7 – 
โนนสะอาดจดล าห้วยตาดไฮ  ขนาดปากกว้าง 3 เมตร ลึก 1 เมตรก้นกว้าง 1 
เมตร ยาว 372 เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 744 ลบ.ม ท่อ คสล.ปากลิ้น
รางชั้น 3 Ø 1.00X1.00 ม.จ านวน 40 ท่อน  เทรีนพร้อมยาแนว ยกคันดิน
กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.50 เมตรปริมาตรดิน 560 ลบ.ม.        
ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.30 เมตร ยาว  280  เมตรปริมาตรลูกรัง 
336 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้  234,000  บาท 
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15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายหมู่1-วดัป่า)  
จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. เดิม  ขนาด ผิวจราจร กว้าง  6  เมตร  ยาว  32  
เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0-0.50  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  192  ตารางเมตร  ตามแบบ ท.1-01  ตั้งไว้ 100,000  บาท 

รวม  3,991,000  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 

(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  2562 

- เห็นชอบ  11  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 

  ประธานสภา - เชิญท่านสมาชิกและนายก อบต. 

  นายก อบต. 1. การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง     
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ในส่วนของก าหนดการ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
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 2. ได้รับแจ้งจากอ าเภอทุ่งฝนว่า อบต.นาชุมแสงได้รับจัดสรรงบประมาณ
โครงการซ่อมสร้างบ้าน (บ้านอุ่นรัก) จ านวน  1  หลัง  โดยอ าเภอทุ่งฝนเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกคนที่ได้รับ คือ  นางส่าง  สีสองเมือง  หมู่ที่ 4 บ้านนาชุมแสง 

 3. วันที่  14  สิงหาคม  2562  ที่ผ่านมา อบต.นาชุมแสง เข้ารับการประเมิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด  ซึ่งการประเมินผ่านไปด้วยดี 

 4. ในวันที่  26 – 28  สิงหาคม  2562  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ส านักปลัด  อบต.นาชุมแสง  ด าเนินการจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย 

 5. ขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง ทุกท่านได้อธิบายและชี้แจง
เหตุผลให้ชาวบ้านได้รับทราบเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุดให้เข้าใจ
ในการซ่อมแซมนั้นต้องรอให้ฤดูฝนหมดก่อนถึงจะด าเนินการซ่อมแซมครับ 

 6. เนื่องจากมีข่าวลือว่าเงินกองทุนขยะของ อบต.นาชุมแสง มีเงินเหลือไม่พอ
จ่ายค่าสวัสดิการของสมาชิก  จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง 
ทุกท่านได้อธิบายและชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบว่า กองทุนขยะ อบต.        
นาชุมแสง ยังมีเงินกองทุนเพียงพอต่อการจ่ายค่าสวัสดิการแก่สมาชิก 

  ปัญญา  บุญพา - ถนนไปบ้านโนนสะอาดที่ช ารุด  อยากให้ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุดโดยการ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 4 รื้อคอนกรีตเดิมออกแล้วเทคอนกรีตใหม่ ครับ จะท าให้ถนนมความคงทนครับ 

  นายก อบต. - ในการซ่อมแซมถนน คสล.ไปบ้านโนนสะอาดที่ช ารุดนั้น ตรงสี่แยกจะเท
คอนกรีตทับถนนเดิมเพราะจะท าให้ถนนสูงขึ้นและในส่วนอ่ืนๆ ก็จะรื้อของเดิม
ออกแล้วเทใหม่ครับ 

  อ่อนจันทร์  ทุมพร - การท าถนน คสล. ในอดีตที่ผ่านมาจะมีเครื่องวัดความหนาแน่นของถนน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 6  คสล. อยากสอบถามว่าปัจจุบันได้ใช้เครื่องมือวัดแบบไหนครับ 

  นายก อบต. - ในปัจจุบันการก่อสร้างถนน คสล. ในการวัดความหนาแน่นของถนน กองช่าง 
อบต.นาชุมแสงได้เก็บตัวอย่างแล้วส่งให้โยธาจังหวัดอุดรธานีท าการตรวจสอบ
ให้ครับ 

  ทองดี  เสืองาม - อยากให้ท่านนายกลงพ้ืนที่ส ารวจท่อระบายน้ าของบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5   
  ส.อบต. หมู่ที่ 5 ที่ช ารุดครับ  

  สุวิทย์  บุญภา - ท่อระบายน้ า บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ช ารุด อยากให้ท่านนายกได้ท าการตรวจสอบ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 1 ความเสียหายครับ  

  นายก อบต. - ในส่วนของท่อระบายน้ าที่ช ารุด ของบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 และบ้านโพธิ์ 
หมู่ที่ 1 จะได้ให้กองช่างออกส ารวจความเสียหายครับ 

  ประธานสภา - ในวันที่  16  สิงหาคม  2562  เรียนเชิญท่านนายก รองนายก และท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านร่วมท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แด่  คุณแม่ค าป้อง  บุญภา  
ซึ่งเป็นมารดาของกระผม ครับ 

 

  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.  

 

 


