
บนัทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมยัวิสามญัครัง้ท่ี 1/2562 
วนัท่ี 25 เดือนตลุาคม พ.ศ.2562 

ณ.ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 
******************************************************* 

ผูม้าประชุม   คน 
ผูไ้ม่มาประชุม   คน 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมู่ท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมพร สุชยัยะ 11 ประธานสภาฯ สมพร สุชยัยะ  
2 นายสุนทร ปัดมะรดิ 12 รองประธานสภาฯ สุนทร ปัดมะรดิ  
3 นายสนัน่ สงิหน้์อย 3 สมาชกิสภา อบต. สนัน่ สงิหน้์อย  
4 นายไสว โพธิช่์วย 6 สมาชกิสภา อบต. ไสว โพธิช์่วย  
5 นายศรลีา ป่าผึง้ 2 สมาชกิสภา อบต. ศรลีา ป่าผึ้ง  
6 นายวาสนา สุไชยะ 6 สมาชกิสภา อบต. นายวาสนา สุไชยะ  
7 นายคมสทิธิ ์ศฤงคาร 3 สมาชกิสภา อบต. คมสทิธิ ์ศฤงคาร  
8 นางดวงจนัทร ์กองขนัธ์ 8 สมาชกิสภา อบต. ดวงจนัทร ์กองขนัธ ์  
9 นายไพวลัย ์แกว้ศกัด ี 2 สมาชกิสภา อบต. ไพวลัย ์แกว้ศกัด ี  
10 นายประสงค ์ค าสุขด ี 8 สมาชกิสภา อบต. ประสงค ์ค าสุขด ี  
11 นายพงษ์ศกัดิ ์พรมภบิาล 11 สมาชกิสภา อบต. พงษ์ศกัดิ ์พรมภบิาล  
12 นายโสภณ หาท ี 5 สมาชกิสภา อบต. โสภณ หาท ี  
13 นายค าพนัธ ์พระจนัทรศ์ร ี 7 สมาชกิสภา อบต. ค าพนัธ ์พระจนัทรศ์ร ี  
14 นายศุภชยั จนัทชาต ิ 13 สมาชกิสภา อบต. ศุภชยั จนัทชาต ิ  
15 นายค าพอง สวีสิอน 4 สมาชกิสภา อบต. ค าพอง สวีสิอน  
16 นายสุมติร วชิติ 4 สมาชกิสภา อบต. สุมติร วชิติ  
17 นายสุบรรณ สมัพุทธ 9 สมาชกิสภา อบต. สุบรรณ สมัพุทธ  
18 นายประนู สสีงิห ์ 10 สมาชกิสภา อบต. ประนู สสีงิห ์  
19 นายภูม ิแสนศลิา 12 สมาชกิสภา อบต. ภมู ิแสนศลิา  
20 นายสาคร ช่วยปัด 10 สมาชกิสภา อบต. สาคร ช่วยปัด  
21 นายทองสุข สุดาทพิย ์ 13 สมาชกิสภา อบต. ทองสุข สุดาทพิย ์  
22 นายสมาน พรมรกัษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรกัษา  
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คณะผูบ้ริหาร 

1 นายนิรนัดร ์โคตรปัจจมิ 11 นายก อบต. นิรนัดร ์โคตรปัจจมิ  
2 นายสุดใจ ปะวะภตูะกงั 7 รองนายก อบต. สุดใจ ปะวะภตูะกงั  
3 นายธนทตั ผึง้หาญ 2 รองนายก อบต. ธนทตั ผึ้งหาญ  
4 นายรอน โสภาด ี 2 เลขานุการนายก รอน โสภาด ี  

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

เรื่องเรยีกประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาไหม สมยัวิสามญั ครัง้ที่ 1/2562 
ประจ าปี พ.ศ.2562  
ก่อนการประชุม ประธานสภาอ่านประกาศอ าเภอบา้นดุง เรื่องเรยีกประชุมสภาองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลนาไหม สมยัวิสามญั ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2562 ตามที่สภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลนาไหมได้ยื่นค ารอ้งขอเปิดประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนา
ไหม สมยัวสิามญัครัง้ที ่1ประจ าปี 2562 ตัง้แต่วนัที ่18 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อ
ขอรับความเห็นชอบจากสภาในการจ่ายขาดเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความ
เดอืดรอ้นของประชาชนในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนใหพ้ี่น้องประชาชนได้รบัความสะดวกใน
การคมนาคมและเพื่อเป็นการส่งเสรมิสวสัดภิาพความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ
ของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดกีนิดมีสีุขตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลในการบรหิารจดัการสาธารณะและองคก์รนัน้ 

 นายอ าเภอบา้นดุงพจิารณาแลว้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่ง 

พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 ประกาศระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม
สภาทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ้ 36  จงึประกาศเรยีก
ประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม สมยัวสิามญัครัง้ที ่1 ประจ าปี 2562 ตัง้แต่
วนัที ่18 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป มกี าหนดสมยัประชุมไมเ่กนิ 15 วนั ประกาศ ณ วนัที ่
18 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ประธานสภา อบต. แจง้ว่าตามทีอ่ าเภอบา้นดุงไดป้ระกาศเรยีกประชุมสภาสมยัวสิามญั ครัง้ที ่1/2562วนัน้ี 
จงึได้เชญิสมาชกิ  คณะผู้บรหิารเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและขอความเหน็ชอบต่อ
สภาเพื่อน างบประมาณไปแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน จ าเป็นเร่งด่วน  ดัง้นัน้จงึเชญิ
นายกได้แถลงการณ์งบประมาณการพรอ้มหลกัการที่จะเสนอขออนุมตัต่ิอสภา และให้
สภาใหค้วามเหน็ชอบในการขอจา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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นายก อบต.  แถลงต่อทีป่ระชุมว่า ไดร้บัแจง้จากตวัแทนหมูบ่า้นและสมาชกิว่ามคีวามเดอืดรอ้นขอให้ 

ทางองค์การบรหิารส่วนต าบลนาไหม ให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆทัง้นี้
จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อน ามาใช้จ่ายเป็น
รายจ่ายนอกงบประมาณ ชึ่งงบประมาณเงินสะสมได้รบัรายงานจากกองคลังดัง้นี้  
ขอ้มลูเงนิสะสม ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 เงนิสะสมทีน่ ามาใชไ้ด ้ณ ปัจจุบนั หลังการ
ตรวจสอบยอกเงินปละหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้วมีเงิน 
20,694,891,10 มกีารอนุมตัแิลว้แต่ยงัไม่ด าเนินการหรอือยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
6,626,000 บาท คงเหลอืเงนิสะสมที่น ามาใช้ได้ ณ ปัจจุบนั จ านวน 14,068,891.10 
บาท ส ารองบุคลากร 3 เดอืน จ านวน 3,503,858.00 บาท ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้อง
จ่ายใหป้ระชาชนล่าชา้จ านวน 3,000,000 บาท เงนิกรณีสาธารณภยั0.1%  เป็นเงนิ
จ านวน 756,530.61บาท คงเหลอืเงนิสะสมทีจ่ะน าไปใชจ้่ายได ้6,808,775.49 บาท ชึง่
เงนิสะสมจ านวน 6,808,775.49 บาทนี้จะขอเสนอโครงการแก้ไขปัญหาความจ าเป็น
เรง่ด่วนทัง้นี้ไดถ้อืปฏบิตัติามหนงัสอืสัง่การที ่มท.0808.2/ว5164ลงวนัที ่29    สงิหาคม 
2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงนิสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายละเอียด
โครงการทีเ่สนอสภาเพื่อให้สภาพจิารณา นัน้ไดม้อบใหส้มาชกิไดพ้จิารณาก่อนประชุม
มาแล้วจงึขอให้สมาชิกได้พจิารณาส่วนโครงการซ่อมถนนลาดยางบ้านโนนประเสรฐิ -
บ้านทุ่งกว้างพฒันาเห็นว่าไม่จ าเป็นขอยกไว้ก่อนและน างบประมาณไปด าเนินการ
เกี่ยวกับโครงการปรบัปรุงระบบน ้ าเสีย ก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า พัฒนาแหล่งน ้ า เช่น
โครงการบรหิารจดัการน ้าอย่างยัง่ยนื ธนาคารน ้าใตด้นิ 

ประธานสภา อบต. แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เมือ่น่ายกชีแ้จงและตดัโครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางในการพฒันา 
   เป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของสภาจงึขอใหส้ภาพจิารณา 
นายสาคร ช่วยปัด ถามทีป่ระชุมหากมกีารตดัเงนิงบประมาณส่วนน้ีออกไปจะน าไปท าโครงการอะไร 
   อยากจะใหน้ าไปซ่อมแซมถนนลกูรงัทีย่งัไมไ่ด้ซ่อมแซม 
ประธานสภา อบต. แจง้ต่อสมาชกิว่าจะของบประมาณในตอนน้ียงัไม่มมีตใิหโ้อนไดต้อ้งขอมตก่ิอน 
นายสุบรรณ สมัพุทธ ซกัถามทีป่ระชุมว่า โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางทีน่ายกขอตดัออก ขอเปลีย่นเป็น 
   ซ่อมแซมเฉยๆจะไดห้รอืไม่ 
ประธานสภา อบต. ชีแ้จงว่าเมือ่นายกชีแ้จงและตดัโครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยาง หมูท่ี ่4 ไปหมูท่ี ่13 

พรอ้มงบประมาณตอนน้ีเป็นอ านาจของสภาไมใ่ช่อ านาจของนายกเพราะฉะนัน้ขอให้
สภาเป็นผูพ้จิารณา  

นายสาคร  ช่วยปัด ซกัถามทีป่ระชุมว่าหากมกีารตดังบประมาณส่วนนี้ออกจะน างบประมาณไปท าอะไร 
( ส.อบต.ม.10) ผมอยากของบประมาณทีต่ดัออกไปซ่อมแซมถนนลกูรงัโดยเหน็ว่าถนนลกูรงับางสาย

ไมม่กีารซ่อมแซมเลย 
ประธานสภา อบต. แจง้ว่าสมาชกิอยา่พึง่ขอตอนน้ีเนื่องจากยงัไม่ทราบว่าสมาชกิจะเหน็ชอบใหโ้อนไปท า 
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   อยา่งอื่นหรอืไมอ่ยา่งไร 
นายสุบรรณ สมัพุทธ ซกัถามทีป่ระชุมว่า โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทีน่ายกขอตดัออกนี้ขอเปลีย่นเป็น 
(ส.อบต.ม.9) ซ่อมแซมเฉยๆ จะไดห้รอืไม่เพราะถนนช ารดุเสยีหายหลายสาย 
นายสนัน่  สงิหน้์อย แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าความหมายของนายกตอ้งการทีจ่ะตดัออกทัง้หมดแต่ผมขอเสนอว่า 
( ส.อบต.ม.3)  ใหค้งงบประมาณไวบ้างส่วน 
นายสมพร พมิพน์ะมาตร  เสนอทีป่ระชุมว่า ถนนลกูรงัไปหนองออ้ มเีหตุจ าเป็นจงึขอเพิม่เตมิและแกไ้ขดว้ย  
( ส.อบต.ม.7) ส าหรบัโครงการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางสายบา้นกุดดู่-ทุ่งกวา้งพฒันาตอ้งให้

ความส าคญั เนื่องจากเป็นถนนสายหลกัทีว่่าซ่อมสรา้งกย็งัไมช่ดัเจน จงึเหน็ว่า สมาชกิ
หมูท่ี ่3เสนอคอืของบประมาณไว ้800,000 บาทเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง  

นายก อบต.  แจง้ทีป่ระชุมว่า งบประมาณ 2,800,000 บาท นี้ จะมอบหมายให ้ผอ.กองช่างไป 
ประมาณการขอบ่อกกัเกบ็น ้าเพื่อการเกษตรตามโครงการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตรอยา่งมปีระสทิธภิาพ(ธนาคารน ้าไตด้นิ)เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้า 
ส่วนงบประมาณทีจ่ะน าไปซ่อมแซมถนนนัน้กจ็ะขอใหส้มาชกิพจิารณาในคราวต่อไป
และอาจขออุดหนุนงบประมาณในส่วนของหน่วยงานอื่นมาด าเนินการ  

นายสมพร พมิพน์ะมาตร ขอเสนอสนบัสนุนใหน้ างบประมาณทีต่ดัออกไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาเรือ่งน ้าตามที่ 
 ( ส.อบต.ม.7)  นายกเสนอ 
นายค าพอง สวีสิอน ชีแ้จงว่า ตามที ่อบต.สนัน่เสนอต่อสภานี้กเ็ป็นเรือ่งทีถู่กตอ้งแลว้ทีไ่ดร้บัการจดัสรร 
( ส.อบต.ม.4)  งบประมาณในการแกไ้ขปัญหากเ็หมาะสมแลว้ถา้หมูบ่า้นไดร้บัความเดอืดรอ้นมากก็ 
   ไดร้บัการช่วยเหลอืมากกเ็ป็นเรือ่งปกติ 
นายสุบรรณ สมัพุทธ แจง้ว่าทีส่ภาพจิารณาเงนิ 2,800,000 บาท ทีข่อเปลีย่นแปลงนี้กม็ทีุกหมู่บา้น อยากจะ 
( ส.อบต.ม.9)  ไดไ้ปแกไ้ขปัญหา อยากดแูลหมูบ่้านเดอืดรอ้นมากน้อยต่างกนั 
ประธานสภา อบต. แจง้ทีป่ระชุมว่า เมือ่ทีป่ระชุมไดอ้ภปิรายแสดงความคดิเหน็พอสมควรในวนันี้กจ็ะขอให้ 

สมาชกิไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงโครงการก่อสรา้ง
ถนนลาดยางจากบา้นกุดดู่-บา้นทุ่งกวา้งพฒันา งบประมาณ 2,800,000 บาทไป
ด าเนินการปรบัปรงุแหล่งน ้าและก่อสรา้งระบบธนาคารน ้าไตด้นิหากเหน็ชอบขอใหย้ก
มอื 

มตทิีป่ระชุม  เหน็ชอบใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงโครงการก่อสรา้งถนนลาดยางเป็นโครงการปรบัปรงุแหล่ง 
น ้าและก่อสรา้งธนาคารน ้าไตด้นิดว้ยคะแนนเสยีง 22 เสยีง ไมเ่หน็ชอบ – เสยีง 

ประธานสภา อบต. แจง้ว่าเมือ่สภาใหค้วามเหน็ชอบในการแกไ้ขเปลีย่นแปลงแลว้กข็อใหเ้จา้หน้าทีไ่ดไ้ป 
ด าเนินการ ประมาณการเขา้สู่สภาเพื่อพจิารณาอกีครัง้เพื่อใหค้วามเหน็ชอบเป็นราย
โครงการต่อไป 

ประธานสภา อบต. กล่าวปิดประชุมเวลา 13.30 น และนดัประชุมในคราวต่อไปในวนัที ่29 ตุลาคม  
พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น  ผูท้ีไ่มอ่ยูใ่นทีป่ระชุมขอใหแ้จง้เป็นหนงัสอื 
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    ลงชื่อ    สนัน่  สงิหน้์อย ผูต้รวจบนัทกึการประชุม 
       (นายสนัน่  สงิหน้์อย) 
     สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่3 
 

ลงชื่อ   สุนทร  ปัดมะรดิ ผูต้รวจบนัทกึการประชุม 
       (นายสุนทร  ปัดมะรดิ) 
           รองประธานสภา อบต.นาไหม 
 

ลงชื่อ   สมาน พรมรกัษา ผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
       (นายสมาน พรมรกัษา) 

      เลขานุการสภา 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชยัยะ ผูร้บัรองรายงานการประชุม 
         (นายสมพร สุชยัยะ) 

 ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บนัทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมยัวิสามญัครัง้ท่ี 2/2562 
วนัท่ี 29 เดือนตลุาคม พ.ศ.2562 

ณ.ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 
******************************************************* 

ผูม้าประชุม   คน 
ผูไ้ม่มาประชุม   คน 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม คน 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมู่ท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมพร สุชยัยะ 11 ประธานสภาฯ สมพร สุชยัยะ  
2 นายสุนทร ปัดมะรดิ 12 รองประธานสภาฯ สุนทร ปัดมะรดิ  
3 นายสนัน่ สงิหน้์อย 3 สมาชกิสภา อบต. สนัน่ สงิหน้์อย  
4 นายไสว โพธิช่์วย 6 สมาชกิสภา อบต. ไสว โพธิช์่วย  
5 นายสมพร พมิพน์ะมาตร 7 สมาชกิสภา อบต. สมพร  พมิพน์ะมาตร  
6 นายศรลีา ป่าผึง้ 2 สมาชกิสภา อบต. ศรลีา  ป่าผึ้ง  
7 นายวาสนา สุไชยะ 6 สมาชกิสภา อบต. วาสนา สุไชยะ  
8 นายคมสทิธิ ์ศฤงคาร 3 สมาชกิสภา อบต. คมสทิธิ ์ศฤงคาร  
9 นางดวงจนัทร ์กองขนัธ์ 8 สมาชกิสภา อบต. ดวงจนัทร ์กองขนัธ ์  
10 นายไพวลัย ์แกว้ศกัด ี 2 สมาชกิสภา อบต. ไพวลัย ์แกว้ศกัด ี  
11 นายประสงค ์ค าสุขด ี 8 สมาชกิสภา อบต. ประสงค ์ค าสุขด ี  
12 นายพงษ์ศกัดิ ์พรมภบิาล 11 สมาชกิสภา อบต. พงษ์ศกัดิ ์พรมภบิาล  
13 นายโสภณ หาท ี 5 สมาชกิสภา อบต. โสภณ หาท ี  
14 นายค าพนัธ ์พระจนัทรศ์ร ี 7 สมาชกิสภา อบต. ค าพนัธ ์พระจนัทรศ์ร ี  
15 นายศุภชยั จนัทชาต ิ 13 สมาชกิสภา อบต. ศุภชยั จนัทชาต ิ  
16 นายค าพอง สวีสิอน 4 สมาชกิสภา อบต. ค าพอง สวีสิอน  
17 นายก้าน ชาวยศ 5 สมาชกิสภา อบต. กา้น ชาวยศ  
18 นายสุมติร วชิติ 4 สมาชกิสภา อบต. สุมติร วชิติ  
19 นายสุบรรณ สมัพุทธ 6 สมาชกิสภา อบต. สุบรรณ สมัพุทธ  
20 นายประนู สสีงิห ์ 10 สมาชกิสภา อบต. ประนู สสีงิห ์  
21 นายภูม ิแสนศลิา 12 สมาชกิสภา อบต. ภมู ิแสนศลิา  
22 นายสาคร ช่วยปัด 10 สมาชกิสภา อบต. สาคร ช่วยปัด  
23 นายทองสุข สุดาทพิย ์ 13 สมาชกิสภา อบต. ทองสุข สุดาทพิย ์  
24 นายสมาน พรมรกัษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรกัษา 
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คณะผูบ้ริหาร 

1 นายนิรนัดร ์โคตรปัจจมิ 11 นายก อบต. นิรนัดร ์โคตรปัจจมิ  
2 นายสุดใจ ปะวะภตูะกงั 7 รองนายก อบต. สุดใจ ปะวะภตูะกงั  
3 นายธนทตั ผึง้หาญ 2 รองนายก อบต. ธนทตั ผึ้งหาญ  
4 นายรอน โสภาด ี 2 เลขานุการนายก รอน โสภาด ี  

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   การจดัการโครงการโรงงานไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกจิฐานราก ระบบไฟฟ้าชวีมวลต าบลนา 

ไหมเป็นจดุสถานทีก่่อตัง้โรงไฟฟ้าโดยใหม้กีารเตรยีมลงทะเบยีนเพื่อปลกูหญา้เขยีว 
เนเปียไมเ่กนิคนละ 5 ไร ่ประมาณ 60 ราย 

ระเบียบวารท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 
มตทิีป่ระชุม  รบัรอง 
ระเบียบวารท่ี 3 เรือ่งสบืเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว้ 
   เรือ่งพจิารณาโครงการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นเรง่ด่วนทีข่อความเหน็ชอบจากสภา 
ประธานสภา  เชญินายก อบต.ชีแ้จงต่อสภา 
นายก อบต.  ขอชีแ้จงรายละเอยีดโครงการ ดงันี้ 

1.) โครงการขดุลอกสระน ้าหลวง บา้นนาไหมหมู่ที1่ ความกวา้งปากบน 17 ม.  

กน้กวา้ง 9 ม.ลกึเฉลีย่ 4 ม.ยาว 47 ม.พรอ้มป้ายโครงการตามทีก่ าหนด 

จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงนิ 104,800 บาท 

2.) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้นผึง้หมู่ที ่2

ความกวา้งผวิจราจร 5 ม.ยาว 104 ม.ไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.00-0.50 ม. 

มพีืน้ทีก่่อสรา้งไมน้่อยกว่า  520 ตร.ม. พรอ้มป้ายโครงการตามแบบ 

มาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงนิ 312,000 บาท 

3.) โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้าส าเรจ็รปูตวัย(ูแบบแรงดงึ) บา้นนาขีน้าค 

หมูท่ี ่3 ความกวา้ง 0.60 ม.ลกึ 0.58 ม.ยาว 220 ม.พรอ้มป้ายโครงการ
ตามทีก่ าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงนิ 495,000 บาท 

4.)โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้าส าเรจ็รปูตวัย(ูแบบแรงดงึ) บา้นกุดดู่ 
หมูท่ี ่4 ความกวา้ง 0.60 ม.ลกึ 0.58 ม.ยาว 220 ม.พรอ้มป้ายโครงการ
ตามทีก่ าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงนิ 495,000 บาท 
 



                                    -3- 

5.)โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้นท่าบ่อยาง 
      หมูท่ี ่5ความกวา้งผวิจราจร 4 ม.ยาว 180 ม.ไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 

0.00-0.50ม.มพีืน้ทีก่่อสรา้งไมน้่อยกว่า 720 ต.รม. พรอ้มป้าย
โครงการตาม แบบ มาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงนิ 
428,000 บาท 

6.)โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้นวงัคางฮุง 
     หมูท่ี ่6 ความกวา้งผวิจราจร 5 ม.ยาว 170 ม.ไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.00-  
     0.50 ม.มพีืน้ทีก่่อสรา้งไมน้่อยกว่า 850 ต.รม. พรอ้มป้ายโครงการตาม 
     แบบ มาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงนิ 499,000 บาท 
7.)โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้นสุวอ หมูท่ี ่8 

ความกวา้งผวิจราจร 3 ม.ยาว 164 ม.ไหล่ทางลกูรงัขา้งละ - ม.มพีืน้ที่
ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า 495 ต.รม. พรอ้มป้ายโครงการตามแบบ 
มาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงนิ 291,000 บาท 

8.)โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้นแสนอุดม  
หมูท่ี ่9 ความกวา้งผวิจราจร 3 ม.ยาว 86 ม.และความกวา้งผวิจราจร 4 ม.
ยาว 126 ม.ไหล่ทางลกูรงัขา้งละ - ม. มพีืน้ทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า 762 
ตร.ม. พรอ้มป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวม
เป็นเงนิ 454,000 บาท 

9.)โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้นเมอืงนาช า  
หมูท่ี ่10 ความกวา้งผวิจราจร 5 ม.ยาว 170 ม.ไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.00-
0.50 ม. มพีืน้ทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า850 ตร.ม. พรอ้มป้ายโครงการตามแบบ  
มาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงนิ 499,000 บาท 

10.)โครงการขดุลอกหนองค าอเีกง้ บา้นศรบีุญทนั หมูท่ี ่11 ความกวา้งปากบน 
60  ม.ลกึเฉลีย่ 4 ม.ยาว 65  ม.พรอ้มป้ายโครงการตามที ่ก าหนด       
จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงนิ 438,000 บาท 

11.)โครงการขดุลอกหว้ยโสกหม ูบา้นโนนประเสรฐิ หมู่ที ่12 ความกวา้งปาก 
      บน 21 ม. กน้กวา้ง 15 ม.ลกึเฉลีย่ 3 ม.ยาว 132 ม.พรอ้มป้ายโครงการ 
      ตามทีก่ าหนด  จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงนิ 261,000 บาท 
12.)โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้นบา้นทุ่งกวา้ง 
     พฒันา หมูท่ี ่13 ความกวา้งผวิจราจร 4 ม.ยาว 147 ม.ไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 
     0.00-0.50 ม. มพีืน้ทีก่่อสรา้งไมน้่อยกว่า 588 ต.รม. พรอ้มป้ายโครงการ 
     ตามแบบ  มาตรฐานก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงนิ 351,000 บาท 
รวมงานคอนกรีตและขดุลอก เป็นเงิน 4,627,800 บาท 
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   13.) งานซ่อมแซมถนนลกูรงัภายในหมูบ่า้น บา้นผึง้ หมูท่ี ่2 ปรมิาตรลกูรงั 

360 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งใหเ้รยีบรอ้ย  
เป็นเงนิ 25,038 บาท ขอเบกิเพยีง 25,000 บาท 

14.) งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นผึง้ หมู่ที ่2-บา้นตอ้น ต.นาหนงั ปรมิาตรลกูรงั 
 480 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งใหเ้รยีบรอ้ย 

เป็นเงนิ33,384บาทขอเบกิเพยีง 33,300 บาท 
15.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นนาขีน้าค หมู่ที ่3-วดัป่าบา้นนาขีน้าค 

ปรมิาตรลกูรงั 600 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให้
เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  41,730บาทขอเบกิเพยีง 41,700 บาท 

16.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นกุดดู่ หมู่ที ่4-บา้นค าลอ้มปรมิาตรลกูรงั  
360 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งใหเ้รยีบรอ้ยเป็นเงนิ  
 25,038บาทขอเบกิเพยีง 25,000 บาท 

17.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นท่าบ่อยาง หมูท่ี ่5 ถงึบา้นผึง้ 
ปรมิาตรลกูรงั 600 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให้
เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  41,730บาทขอเบกิเพยีง 41,700 บาท 

18.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นวงัคางฮุง หมูท่ี ่6 ถงึบา้นเมอืงนาช า หมูท่ี ่10 
ปรมิาตรลกูรงั 600 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให้
เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  41,730บาทขอเบกิเพยีง 41,700 บาท 

19.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นนาค าวงั หมู่ที ่7-บ๋ากวา้งถงึบา้นนาด ีต าบลนาค า 
ปรมิาตรลกูรงั 960 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให ้ 
เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  66,768 บาท ขอเบกิเพยีง 66,700 บาท 

20.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นนาค าวงั หมู่ที ่7 (วดัป่า)-สุดเขต  ต าบลนาไหม 
ปรมิาตรลกูรงั 960 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให ้ 
เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  66,768 บาท ขอเบกิเพยีง 66,700 บาท 

21.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัภายในหมูบ่า้น บา้นนาค าวงั หมูท่ี ่7 ปรมิาตรลกูรงั 960  
ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให ้  เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  
66,768 บาท ขอเบกิเพยีง 66,700 บาท 

22.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัภายในหมูบ่า้น บา้นแสนอุดม หมูท่ี ่9  
ปรมิาตรลกูรงั 240 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให้
เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  16,692 บาทขอเบกิเพยีง 16,600 บาท 

23.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นเมอืงนาช า หมู่ที ่10-บา้นปอพาน 
ปรมิาตรลกูรงั 600 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให ้ 
เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  41,730 บาทขอเบกิเพยีง 41,700 บาท 
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24.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นเมอืงนาช า หมู่ที ่10-บา้นนาด ีต.นาค า 

ปรมิาตรลกูรงั 600 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให ้ 
เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  41,730 บาทขอเบกิเพยีง 41,700 บาท 

25.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นเมอืงนาช า หมู่ที ่10-บา้นวงัคางฮุง หมูท่ี ่ 6 
ปรมิาตรลกูรงั 600 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให ้ 
เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  41,730 บาทขอเบกิเพยีง 41,700 บาท 

26.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นศรบีุญทนั หมู่ที่ 11-บา้นโนนประเสรฐิ หมูท่ี ่12 
(นาครแูดง)ถงึสายบา้นาไหม หมูท่ี ่ 1-บา้นกุดดู่หมูท่ี ่ 4 ปรมิาตรลกูรงั 600 
ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให ้  เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  
41,730 บาทขอเบกิเพยีง 41,700 บาท 

27.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นศรบีุญทนั หมู่ที่ 11-บา้นหนองสองหอ้ง ต.บา้นดุง 
ปรมิาตรลกูรงั 960 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให ้ 
เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  66,768 บาทขอเบกิเพยีง 66,700 บาท 

28.)งานซ่อมแซมถนนลกูรงัสาย บา้นโนนประเสรฐิ หมู่ที ่12-บา้นค าลอ้ม 
ปรมิาตรลกูรงั 480 ลกูบาศกเ์มตรละ 69.55 บาท พรอ้มปรบัเกลีย่ตกแต่งให ้   
เรยีบรอ้ยเป็นเงนิ  33,384 บาทขอเบกิเพยีง 33,300 บาท 
รวมงานซ่อมแซมถนนลูกรงัเป็นเงิน 691,900 บาท 
รวมจ่ายขาดเงนิสะสม(ขอ้ 1-28) เป็นเงนิ 5,331,700 บาท 

นายสมพร  พมิพน์ะมาตร เสนอทีป่ระชุมฝากถงึนายก อบต. เงนิในส่วนทีย่งัไมไ่ดด้ าเนินการ  
จ านวน1,468,300 บาทส าหรบับา้นนาค าวงั หมูท่ี ่7 มคีวามจ าเป็นเรือ่งน ้าจงึ
อยากใหส้นบัสนุนงบประมาณท าฝายกัน้ล าหว้ยสกัแห่งเพื่อกกัเกบ็น ้า  

นายสนัน่ สงิหน้์อย   ชีแ้จงว่าขณะนี้มงีบทีต่ดัอยู ่1,468,300 บาทมสีถานทีก่่อสรา้งทีไ่ดส้รา้งขอให้ 
    แจง้รายละเอยีดเหมอืนโครงการอื่นๆจงึฝากใหบ้รหิารไดแ้จง้จดุด าเนินการดว้ย  
    เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 
นายก อบต.   ชีแ้จงว่างบประมาณ จ านวน 1,468,300 บาท เป็นค่าใชจ้า่ยในการขดุลอก 
    หนองเพื่อกกัเกบ็น ้าใชใ้นการเกษตร คอื  

1.) จดุที ่1.โครงการขดุลอกสระหนองลุมพุก หมูท่ี ่4 ความกวา้ง 40 เมตร 

ลกึเฉลีย่ 5   เมตร  ยาว 55      เมตร  พรอ้มป้ายโครงการตามแบบที่

ก าหนด จ านวน 1ป้าย รวมเป็นเงนิ 470,000 บาท 
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2.) จดุที ่2. โครงการขดุลอกคนัคดูนิศูนยเ์กษตรฯบา้นกุดดู่ หมูท่ี ่4 ความกวา้ง

ปากบน 9 เมตร ฐานกวา้ง 12 เมตร ลกึเฉลีย่ 5 เมตร  ยาว  34    เมตร  

และความกวา้งปากบน 4 เมตร ฐานกวา้ง 8 เมตร ยาว 34 เมตร ลกึเฉลีย่ 

5 เมตร  รวมเป็นเงนิ 64,600 บาท 

3.) จดุที ่3. โครงการขดุลอกสระสาธารณประโยชน์ บา้นทุ่งกวา้งพฒันา  

หมูท่ี ่13 ความกวา้ง 40 เมตร ยาว 59 เมตร  ลกึเฉลีย่ 5 เมตร  

พรอ้มป้ายโครงการตามแบบทีก่ าหนด จ านวน 1ป้าย 

 รวมเป็นเงนิ427,000บาท 
4.) จดุที ่4. โครงการขดุลอกสระหลวงบา้นนาขีน้าคหมู่ที ่3 ความกวา้ง 40

เมตร  ยาว 45 เมตร  ลกึเฉลีย่ 6 เมตร  พรอ้มป้ายโครงการตามแบบที่

ก าหนด จ านวน 1ป้าย รวมเป็นเงนิ 390,000 บาท 

รวมขดุลอกจ านวน 4 จดุ เป็นเงิน 1,351,600 บาท 

รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 6,671,300 บาท 

นายสนัน่  สงิหน้์อย  ขอความเหน็ชอบในส่วนทีม่รีายละเอยีด 
นายประสงค ์ค าสุขด ี  เสนอ ม.8 ไมไ่ดม้โีครงการลงลกูรงัขอใหเ้พิม่เตมิ 
นายก อบต.   แจง้ว่าไดใ้ชง้บกลางไปด าเนินการเสรจ็เมือ่เดอืนทีผ่่านมา 
นายสมพร พมิพน์ะมาตร  เสนอว่าเหน็ควรใหก้ารขอความเหน็ชอบทัง้หมดทุกโครงการ 
นายค าพอง สวีสิอน  ซกัถามในทีป่ระชุม ม.4 ไม่มซี่อมแซมขอเพิม่เตมิ 
ประธานสภาฯ   ซกัถามในทีป่ระชุมว่ามสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายหรอืแสดงความคดิเหน็ใน 
    เรือ่งใดหรอืไม่ 
มตทิีป่ระชุม   ไมม่ ี
ประธานสภาฯ   ขอมตทิีป่ระชุมเพื่อใหค้วามเหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสม 
มตทิีป่ระชุม   เหน็ชอบ ดว้ยคะแนนเสยีง 22 เสยีง  
    ไมเ่หน็ชอบ ดว้ยคะแนนเสยีง - เสยีง  
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืน ๆ 

เรือ่งขออนุมตัจิดัชือ้ครภุณัฑซ์มัเมอรส์เพื่อใชใ้นกจิการประปาบา้นผึง้ หมูท่ี ่2  
เนื่องจากของเดมิใชก้ารไมไ่ด ้จงึขออนุมตัจิดัชือ้จดัซมัเมอรส์ ขนาด 1.5 แรง  
ราคา 16,000 บาท 

มตทิีป่ระชุม   เหน็ชอบ 
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เรือ่งขอความเหน็ชอบแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ 2563 
ประธานสภา   แจง้ทีป่ระชุมว่าไดร้บัแจง้จากผูช้่วยเจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผนว่า 

ขณะน้ีไดจ้ดัท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563 ขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลนาไหมเพื่อใหส้ภาใหค้วามเหน็ชอบแผนชึง่ ระเบยีกระทรวง
มหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ขอ้ 27 
ความว่า” แผนการด าเนินงานใหจ้ดัท าใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่
ประกาศใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ 
งบประมาณจากเงนิสะสม หรอืไดร้บัแจง้แผนงานและโครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่น ๆทีต่อ้ง
ด าเนินการภายในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปีงบประมาณนัน้” 
รายละเอยีดบญัชสีรปุโครงการโครงการงบประมาณดงันี้ 
1.) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติ 

1.1)   แผนงานรกัษาความสงบภายใน  จ านวน 4 โครงการ 

1.2)   แผนงานสาธารณสุข  จ านวน 5 โครงการ 

1.3)   แผนงานรกัษาสรา้งความเขม้แขง็ฯ จ านวน 4 โครงการ 

1.4)   แผนงานงบกลาง   จ านวน 3 โครงการ 

2.) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 

2.1.)  แผนงานดา้นการเกษตร  จ านวน 1 โครงการ 
3.) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

3.1.)  แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน 49 โครงการ 
4.) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 

4.1.)  แผนงานการศกึษา  จ านวน 6 โครงการ 
4.2.)  แผนงานศาสนาวฒันธรรมฯ จ านวน 4 โครงการ 

5.) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

5.1.)  แผนงานการเกษตร  จ านวน 2 โครงการ 
6.) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการปกครองและบรกิาร 

6.1.)  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  จ านวน 16 โครงการ 
6.2.)  แผนงานบรหิารงานทัว่ไปงานบรหิารคลงั จ านวน 13 โครงการ 
6.3.)  แผนงานสงัคมสงัเคราะห ์  จ านวน 2 โครงการ 
6.4.)  แผนงานงบกลาง   จ านวน 5 โครงการ 

 



                                        -8- 
    รวม 6 ยทุธศาสตร ์ 114  โครงการ รานละเอยีด โครงการ งบประมาณ  

ระยะเวลาด าเนินงานเป็นไปตามแบบ ผด .2 ชึง่สมาชกิไดท้ราบแลว้นัน้ จงึ
ขอใหส้มาชกิไดพ้จิารณารว่มกนัหากมขีอ้สงสยัใหย้กมอืขึน้ซกัถามหรอื
อภปิราย เชญิสมาชกิ ทีป่ระชุมไมม่สีมาชกิท่านใดซกัถามในขอ้ใดหรอือภปิราย
ในขอ้ใดประธานขอมตทิีป่ระชุมเพื่อลงมตใิหค้วามเหน็ชอบ 

มตทิีป่ระชุม   เหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีง 22 เสยีง 
    ไมเ่หน็ชอบ -  เสยีง  
ประธานสภาฯ   เรือ่งปัญหาต่าง ๆภายในหมู่บา้นของแต่ละหมูบ่า้นมสีมาชกิ อบต.ท่านใดจะ 
    เสนอหรอืไม ่ขอเชญิท่านสมาชกิ 
นายศรลีา  ป่าผึง้  เสนอทีป่ระชุมปัญหาน ้าประปาขุ่น สกปรกจะแกไ้ขปัญหาอยา่งไรจงึอยากให้ 

การประปามคีวามสะอาดเพยีงพอต่อการใชน้ ้าของประชาชน  
นายค าพอง  สวิสิอน  ไฟฟ้าสาธารณะขอไปหลายปีแลว้ ผมอยากเสนอสภาใหส้ภาพจิารณา ม.4 

ไฟฟ้าดบัหลายจดุไม่มกีารซ่อมแซม 
นายก้าน  ชาวยศ  ขอบคุณคณะบรหิารทีแ่กไ้ขปัญหาแหล่งน ้า ม.5 
นายไสว  โพธิช่์วย  เสนอกรณมีกีารรอ้งเรยีนถนนมกีารรอ้งเรยีนผมอยากใหบ้รหิารไดต้รวจถนน 

สายบา้นผึง้-วงัคางฮุงและถนนหน้าโรงเรยีนเป็นหลุมเป็นบ่อจงึเกดิการ
รอ้งเรยีนขอฝากบรหิาร 

นายสมพร พมิพน์ะมาตร เสนอ ศาลาประชาคมทีม่ปัีญหาน ้าท่วมและผุพงัในโอกาสต่อไปขอใหแ้กไ้ขหรอื 
ซ่อมแซม เรือ่งหอกระจายข่าวช ารดุใชก้ารไมไ่ดจ้งึขอสนบัสนุนงบประมาณเพื่อ
ซ่อมแซม และขอเชญิสมาชกิรว่มท าบุญกฐนิทีบ่า้นนางบานเยน็ ดวีฒันพงษ์ 
เจา้ภาพ 

นายสุบรรณ สมัพุทธ  เรือ่งน ้าประปามปัีญหา ถา้เป็นวนัหยดุประปาใชก้ารไม่ไดก้ไ็มม่กีารด าเนินการ 
 กองช่างไมด่ าเนินการอยากใหบ้รหิารพจิารณา 

นายสาคร  ช่วยปัด  ซกัถามทีป่ระชุมเกีย่วกบัศูนยเ์ดก็เลก็ ม.10 ไดม้กีารก่อสรา้งโรงอาหารส าหรบั 
เดก็มโีรงอาหารตามนี้มกีารด าเนินการโดยใชเ้งนิบรจิาคของผูป้กครองเดก็แต่
ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ส่วนทีเ่หลอืขอใหด้ าเนินการใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ย 

นายภูม ิแสนศลิา  ถามเงนิอุดหนุนไฟฟ้า  ม.12 ยงัไมด่ าเนินการขอใหต้ดิตามใหด้ว้ย 
ส าหรบัหว้ยโสกหมชูาวต่างชาตฝิากขอบคุณมา 

นายศุภชยัย ์จนัทชาต ิ  ปัญหาอยากไดห้นิลกูรงัซ่อมแซมถนน,ท่อระบายน ้า จ านวน 8 ท่อน 
นายก อบต.   ชีแ้จงปัญหาน ้าประปา ,2, ม.9มสีาเหตุเดยีวกนัถา้เราไม่มวีธิกีารแก้ไขทีถู่ก 
    วธิกีไ็มส่ามารถแกไ้ขได ้จะด าเนินการจา้งผูท้ีม่คีวามรูด้า้นประปามาด าเนินการ 
    -เรือ่งไฟฟ้าแสงสว่างมนัช ารุดบ่อยมากการขยายกด็วู่ามกีารซ่อมแซมทีใ่ดบา้ง 
    -ไฟฟ้า ม.12 กต็อ้งดกู่อนจะไปเรง่แบบใดแต่กจ็ะด าเนินการ 
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     เรือ่งปัญหาการปิดงบของส่วนการคลงัและไดร้บัแจง้ว่าไมส่ามารถจ่ายขาดได้ 
เนื่องจากยงัไมส่ามารถปิดบญัชแีต่สภาไดม้มีตเิหน็ชอบในการจ่ายขาดไปแลว้ที่
ประชุมมมีตใิหแ้จง้ระเบยีบวาระการประชุมใหก้องคลงัทราบ 

ประธานสภาฯ   กล่าวปิดประชุม เวลา 13.30 น 
 

ลงชื่อ    สนัน่  สงิหน้์อย ผูต้รวจบนัทกึการประชุม 
       (นายสนัน่  สงิหน้์อย) 
     สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่3 
 

ลงชื่อ   สุนทร  ปัดมะรดิ ผูต้รวจบนัทกึการประชุม 
       (นายสุนทร  ปัดมะรดิ) 
           รองประธานสภา อบต.นาไหม 
 

ลงชื่อ   สมาน พรมรกัษา ผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
       (นายสมาน พรมรกัษา) 

      เลขานุการสภา 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชยัยะ ผูร้บัรองรายงานการประชุม 
         (นายสมพร สุชยัยะ) 

 ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
๓๐.งานซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑-บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒(นาครูแดง)ถงึ 

สายบ้านาไหม หมูท่ี่ ๑-บ้านกุดดู่หมูท่ี่ ๔ ปริมาตรลูกรงั ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรละ ๖๙.๕๕บาท 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้  เรียบร้อยเป็นเงิน  ๔๑,๗๓๐ บาทขอเบิกเพียง ๔๑,๗๐๐ บาท 
 

๓๑.งานซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑-บ้านหนองสองหอ้ง ต.บ้านดุงปรมิาตร 
ลูกรงั ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตรละ ๖๙.๕๕ บาท พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้  เรียบร้อยเป็นเงิน  
๖๖,๗๖๘ บาทขอเบิกเพียง ๖๖,๗๐๐ บาท 
 

๓๒.งานซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒-บ้านค าล้อม ปรมิาตร 
ลูกรัง ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตรละ ๖๙.๕๕ บาท พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 
เป็นเงิน  ๓๓,๓๘๔ บาทขอเบิกเพียง ๓๓,๓๐๐บาท 

รวมงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ๖๙๑,๙๐๐ บาท 
 
    รวมจ่ายขาดเงินสะสม (ข้อ  ๑-๒๘) เป็นเงิน  ๖,๖๗๑,๓๐๐   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


