
บนัทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมยัสามญัครัง้ท่ี 1/2564 
วนัท่ี 18 เดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564 

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. นายวาสนา สุไชยะ  
8 นายคมสทิธิ ์ศฤงคาร 3 สมาชกิสภา อบต. คมสทิธิ ์ศฤงคาร  
9 นางดวงจนัทร ์กองขนัธ์ 8 สมาชกิสภา อบต. ดวงจนัทร ์กองขนัธ ์  
10 นายไพรวลัย ์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 9 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 
ประธานนบัองคป์ระชุมครบ 
ประธานกล่าวเปิดประชุมพรอ้มอ่านประกาศสมยัประชุมใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

- ไมม่ ี

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 
ทีป่ระชุม  รบัรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
   3.1 รายงานผลการปฏิบติังานไตรมาสท่ี 1 /2564  
ประธานสภา อบต. แจง้ทีป่ระชุมว่าบดันี้ถงึก าหนดสมยัประชุมสภาสมยัสามญัที ่1 ทีส่ภาประกาศก าหนด 

เอาไวแ้ละในการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมวาระที ่3 ขอ้ 3.1 เป็นเรื่องของฝ่าย
บรหิารทีจ่ะรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จงึขอ
เชญิฝ่ายบรหิารจงึขอเชญิฝ่ายบรหิารไดแ้ถลงผลการด าเนินงานต่อสภา ขอเชญิครบั 

นายก อบต.  แถลงต่อทีป่ระชุมดงันี้ รายรบัไตรมาสที ่1 ( ต.ต.-พ.ย.-ธ.ค.63) 
    -หมวดภาษอีากร 1,674.33  บาท 
    -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 80,716.00 บา 
    -หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 38,126.35 บาท 
    -หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพานิชย ์73,593.00 บาท 
    -หมวดรายไดเ้บด็ 42,080.00 บาท 
    -หมวดภาษจีดัสรร 5,219.507.39 บาท 
    -หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป10,382,528.00 บาท 

-หมวดเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ -  บาท 
       

รวมรายรบัไตรมาสท่ี 1  = 15,838,225.07 บาท 
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  รายจ่ายไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.2563) 
   -หมวดงบกลาง  3,754,714.00  บาท 
   -เงนิเดอืน(ฝ่ายการเมอืง)  493,860.00 บาท 

-เงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) 2,769,180.00 บาท 
-คา่ตอบแทน  47,900.00 บาท 
-ค่าใชส้อย 836,141.00 บาท 
-ค่าวสัดุ  138,761.50  บาท 
-ค่าสาธารณูปโภค  117,135.71  บาท 
-ค่าครภุณัฑ ์– บาท 
-ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง – บาท 
-รายจ่ายอื่น 10,000 บาท 
-เงนิอุดหนุน 1,917,000 .00 บาท 
-เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ – 
รวมรายจ่าย 10,084,692.21 บาท 

เงินสะสม เงินทุนส ารองสะสม ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค-ธ.ค.2563) 
   -เงนิสะสม จ านวน 21,140,672.37 บาท 
   -เงนิทุนส ารองเงนิสะสม 26,923,887.21 บาท 
  รายงานการใชจ้่ายเงนิสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อสนบัสนุนนโยบายรฐับาลในการ 
  สรา้งความเขม้แขง็แก่ อปท. ขอ้มลูเงนิสะสม ณ 30 ธนัวาคม 2563 องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
  นาไหม ดงันี้ 

1.) เงนิสะสมทีน่ าไปใชไ้ด ้ณ ปัจจุบนัหลงัจากตรวจสอบยอดเงนิและหกัเงนิสะสมทีต่อ้ง

หกัฝากส่ง ก.ส.ท.หรอื ก.ส.อ. จ านวน 21,140,672.37 บาท 

2.) ส ารองจ่ายเงนิสะสมทีอ่นุมตัแิลว้แต่ยงัไมไ่ดด้ าเนินการหรอือยูร่ะหว่างด าเนินการ

และยงัไมเ่บกิจ่าย จ านวน – บาท 

3.) คงเหลอืเงนิสะสมทีน่ าไปใชไ้ด ้ณ ปัจจบุนั จ านวน 21,140,672.37 บาท 

4.) ส ารองบุคลากร(งบประมาณ 6 เดอืน) จ านวน 6,500,000 บาท 

5.) ส ารองจ่ายประจ าทีจ่ะตอ้งจ่ายใหป้ระชาชนล่าชา้(ประมาณ 3 เดอืน)  

จ านวน 3,000,000 บาท 

6.) เงนิสะสมคงเหลอื จ านวน 11,640,672.37 บาท 

7.) ส ารองกรณสีาธารณภยั 10% จ านวน 1,164,067.24 บาท 

8.) คงเหลอืเงนิสะสมทีน่ าไปใชจ้า่ยได ้จ านวน 10,476,605.13 บาท 
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   เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ประจ าปี 2564 ทีไ่ดร้บัการอุดหนุนจากกรมส่งเสรมิการปกครอง 
   ทอ้งถิน่ ดงันี้ 

1.) โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรบัหอ้งเรยีนโครงการพฒันาคุณภาพการศกึษาฯ 

DLTV ศพด. บา้นผึง้ จ านวน 30,700 บาท ท าสญัญา จ านวน 24,800 บาท

สถานะ ตดิตัง้แลว้/อยูร่ะหว่างเบกิเงนิจากจงัหวดั 

2.) โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรบัหอ้งเรยีนโครงการพฒันาคุณภาพการศกึษาฯ 

DLTV ศพด. โรงเรยีนบา้นท่าบ่อยาง จ านวน 30,700 บาท ท าสญัญา 

จ านวน 24,800 บาทสถานะ ตดิตัง้แลว้/อยูร่ะหว่างเบกิเงนิจากจงัหวดั 

3.) โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรบัหอ้งเรยีนโครงการพฒันาคุณภาพการศกึษาฯ 

DLTV ศพด.วดัศรบีุญทนับ ารงุธรรม จ านวน 30,700 บาท ท าสญัญา 

จ านวน 24,800 บาทสถานะ ตดิตัง้แลว้/อยูร่ะหว่างเบกิเงนิจากจงัหวดั 

4.) โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สายบา้นกุดดู่ หมู่

ที ่4 – บา้นทุ่งกวา้งพฒันา ม.13 กวา้ง 6 เมตร ยาว 780 เมตร มพีืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 6,240 ตรม. จ านวน 2,924,000 บาท สถานะ ท าเรือ่งขอคนืเงนิ

เนื่องจาก สภาอบต. นาไหมอนุมตัใิชเ้งนิสะสมในการซ่อมแซมถนน 

5.) โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นวงัคางฮุง หมูท่ี ่6 – 

บา้นเมอืงนาชา ม.10 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 

5,000 ตรม. จ านวน 2,996,000 บาท สถานะ อยูร่ะหว่างประกาศจดัชือ้จดั

จา้ง 

ประธานสภา อบต. ถามทีป่ระชุม ตามทีน่ายกไดแ้ถลงรายงานการบรหิารงานในไตรมาสที ่1มสีมาชกิท่าน 
ใดจะอภปิรายหรอืชกัถามในเรือ่งใดหรอืไม่ 

นายสาคร ช่วยปัด ซกัถามและเสนอทีป่ระชุมว่าถนนลาดยางสายอ าเภอบา้นดุง-สรา้งคอมอยากให้
ด าเนินการเป็นถนน 4ช่องจราจรเพราะเป็นเสิน้ทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของจงัหวดัอุดรธานีพรอ้ม
ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างใหม้คีวามสะดวกเพื่อความเจรญิของต าบลนาไหมและอ าเภอบา้นดุงดว้ย 
นายก อบต.  ชีแ้จงต่อทีป่ระชุม ในกรณทีีไ่ดร้บัการซ่อมแซมถนนลาดยางเนื่องจากไดท้ าขอ้ตกลง
ระหว่าง 3 ต าบล คอื บา้นดุง นาไหม และนาสะอาด เพื่อใหท้างหลวงด าเนินการซ่อมแซมชึง่ไดร้บัการสนบัสนุน
จากทางหลวงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยขณะนี้อยูร่ะหว่างด าเนินการของทางหลวงชนบท 
มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
 



   3.2 เรือ่งรายงานสถานการณ์คลงั ณ ปัจจบุนั 
นายก อบต.  แถลงต่อทีป่ระชุมว่าสถานการณ์คลงั ณ วนัที ่ 30 ธนัวาคม 2563องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลนาไหม มเีงนิสะสมดงันี้ 

1.) เงนิสะสมทีน่ าไปใชไ้ด ้ณ ปัจจุบนัหลงัจากตรวจสอบยอดเงนิและหกัเงนิสะสมทีต่อ้ง

หกัฝากส่ง ก.ส.ท.หรอื ก.ส.อ. จ านวน 21,140,672.37 บาท 

2.) ส ารองจ่ายเงนิสะสมทีอ่นุมตัแิลว้แต่ยงัไมไ่ดด้ าเนินการหรอือยูร่ะหว่างด าเนินการ

และยงัไมเ่บกิจ่าย จ านวน – บาท 

3.) คงเหลอืเงนิสะสมทีน่ าไปใชไ้ด ้ณ ปัจจบุนั จ านวน 21,140,672.37 บาท 

4.) ส ารองบุคลากร(งบประมาณ 6 เดอืน) จ านวน 6,500,000 บาท 

5.) ส ารองจ่ายประจ าทีจ่ะตอ้งจ่ายใหป้ระชาชนล่าชา้(ประมาณ 3 เดอืน)  

จ านวน 3,000,000 บาท 

6.) เงนิสะสมคงเหลอื จ านวน 11,640,672.37 บาท 

7.) ส ารองกรณสีาธารณภยั 10% จ านวน 1,164,067.24 บาท 

8.) คงเหลอืเงนิสะสมทีน่ าไปใชจ้า่ยได ้จ านวน 10,476,605.13 บาท 

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
ประธานสภาฯ  แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าในการประชุมครัง้นี้สมาชกิไดพ้จิารณาวาระการประชุมมาพอสมควร
เนื่องจากขณะนี้เวลา 14.30 น จงึถามทีป่ระชุมว่าจะมกีารพกัประชุมหรอืไม่ 
นายสนัน่  สงิหน้์อย ขอดเสนอพกัการประชุม โดยมนีาย สาคร ช่วยปัดและนายค าพนัธ ์พระจนัทรศ์ร ีเป็นผู้
รบัรอง 
มตทิีป่ระชุม  พกัการประชุมและนัดครัง้ต่อไปในวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2564 เพื่อพจิารณษวาระการ
ประชุมทีค่า้งการพจิารณา ทัง้นี้ผูท้ ีไ่มอ่ยูใ่นทีป่ระชุมใหแ้จง้เป็นหนงัสอื 

ทีป่ระชุมพกัการประชุม 
 
 
    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) 
     เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชยัยะ ผูร้บัรองรายงานการประชุม 
         (นายสมพร สุชยัยะ) 

 ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บนัทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมยัสามญั สมยัท่ี 1/2564 
ครัง้ท่ี 2/2564 วนัท่ี 19 เดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.2564 

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

ผูม้าประชุม   คน 
ผูไ้ม่มาประชุม   คน 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม คน 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น 
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. นายวาสนา สุไชยะ  
8 นายคมสทิธิ ์ศฤงคาร 3 สมาชกิสภา อบต. คมสทิธิ ์ศฤงคาร  
9 นางดวงจนัทร ์กองขนัธ์ 8 สมาชกิสภา อบต. ดวงจนัทร ์กองขนัธ ์  
10 นายไพรวลัย ์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 9 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 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมู่ท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

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 ี  

ประธานสภานบัองคป์ระชุมครบ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   -ไมม่ ี
ระเบียบวารท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 
มตทิีป่ระชุม  รบัรอง  รายงานการประชุม ครัง้ที ่1 /2564 วนัที ่19 เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2564 
ระเบียบวารท่ี 3 เรือ่งสบืเนื่องจากการประชุมคราวทีแ่ลว้ 
   -ปรบัปรงุแผนพฒันาต าบลแผน 5 ปี 
ประธานสภา  แจง้ว่าไดร้บัแจง้จากคณะบรหิารเกีย่วกบัการปรบัปรงุแผนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใช้ 

จา่ยงบประมาณและครอบคลุมถงึงานในหน้าทีแ่ละนโยบายภาครฐัตลอดจนการ
ปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนัจงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาว่าจะปรบัปรงุในยทุธศาสตรใ์ดบา้ง 

นายสุบรรณ  สมัพุทธ เสนอปรบัปรงุเพิม่เตมิแผนพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานการก่อสรา้งระบบประปาขอ 
ปรบัเป็นการก่อสรา้งระบบประปาทอ้งถิน่โดยก่อสรา้งและใชน้ ้าหนองชกัซิน้เพื่อใช้
ภายในต าบลนาไหม ทัง้นี้กอ็ยากจะใหม้วีสิยัทศัน์ทีว่่า “ น ้าใส ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื” 
- การสนับสนุนอาชพีเพื่อใหเ้ป็นทีม่ชีื่อเสยีงสามารถเป็นแหล่งเรยีนรูไ้ด ้เช่นเลีย้งววั 

เลีย้งหนูนา การท าไรน่าสวนผสม 

- เรือ่งการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ไม่รบัผดิชอบลงไหล่ทางจนไดน้ าลกูรงัไป

ถมเองจงึอยากใหท้ าเตม็รปูแบบดว้ย 

- เรือ่งรางระบายน ้าฝาปิดถูกดนิทบัถมน ้าไมส่ามารถระบายน ้าบางแห่งฝาช ารดุ

แตกหกัอยากใหฝ่้ายโยธาตรวจสอบดว้ย 

นายสาคร ช่วยปัด เสนอโครงการก่อสรา้งฝาย และอาคารเอนกประสงคป์ระจ าหมูบ่า้นเพื่อความสะดวก 
   ของหมูบ่า้น 
ประธานสภาฯ  แจง้ทีป่ระชุม การบรหิารงานก่อสรา้งอยากใหแ้จง้มาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

รปูถ่าย จงึถอืว่าเป็นการแจง้คราวต่อไปกข็อใหแ้จง้เป็นหนงัสอื เรือ่งปรบัปรงุ
แผนพฒันามสีมาชกิท่านใดจะขอปรบัปรงุใหเ้สนอทีป่ระชุม 
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นายสมพร พมิพน์ะมาตร เสนอปรบัปรงุแผน เรือ่งขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเน่ืองจากมคีวาม 

จ าเป็นราษฎรไดป้ระกอบอาชพีและมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 
นายก้าน   ชาวยศ  ชกัถามทีป่ระชุมว่าโครงการก่อสรา้งเมรบุา้นท่าบ่อยางทีง่บประมาณตกไปผม 

อยากจะเสนอเขา้แผนอกีจะไดห้รอืไมร่วมทัง้เมร ุหมู่ที ่2 ดว้ย 
นายสาคร  ช่วยปัด  เสนอโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าบา้นนายบรรจงไปหอค า 
นายสุบรรณ สมัพุทธ  ขอเขา้แผนเรือ่งขยายเขตไฟฟ้าจากวดัป่าไปบา้นเมอืงนาช า 
มตทิีป่ระชุม   เหน็ชอบ 
นายสมพร พมิพน์ะมาตร ขอเพิม่เตมิไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากบา้นนาค าวงั-บ๋ากวา้งงบประมาณ 60,000 

บาท 
มตทิีป่ระชุม   เหน็ชอบ 
นายสนัน่  สงิหน้์อย  เสนอโครงการก่อสรา้งหอประชุมทีต่กไปกอ็ยากใหด้ าเนินการเสนอไวใ้นแผน 
    เหมอืนเดมิ 
ปลดั อบต.   แจง้ทีป่ระชุมว่าโครงการก่อสรา้งหอประชุมกป็รากฏอยูใ่นแผนอยูแ่ลว้ 
ประธานสภา อบต.  แจง้ทีป่ระชุมว่า มสีมาชกิท่านใดจะเสนอเรือ่งใดอกีหรอืไม่ 
มตทิีป่ระชุม   ไมม่ ี
ระเบยีบวาระที ่5  เรือ่งอื่น ๆ 
เลขาสภาฯ   แจง้ต่อทีป่ระชุมถงึเรือ่งการขอความเหน็ชอบแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จง 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทีไ่ม่ถูกต้องจงึ
ขอความเห็นชอบจากสภาเพื่อพิจารณาทัง้อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณจงึขอแกไ้ขดงันี้ 
1.) โครงการก่อสรา้งถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านาไหมเดมิความกวา้งผวิจราจร 5 

เมตร ระยะทาง 15 เมตร ไหล่ทางลูกรงัข้างละ0.05 เมตรขอแก้ไขเป็น

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านาไหมเดมิความ

กวา้งผวิจราจร 5 เมตร ระยะทาง 15 เมตร ไหล่ทางลูกรงัขา้งละ0.00 -0.50 

เมตร งบประมาณ 45,000 บาท 

2.) โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าส าเรจ็รูปตวัยูให้เพิม่หมู่บ้านเป็นบ้านสุวอ 

หมูท่ี ่8 ต าบลนาไหมรายละเอยีดอื่นๆคงไวเ้หมอืนเดมิ 

3.) โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายขา้งวดัป่าบ้านแสนอุดม –สามแยก เมอืง

นาช าความกว้างผวิจราจร 5 เมตร แก้เป็น ระยะทาง 210 เมตร ไหล่ทาง

ลูกรงัข้างละ0.00-0.50 พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตรม.พร้อมป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 499,000 บาท 
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4.) โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบ้านเมอืงนาช า-บ้านปอพาน ความกว้าง

ผวิจราจร 5 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ไหล่ทางลกูรงัขา้งละ0.00-0.50เมตร

โยตัดระยะทาง 210เมตร ออก เนื่ องจากพิมพ์ช ้ ากับโครงการอื่ น

งบประมาณ 892,000 บาท 

5.) โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบ้านโนนประเสรฐิ หมู่ท1ี2 จากหน้าบ้าน

นายประเสรฐิ  บรรเทาพษิ ไปบ้านสระแก้ว ต าบลบ้านดุง ความกว้างผวิ

จราจร 5 เมตร  ระยะทาง 170 เมตร ไหล่ทางลูกรงัขา้งละ0.00-0.50 พืน้ที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม.พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

งบประมาณ 498,000 บาท เนื่องจากทัง้ 5 โครงการมกีารพมิพร์ายละเอยีด

คลาดเคลื่อนซ ้าซอ้นจะขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายละเอยีดใหถู้กตอ้ง 

ประธานสภาฯ  ชกัถามทีป่ระชุมว่ามที่านใดจะซกัถามหรอือภปิรายในเรือ่งทีเ่ลขาเสนอหรอืไม ่
ทีป่ระชุม  ไมม่ ี
มตทิีป่ระชุม  เหน็ชอบทัง้ 5 โครงการดว้ยคะแนน 24 เสยีง 
   ไมเ่หน็ชอบ – เสยีง 
   เรือ่งการบรหิารงานก่อสรา้งทีย่งัไมไ่ดด้ าเนินการ 
นายก อบต.  แจง้ให ้ผอ.กองช่างชีแ้จงส่วนงานทีย่งัคา้งไมไ่ดด้ าเนินการ 
ผอ.กองช่าง  ชีแ้จงทีป่ระชุมว่าโครงการทีย่งัไมไ่ดด้ าเนินการดงันี้ 

1.) โครงการขดุลอกค าอเีกง้ไม่สามารถด าเนินการไดเ้นื่องจากสภาพดนิเป็นดนิ

ทรายไหลรถขดุไมส่ามารถเขา้ไปด าเนินการไดผู้ร้บัจา้งจงึไม่มใีคร

ด าเนินการ 

2.) โครงการขดุลอกคนัคหูนองลุมพุกอยูร่ะหว่างด าเนินการ 

3.) โครงการก่อสรา้งศาลาประชาคม หมู่ที ่1เสนอนายกประกาศเชญิชวน 

4.) โครงการถนนลกูรงัทีจ่ะด าเนินการซ่อมแซมกพ็ึง่ไดร้บัแจง้มา 4 หมู่บา้น

ตอนน้ีกไ็ดด้ าเนินการประเมนิจดุทีจ่ะด าเนินการแลว้ 

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
ประธานสภาฯ  ชกัถามทีป่ระชุมว่ามที่านใดจะซกัถามหรอือภปิรายในเรื่องทีเ่ลขาเสนอหรอืไม่ 
นายสมพร พมิพน์ะมาตร กล่าวต่อทีป่ระชุมถงึสภาพความเป็นอยูข่องสมาชกิและคณะบรหิารอยูแ่บพีน้่องมอีะไร 

กนักอ็าศยักนัส่วนค าพดูบางอยา่งกไ็มส่มควรพดูอกีไม่นานกจ็ะหมดวาระและเลอืกตัง้
ใหมก่ใ็หส้ามคัคกีนั 

มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 
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ประธานสภาฯ  เรือ่งขอความเหน็ชอบกรณีการก่อตัง้วดัศรนีวลวนาราม หมูท่ี ่12 บา้นโนนประเสรฐิ 
นายภูม ิแสนศลิา แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ามรีาษฎรหมูท่ี ่12 บา้นโนนประเสรฐิ ไดม้มีตทิีป่ระชุมจาก 
(ส.อบต.ม.12)   คณะกรรมการหมูบ่า้นเพื่อจดัตัง้วดัศรนีวลวนาราม ดนิเพื่อสรา้งวดั จ านวน   19  ไร ่ 

ชึง่อยูใ่นเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก.)  ปัจจบุนัมพีระภกิษุจ าพรรษาจ านวน 2 รปูมเีสนาสนะ 
ประกอบดว้ย ศาลาการเปรยีญ จ านวน 1 หลงั, กุฏ ิ จ านวน  6 หลงั , โรงครวั  1 หลงั  
หอ้งน ้า  จ านวน  19   หอ้ง ,  เมร ุจ านวน 1 หลงั โรงฉัน จ านวน 1 หลงั  โดยทาง
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัอุดรธานีไดใ้หท้างหมู่บา้นศกึษาผลกระทบทางเสยีงว่า
มผีลกระทบการใชเ้สยีงในชวีติประจ าวนัหรอืไม ่ปัญหาฝุ่ นละออง น ้าเสยี หรอืไม่
ประกอบกบัขอความเหน็ชอบจากสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหมในการจดัตัง้วดั
ศรนีวลวนารามชึง่มผีูม้าปฏบิตัศิาสนกจิ  612 คน จ านวน  182 ครวัเรอืน ขอใหท้ี่
ประชุมพจิารณาอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

ประธานสภาฯ  สอบถามทีป่ระชุมว่ามสีมาชกิท่านใดและชีแ้จงหรอือภปิรายเกี่ยวกบัการขอความ 
   เหน็ชอบในการก่อสรา้งวดัหรอืไม่ 
มตทิีป่ระชุม  เหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีง  21 เสยีง 
   ไมเ่หน็ชอบ  - เสยีง 
   ขอขอบคุณสมาชกิทุกท่าน ขอปิดการประชุม 

   ปิดประชุมเวลา 13.40 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) 

      เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชยัยะ ผูร้บัรองรายงานการประชุม 
         (นายสมพร สุชยัยะ) 

 ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


