
บันทกึรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 
วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
******************************************************* 

ผู้มาประชุม   คน 
ผู้ไม่มาประชุม   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร สุชัยยะ 11 ประธานสภาฯ สมพร สุชัยยะ  
2 นายสุนทร ปัดมะริด 12 รองประธานสภาฯ สุนทร ปัดมะริด  
3 นายสนั่น สิงห์น้อย 3 สมาชิกสภา อบต. สนั่น สิงห์น้อย  
4 นายไสว โพธิ์ช่วย 6 สมาชิกสภา อบต. ไสว โพธิ์ช่วย  
5 นายสมพร พิมพ์นะมาตร 7 สมาชิกสภา อบต. สมพร พิมพ์นะมาตร  
6 นายศรีลา ป่าผึ้ง 2 สมาชิกสภา อบต. ศรีลา ป่าผึ้ง  
7 นายวาสนา สุไชยะ 6 สมาชิกสภา อบต. นายวาสนา สุไชยะ  
8 นายคมสิทธิ์ ศฤงคาร 3 สมาชิกสภา อบต. คมสิทธิ์ ศฤงคาร  
9 นายไพรวัลย์ แก้วศักดี 2 สมาชิกสภา อบต. ไพวัลย์ แก้วศักดี  

10 นางดวงจันทร์ กองขันธ์ 8 สมาชิกสภา อบต. ดวงจันทร์ กองขันธ์  
11 นายโสภณ หาที 5 สมาชิกสภา อบต. โสภณ หาที  
12 นายพงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล 11 สมาชิกสภา อบต. พงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล  
13 นายค าพันธ์ พระจันทร์ศรี 7 สมาชิกสภา อบต. ค าพันธ์ พระจันทร์ศรี  
14 นายศุภชัย จันทชาติ 13 สมาชิกสภา อบต. ศุภชัย จันทชาติ  
15 นายประสงค์ ค าสุขดี 8 สมาชิกสภา อบต. ประสงค์ ค าสุขดี  
16 นายก้าน ชาวยศ 5 สมาชิกสภา อบต. ก้าน ชาวยศ  
17 นายสุบรรณ สัมพุทธ 9 สมาชิกสภา อบต. สุบรรณ สัมพุทธ  
18 นายประนู สีสิงห์ 10 สมาชิกสภา อบต. ประนู สีสิงห์  
19 นายภูมิ แสนศิลา 12 สมาชิกสภา อบต. ภูมิ แสนศิลา  
20 นายสาคร ช่วยปัด 10 สมาชิกสภา อบต. สาคร ช่วยปัด  
21 นายค าพอง สีวิสอน 4 สมาชิกสภา อบต. ค าพอง สีวิสอน  
22 นายทองสุข สุดาทิพย์ 13 สมาชิกสภา อบต. ทองสุข สุดาทิพย์  
23 นายสุมิตร วิชิต 4 สมาชิกสภา อบต. สุมิตร วิชิต  
24 นายสมาน พรมรักษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรักษา  
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คณะผู้บริหาร 

1 นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม 11 นายก อบต. นิรันดร์ โคตรปัจจิม  
2 นายสุดใจ ปะวะภูตะกัง 7 รองนายก อบต. สุดใจ ปะวะภูตะกัง  
3 นายธนทัต ผึ้งหาญ 2 รองนายก อบต. ธนทัต ผึ้งหาญ  
4 นายรอน โสภาดี 2 เลขานุการนายก รอน โสภาดี  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 
ประธานนับองค์ประชุมครบ 
ประธานกล่าวเปิดประชุมพร้อมอ่านประกาศสมัยประชุมให้ที่ประชุมทราบและนับองค์ประชุมครบ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
    
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

-เรื่องรายงานผลการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 

ประธานสภา อบต. เชิญนายกแถลงต่อสภาฯ 
นายก อบต.  แถลงต่อท่ีประชุมดังนี้ รายรับ-รายจ่ายไตรมาสที่ 2  
   ประเภทรายรับ 
   -หมวดภาษีอากร 16,929.21    บาท  
   -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 48,918บาท  
   -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 136,088.89 บาท 
   -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์152,855 บาท 
   -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,999 บาท  
   -หมวดรายได้จากทุน     -  บาท 
   -หมวดภาษีจัดสรร  6,350,618  บาท  
   -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 2,190,261 บาท    
   -หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 39,186 บาท    

รวมรายรับไตรมาสที่ 2     8,94919.57  บาท 
 
   ประเภทรายจ่าย 
   -งบกลาง  1,189,631 บาท  
   -เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 718,600 บาท  

-เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 2,677,785 บาท  
-ค่าตอบแทน 19,900 บาท 
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-ค่าใช้สอย 774,903 บาท  
-ค่าวัสดุ 1,896,818 บาท  
-ค่าสาธารณูปโภค 136,369 บาท   
-ค่าครุภัณฑ์ 109,500 บาท  
-ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(ไตรมาส 3) 1,485,000 บาท  
-รายจ่ายอื่น ๆ - บาท 
-เงินอุดหนุน 916,000 บาท 
รวมรายจ่าย 7,939,506 .92 บาท 
ส าหรับค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติปี 63 การด าเนินการเป็นดังนี้ 
1) โครงการก่อสร้างเมรุบ้านาไหม ม.1 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างแต่ยังไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา 
2) โครงการก่อสร้างโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนาซ า ยังไม่ได้ประมาณการ 
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.2 บ้านผึ้งด าเนินการแล้วเสร็จ 
4)  โครงการก่อสร้างลาดยาง สายบ้านนาขี้นาค -วัดป่ายังไม่ได้ประมาณการ 
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,4  ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
6) โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 6  ยังไม่ได้ประมาณการ 
7) โครงขุดลอกสระน้ าหนองประมง หมู่ที่ 7   อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างเข้าท าสัญญา 
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8  ยังไม่ได้ประมาณการ 
9) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม หมู่ที่ 9 ยังไม่ได้ประมาณการ 
10) โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปา หมู่ที่ 10  ยังไม่ได้ประมาณการ 
11) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 –หมู่ที่ 12  ยังไม่ได้ประมาณการ 
12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโนนประเสริฐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านทุ่งกว้างพัฒนา ท าสัญญาแล้ว ส าหรับเงินสะสม  

ณ 30 เมษายน พ.ศ.2563 ทั้งสิ้น 29,848,608.77 บาทและสามารถน าไปจ่าย
ขาดได้ 11,397,600 บาท โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมการด าเนินการเป็นดังนี้ 
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสุวอ-ทุ่งกว้าง ท าสัญญาแล้ว 
-โครงการขุดลอกสระหลวงบ้านนาไหม ท าสัญญาแล้ว 
-โครงการรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านนาขี้นาค,บ้านกุดดู่ ม.4 ท าสัญญาแล้ว 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าบ่อยาง ม.5, บ้านวังคางฮุง ม.6,บ้านสุวอ ม.8,บ้าน
แสนอุดม ม.9 , บ้านเมืองนาช า ม.10 , ยังไม่ได้ประมาณการ 
-โครงการขุดลอกค าอีเก้ง ม.11 ยังไม่ท าสัญญา 
-โครงการขุดลอกห้วยโสกหมู บ้านโนนประเสริฐ ม.12  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
-ถนน คสล.บ้านทุ่งกว้าง ม.13 ยังไม่ประมาณการ 
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-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้งภายในหมู่บ้าน,บ้านผึ้ง-บ้านต้อน,นาขี้นาค-วัดป่า,
กุดดู่-ค าล้อม,ท่าบ่อยาง-บ้านผึ้ง,วังคางฮุง-เมืองนาช า,นาค าวัง-บ๋ากว้าง, 
นาค าวัง-สุดเขตนาไหม,บ้านแสนอุดมภายในหมู่บ้าน,นาช า-ปอพาน,นาช า-นาดี, 
นาช า-คางฮุง,ศรับุญทัน-โนนประเสริฐ,ศรีบุญทัน-หนองสองห้อง,โนนประเสริฐ-ค าล้อม
ด าเนินการแล้วเสร็จ, 
ขุดลอกหนองลุมพุกด าเนินการแล้วเสร็จ 
ขุดลอกคันดินหนองลุมพุก(ศูนย์เกษตร) ยังไม่ประมาณการ 
ขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์ทุ่งกว้าง ยังไม่ท าสัญญา 
ขุดลอกสระหลวงนาขี้นาค ท าสัญญาแล้ว และที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าจ านวน 7 โครงการและได้มอบหมายให้ทางกองช่าง อบต.ไป
ด าเนินการ ประมาณการแล้วส่วนเงินสะสมที่จะเสนอเพ่ือให้สภาพิจารณา  
จ านวน 11,397,600 บาท 

นายก้าน   ชาวยศ  ถามที่ประชุมว่าเงินสะสมสามารถน าไปใช้จ่ายกรณีท่ีโครงการไม่มีในแผนจะได้หรือไม่ 
นายสนั่น  สิงห์น้อย สอบถามที่ประชุมว่าเงินสะสมจะให้ทางสมาชิกเสนอโครงการเข้ามาหรือนายกจะเสนอ 
นายก อบต.  แจ้งที่ประชุมว่าทางฝ่ายบริหารก็ต้องการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและความต้องการ 
   ของหมู่บ้านจึงให้แต่ละหมู่บ้านเสนอ 
ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมว่าเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมจ าเป็นต้องมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชน 
   เป็นหลักที่เสนอมาก็มีซ่อมสร้างถนนลาดยาง ปรับปรุงถนน แหล่งน้ า 
นายสนั่น  สิงห์น้อย ยังติดใจเงินสะสม 
นายสมพร  พิมพ์นะมาตร เสนอท่ีประชุมว่า เกี่ยวกับงบประมาณเงินสะสมถึงจะน ามาซ่อมแซมถนนถนนลาดยาง  

ซ่อมทุกปีเป็นเงินจ านวนมากถ้าน างบประมาณไปด าเนินการก็ช ารุดเหมือนเดิม ชาวบ้านทุก
หมู่บ้านก็เดือดร้อนเช่นกันอยากให้แก้ไขปัญหาทุกหมู่บ้าน 

นายก อบต.  แจ้งว่าการซ่อมแซมถนนลาดยางมันก็มีอายุการใช้งานก็มีการซ่อมแซมอยู่เพื่อให้การใช้งาน 
   เป็นไปด้วยดีไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน 
นายก้าน   ชาวยศ  อยากให้ช่างประมาณการซ่อมแซมถนนลาดยางให้ตลอกสายที่เหลือก็พิจารณาแต่ละหมู่บ้าน 
นายสุบรรณ  สัมพุทธ เสนอที่ประชุมว่า ระบบประปาไม่สะดวกใช้การไม่ได้ขอให้มีการใช้งบประมาณให้เจาะบ่อให้ 
   ใหม่เนื่องจากน้ าไม่สะอาดมีสารพิษจึงของบประมาณ ปรับปรุงเจาะบ่อใหม่ 
นายสุนทร  เสนอให้ขอใช้สถานที่วัดป่าเจาะบาดาล 
ที่ประชุม  ให้ส ารวจสถานที่พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย 
ประธาน สภา  แจ้งที่ประชุมว่าการประชุมก็ได้เวลาบ่ายโมงแล้วยังมีข้อประชุมอยู่อีกหลายวาระจะประชุม 
   ต่อหรือพักการประชุม   
นายสนั่น สิงห์น้อย เสนอขอพักการประชุมโดยมีนายไสว โพธิ์ช่วยและนายค าพันธ์ พระจันทร์ศรี เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  กล่าวพักการประชุมและนัดประชุมในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา09.30 น ทีไ่ม่ 



อยู่ 
   ในห้องประชุมให้แจ้งเป็นหนังสือ 
ประธานสภา  กล่าวปิดการประชุม เวลา  13.30 น. 
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    ลงชื่อ    สนั่น  สิงห์น้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสนั่น  สิงห์น้อย) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 

ลงชื่อ      ไสว  โพธิ์ช่วย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายไสว   โพธิ์ช่วย) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 

ลงชื่อ   สุนทร  ปัดมะริด ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสุนทร  ปัดมะริด) 
           รองประธานสภา อบต.นาไหม 
 

ลงชื่อ   สมาน พรมรักษา ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสมาน พรมรักษา) 

     เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชัยยะ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสมพร สุชัยยะ) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2563 

วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

******************************************************* 
ผู้มาประชุม   คน 
ผู้ไม่มาประชุม   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร สุชัยยะ 11 ประธานสภาฯ สมพร สุชัยยะ  
2 นายสุนทร ปัดมะริด 12 รองประธานสภาฯ สุนทร ปัดมะริด  
3 นายสนั่น สิงห์น้อย 3 สมาชิกสภา อบต. สนั่น สิงห์น้อย  
4 นายไสว โพธิ์ช่วย 6 สมาชิกสภา อบต. ไสว โพธิ์ช่วย  
5 นายสมพร พิมพ์นะมาตร 7 สมาชิกสภา อบต. สมพร พิมพ์นะมาตร  
6 นายศรีลา ป่าผึ้ง 2 สมาชิกสภา อบต. ศรีลา ป่าผึ้ง  
7 นายวาสนา สุไชยะ 6 สมาชิกสภา อบต. นายวาสนา สุไชยะ  
8 นายไพรวัลย์ แก้วศักดี 2 สมาชิกสภา อบต. ไพวัลย์ แก้วศักดี  
9 นางดวงจันทร์ กองขันธ์ 8 สมาชิกสภา อบต. ดวงจันทร์ กองขันธ์  

10 นายประสงค์ ค าสุขดี 8 สมาชิกสภา อบต. ประสงค์ ค าสุขดี  
11 นายพงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล 11 สมาชิกสภา อบต. พงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล  
12 นายโสภณ หาที 5 สมาชิกสภา อบต. โสภณ หาที  
13 นายค าพันธ์ พระจันทร์ศรี 7 สมาชิกสภา อบต. ค าพันธ์ พระจันทร์ศรี  
14 นายศุภชัย จันทชาติ 13 สมาชิกสภา อบต. ศุภชัย จันทชาติ  
15 นายก้าน ชาวยศ 5 สมาชิกสภา อบต. ก้าน ชาวยศ  
16 นายสุมิตร วิชิต 4 สมาชิกสภา อบต. สุมิตร วิชิต  
17 นายสุบรรณ สัมพุทธ 9 สมาชิกสภา อบต. สุบรรณ สัมพุทธ  
18 นายประนู สีสิงห์ 10 สมาชิกสภา อบต. ประนู สีสิงห์  
19 นายภูมิ แสนศิลา 12 สมาชิกสภา อบต. ภูมิ แสนศิลา  
20 นายสาคร ช่วยปัด 10 สมาชิกสภา อบต. สาคร ช่วยปัด  
21 นายค าพอง สีวิสอน 4 สมาชิกสภา อบต. ค าพอง สีวิสอน  
22 นายทองสุข สุดาทิพย์ 13 สมาชิกสภา อบต. ทองสุข สุดาทิพย์  
23 นายสมาน พรมรักษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรักษา  
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คณะผู้บริหาร 
1 นายนิรันดร์ โคตรปัจจิม 11 นายก อบต. นิรันดร์ โคตรปัจจิม  
2 นายสุดใจ ปะวะภูตะกัง 7 รองนายก อบต. สุดใจ ปะวะภูตะกัง  
3 นายธนทัต ผึ้งหาญ 2 รองนายก อบต. ธนทัต ผึ้งหาญ  
4 นายรอน โสภาดี 2 เลขานุการนายก รอน โสภาดี  

ประธานสภานับองค์ประชุมครบ 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   -ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว 
   -พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจ าเป็นเร่งด่วน 
ประธานสภา อบต. แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวันนี้ก็สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วพิจารณาการจ่าย 

ขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรายละเอียดในการจ่ายขาดเงิน
สะสมมีดังนี้ 
1.)โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ขนาดกว้าง  6  เมตร. ยาว 15  เมตรสูง 3 เมตร 
จ านวน 1 หลังพร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย  
รวมเป็นเงิน 300,000บาท 
2.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2   ความกว้างผิวจราจร 
4 เมตร ยาว 169 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
676 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนดจ านวน1ป้ายรวมเป็นเงิน 404,000บาท 
3.)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัว ยู(แบบแรงดึง) ตามแบบท่ีก าหนด  
   บ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 3 จ านวน 3 จุดดังนี้ 

3.1 จุดที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัว ยู (แบบแรงดึง) ขนาดกว้าง 
0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 158 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ าขนาดกว้าง 
0.25 เมตร ยาว 0.46 เมตร หนา0.10 เมตร จ านวน 632 ฝา พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบท่ีก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 353,000 บาท 
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3.2 จุดที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัว ยู (แบบแรงดึง)ขนาดกว้าง 
0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.25 
เมตร ยาว 0.46 เมตร หนา0.10 เมตร จ านวน 100 ฝา พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
ที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 55,900 บาท 
3.3 จุดที่ 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัว ยู (แบบแรงดึง)ขนาดกว้าง 
0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.25 
เมตร ยาว 0.46 เมตร หนา0.10 เมตร จ านวน 28 ฝา พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่
ก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 15,600 บาท 

4.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดดู่ หมู่ที่ 4   ความ
กว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 210 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย  
รวมเป็นเงิน 497,000บาท 
5.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ที่ 5    
ความกว้างผิวจราจร 5 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด  
จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 498,000บาท 
6.)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัว ยู(แบบแรงดึง) ตามแบบท่ีก าหนด  
บ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 220 เมตร พร้อมฝาปิด
รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.46 เมตร หนา0.10 เมตร จ านวน 880 
ฝา พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 496,000 บาท 
7.)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า(ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด) บ้านนาค าวัง หมู่ที่ 7 
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 300 เมตร  พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่
ก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 300,000 บาท 
8.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุวอ หมู่ที่ 8   ความ
กว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 120 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย  
รวมเป็นเงิน 291,000บาท 
9.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 9   
ความกว้างผิวจราจร 3 เมตร ยาว 86 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 
ป้าย รวมเป็นเงิน 157,000บาท 
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10.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองนาช า หมู่ที่ 10   
ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 198 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวม
เป็นเงิน 475,000บาท 
11.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัว ยู(แบบแรงดึง) ตามแบบที่ก าหนด บ้านศรี
บุญทัน หมู่ที่ 11 กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 172 เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ าขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.46 เมตร หนา0.10 เมตร จ านวน 688 ฝา 
พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 387,000 บาท 
12.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ 12  
จ านวน 2 จุดดังนี้ 
12.1) จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ 12  
ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 64 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 256 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด  
จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 151,000บาท 
12.2) จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ 12  
ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 146 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 584 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด  
จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 348,000บาท 
13.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ 13   
ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 195 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย  
รวมเป็นเงิน 467,000บาท 
14.)โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ าเหลี่ยมส าเร็จรูปและลงลูกรัง 
บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ 12 จ านวน 2 จุดดังนี้ 
14.1) จุดที่ 1 ลงลูกรังความกว้างผิวจราจร 6 เมตร ยาว 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง1.20X1.20 เมตร ยาว 1.00 เมตร จ านวน 2 แถวๆละ9 
ท่อนรวม 18 ท่อนพร้อมยาแนวท่อและลงลูกรังหลังท่อให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการตาม
แบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 131,000บาท 
14.2) จุดที่ 2 ลงลูกรังความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 14 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร  
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง1.20X1.20 เมตร ยาว 1.00 เมตร จ านวน 16 ท่อน 
พร้อมยาแนวท่อและลงลูกรังหลังท่อให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด 
จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 110,000บาท 
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15.)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดดู่ หมู่ที่ 4 -  
บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ 13  จ านวน 2 ช่วง ดังนี้ 
15.1)ช่วงที่ 1 สายบ้านกุดดู่ หมู่ที่ 4 - บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ 13 ความกว้างผิวจราจร 
6 เมตร ยาว 780 เมตร ไหล่ทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ข้างละ 1 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 6,240 ตร.ม. 
15.2)ช่วงที่ 2 บ้านกุดดู่ หมู่ที่ 4  ความกว้างผิวจราจร 6 เมตร ยาว 108 เมตร  
ไหล่ทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ข้างละ 1 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม.พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมความยาวทั้งหมด 888 เมตรพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,104 ตร.ม.เป็นเงิน 3,541,000บาท 
16.)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ 12- 
บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ 11 จ านวน 3 ชว่งดังนี้ 
16.1)ช่วงที่ 1 (ช่วงบ้านแสนอุดม หมู่ที 9) ความกว้างผิวจราจร 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
ไหล่ทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ข้างละ 1 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม.
จ านวนเงิน 874,000บาท 
16.2)ช่วงที่ 2 (บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ 12) ) ความกว้างผิวจราจร 6 เมตร ยาว 170 
เมตร ไหล่ทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ข้างละ 1 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.
จ านวนเงิน 629,000บาท 
16.3)ช่วงที่ 3 (สุดเขต อบต.นาไหม ) ความกว้างผิวจราจร 6 เมตร ยาว 100 เมตร  
ไหล่ทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ข้างละ 1 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.จ านวน
เงิน 364,000บาท รวมความยาวทั้งหมด 510 เมตร  พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,080 
ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 1,867,000บาท   
17.)โครงการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือใช้น้ าประปาหมู่บ้านบ้านผึ้งจ านวน1บ่อๆละ30,000 บาท 
18.) โครงการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือใช้น้ าประปาหมู่บ้านแสนอุดม จ านวน 1 บ่อ ๆ 
ละ 25,000 บาท 
19.)โครงการงานวางท่อระบายน้ าและลงลูกรัง สายบ้านนาค าวัง-บ๋ากว้าง วางท่อระบาย
คอนกรีตเสริมเหล็กปากรางลิ้น ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร  
1 แถว จ านวน 8 ท่อน พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อยและลงลูกรังหลังผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร ยาว10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยรวมเป็นเงิน 10,000บาท 
20.) โครงการงานวางท่อระบายน้ าและลงลูกรัง สายบ้านสุวอ ม.8 –บ้านผึ้ง ม.2 วางท่อ
ระบายคอนกรีตเสริมเหล็กปากรางลิ้น ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร  
1 แถว จ านวน 8 ท่อน พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อยและลงลูกรังหลังผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร ยาว10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยรวมเป็นเงิน 15,000บาท 
21.)โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครภัยพิบัติต าบลนาไหม จ านวน 134,600 บาท 
22.)โครงการจัดชื้อเครื่องล้างมือเท้าเหยียบ แบบกะละมังพลาสติก จ านวน 9 เครื่อง ๆ 
ละ 2,500 บาทและอ่างอลูมิเนียม จ านวน 1 เครื่องๆละ 3,800 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
26,300 บาท 

รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 11,085,400 บาท 
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ระเบียบวารที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภา อบต. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงถึงการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เจ้าหน้าที่งบประมาณ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่สภาได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โครงการจัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank 
printer) งบประมาณ 21,500 บาท  
ข้อความเดิมเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(ink tank printer) จ านวน 5 เครื่องๆละ4,300บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)จากโรงาน

ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200X1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที

(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 มีนาคม 2562ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

ข้อความใหม่ 
1.)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด

ชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)  จ านวน 4เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

-printer,copy,scan และwifi 
- printer speed ขาวด า 8.8/สี 50 แผ่น/นาที 
-Resolution สูงสุด 4,800X1,200 dpi 
- copy speed สูงสุด 25 dpi 
- scan Resolutionสูงสุด 600X1,200 dpi 
- ถาดกระดาษบรรจุ 100 แผ่น 
- เชื่อมต่อ USB 2.0/ wifi 
- จ านวนหน้าพิมพ์ 1472 
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- ขนาดหยดหมึก 2 Pl min 
เรื่อง ขอโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
เพ่ือตั้งเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่ 

ประธานสภา อบต.  แจ้งที่ประชุมว่าได้รับแจ้งจากกองช่างว่ามีความจ าเป็นเนื่องจากประชาชนได้รับ 
ความเดือดเนื่องจาก ระบบน้ าประปาภายในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอและจ าเป็นจะต้อง
เจาะบ่อบาดาลเพิ่มส าหรับบ้านท่าบ่อยาง หมู่ที่ 5 ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจาก
สภาเพ่ือขอโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563
จากแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งบ
บุคลากรประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งนายช่างโยธาที่ตั้งไว้ 
202,620 บาทและยังไม่ได้เบิกจ่าย จึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นค่าจัดชื้อครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ าแบจุ่มขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
เรื่องโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2563 เพ่ือตั้ง
เป็นรายจ่ายขึ้นใหม่เป็นค่าจัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องจ่ายสารเคมี จ านวน 2 เครื่องๆละ 
8,400  บาท รวมเป็นเงิน 16,800 บาทจากแผนงานเคหะและชุมชนงาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งบบุคลากรประเภทเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งนายช่างโยธาที่ตั้งไว้ 202,620 บาทและยังไม่ได้
เบิกจ่าย 
จึงขอมติที่ประชุม 

ประธานสภา อบต.  ขอมต ิเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  
    ไม่เห็นด้วย-เสียง 
นายสมพร พิมพ์นะมาตร  แจ้งต่อที่ประชุมว่าการจ่ายขาดเงินสะสมของแต่ละหมู่บ้านก็ได้รับการแก้ไข 

อย่างทั่วถึงทั้งนี้งบประมาณก็มีเพียงพออยากเสนอให้เห็นความส าคัญของแต่ละ
หมู่บ้านให้คณะผู้บริหารเร่งด าเนินการโดยเฉพาะบ้านาค าวังประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนอย่างมากขอฝากทางบริหาร 

ประธานสภา อบต.  ชักถามท่ีประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะชักถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
มติที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภา อบต.  กล่าวปิดประชุมเวลา 13.40 น 
 
    ลงชื่อ    สนั่น  สิงห์น้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสนั่น  สิงห์น้อย) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 

ลงชื่อ      ไสว  โพธิ์ช่วย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายไสว   โพธิ์ช่วย) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
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ลงชื่อ   สุนทร  ปัดมะริด ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายสุนทร  ปัดมะริด) 
           รองประธานสภา อบต.นาไหม 
 

ลงชื่อ   สมาน พรมรักษา ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสมาน พรมรักษา) 

     เลขานุการสภาฯ 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชัยยะ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสมพร สุชัยยะ) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


