
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3/2563 

วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

******************************************************* 
ผู้มาประชุม  23 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 นายไพวัลย์ แก้วศักดี 2 สมาชิกสภา อบต. ไพวัลย์ แก้วศักดี  

10 นางดวงจันทร์ กองขันธ์ 8 สมาชิกสภา อบต. ดวงจันทร์ กองขันธ์  
11 นายประสงค์ ค าสุขดี 8 สมาชิกสภา อบต. ประสงค์ ค าสุขดี  
12 นายพงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล 11 สมาชิกสภา อบต. พงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล  
13 นายโสภณ หาที 5 สมาชิกสภา อบต. โสภณ หาที  
14 นายค าพันธ์ พระจันทร์ศรี 7 สมาชิกสภา อบต. ค าพันธ์ พระจันทร์ศรี  
15 นายศุภชัย จันทชาติ 13 สมาชิกสภา อบต. ศุภชัย จันทชาติ  
16 นายค าพอง สีวิสอน 4 สมาชิกสภา อบต. ค าพอง สีวิสอน  
17 นายก้าน ชาวยศ 5 สมาชิกสภา อบต. ก้าน ชาวยศ  
18 นายสุมิตร วิชิต 4 สมาชิกสภา อบต. สุมิตร วิชิต  
19 นายสุบรรณ สัมพุทธ 6 สมาชิกสภา อบต. สุบรรณ สัมพุทธ  
20 นายประนู สีสิงห์ 10 สมาชิกสภา อบต. ประนู สีสิงห์  
21 นายภูมิ แสนศิลา 12 สมาชิกสภา อบต. ภูมิ แสนศิลา  
22 นายสาคร ช่วยปัด 10 สมาชิกสภา อบต. สาคร ช่วยปัด  
23 นายทองสุข สุดาทิพย์ 13 สมาชิกสภา อบต. ทองสุข สุดาทิพย์  
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 09.00 น 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  - 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2564 
ประธานสภาฯ แถลงอ่านประกาศสมัยประชุม ต่อสภาและแจ้งถึงการประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ฝ่ายบริหารได้
เสนอญัตติต่อสภาและสภา และสภาได้เรียกประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ ก็จะเชิญนายกได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นายก อบต.  อ่านแถลงร่างข้อบัญญัติต่อสภาดังนี้ 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ต่อสภา องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและ
สมาชิกได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและนโยบายการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดังต่อไปนี้ 

1.สถานะการคลัง 
1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓  ณ วันที่ 31 กรกฏาคม  พ.ศ.256๓  องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาไหม มีสถานะการเงินดังนี้  

   1.1.1. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    74,758,048.34    บาท 
   1.1.2 เงินสะสม        27,625,408.77 บาท 
   1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม       25,919,786.40 บาท 
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  2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  256๒ 
   (1)รายรับจริงทั้งสิ้น   จ านวน   65,619,669.88   บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร    198,321.65       บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 308,583 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   584,145.28    บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์ 249,256.00 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  402,802.00            บาท 
    หมวดรายได้จากทุน         -       บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร  26,721,410.71 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  30,042,881.00 บาท 
    (2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 7,112,000.00 บาท 

(3) รายจ่ายจริง จ านวน  51,899,853.52 บาท     ประกอบด้วย 
งบกลาง   13,205,399.40 บาท 

     งบบุคลากร    11,633,703.82 บาท 
งบด าเนินการ  9,290,908.92 บาท 
งบลงทุน  12,822,930.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น    10,000.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน  4,936,911.38  บาท 

 ๓. บทเฉพาะการ 
  ประเภทกิจการ - กิจกรรม 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.........................มีรายรับจริง- บาท รายจ่ายจริง    - บาท 
  เงินกู้จากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ   จ านวน    - บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จ านวน    - บาท 
  ก าไรสุทธิ     จ านวน     - บาท 
  เงินฝากธนาคาร     จ านวน     - บาท 
  เงินฝากธนาคาร ณ วันที่    จ านวน     - บาท 
  ทรัพย์จ าน า     จ านวน     - บาท 

ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

รายรับ 
 ก. รายได้จัดเก็บเอง 
  1. หมวดภาษีอากร    ประมาณการไว้ 
  1.1 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   20,000.00 บาท 
  1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    - บาท 
  1.3 ภาษีบ ารุงท้องที่     - บาท 
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  1.4 ภาษีป้าย     19,000.00 บาท 
  1.5 อากรฆ่าสัตว์     - บาท 
  1.6 อากรรังนกนางแอ่น     - บาท 
    รวม    39,000.00 บาท 

2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
  2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 830.00 บาท 
  2.2 ค่าธรรมเนียมและขนมูลฝอย   265,000.00 บาท 
  2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล 4,000.00 บาท 
  2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์  500.00 บาท   
  2.5 ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย  185,000.00 บาท 
  2.6 ค่าธรรมเนียมการขุดดินถมดิน   12,500.00 บาท 
  2.7 ค่าปรับผิดสัญญา     - บาท 
  2.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  - บาท 
    รวม    467,830.00 บาท 

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่   500.00 บาท 
  3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   580,000.00 บาท 
  3.3 รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน    - บาท 

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพานิชย์ 
  4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและพานิชย์ค่าน้ าประปา 249,256 บาท 
    รวม    249,256.00 บาท 

5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
  5.1 ค่าขายแบบแปลนเอกสารประกวดราคา 150,000.00 บาท 
  5.2 ค่าบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน   125,000.00 บาท 
  5.3 คา่รับรองส าเนาถ่ายเอกสาร    - บาท 
  5.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ    1,000.00 บาท 
    รวม    276,000 บาท 

6.รายได้จากทุน 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
  หมวดภาษีอากร  
  6.1 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  680,000.00 บาท 
  6.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  11,5000,000.00 บาท 



-๕- 
  6.3 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 4,113,000.00 บาท  
  6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ    127,200.00 บาท 
  6.5 ภาษีสุรา      - บาท   
  6.6 ภาษีสรรพสามิต    9,110,000.00บาท 
  6.7 ภาษีสรรพสามิตเขตพ้ืนที่อุดรธานี  2,400.00 บาท 

6.8 ค่าภาคหลวงแร่    70,000.00 บาท 
6.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม   300,000 บาท 
6.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน 750,000บาท 
  รวม    26,652,600.00 บาท 

ข.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
        30,100,000.00 บาท 

ค.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ   - บาท 
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,365,186.00 บาท 
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บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 256๔ 

หลักการ 
  โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2546 และมาตรา 87 จึงขอตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า พ.ศ. 256๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไหมโยมีงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นยอดรวม 5๘,365,186.00 บาท แยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม  12,661,480 บาท 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)  ยอดรวม  2,967,040 บาท 
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม  746,000 บาท 
4. แผนงานการศึกษา     ยอดรวม  13,410,410 บาท 
5. แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม  440,000 บาท 
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม  30,000 บาท 
7. แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม  10,693,800 บาท 
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม  690,000 บาท 
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม  298,000 บาท 
10. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   ยอดรวม     -  บาท 
11. แผนงานการเกษตร     ยอดรวม  290,00 บาท 
12. แผนงานพาณิชย์     ยอดรวม  100,000 บาท 
13. แผนงานงบกลาง     ยอดรวม  15,041,570 บาท 

เหตุผล 
  เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการอันเป็นภารกิจตามนโยบายของคณะบริหาร ในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ตามท่ีได้วางแผนไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.256๓
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาไหม พิจารณาเห็นชอบต่อ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป แยกเป็น  
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,319,840 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,109,400 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แยกเป็น  
          แผนงานการศึกษา 14,086,080 
          แผนงานสาธารณสุข 610,000 
          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 
          แผนงานเคหะและชุมชน 9,134,120 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 925,000 
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 349,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แยกเป็น  
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
          แผนงานเกษตร 180,000 
          แผนงานพาณชิย์ 100,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แยกเป็น  
           แผนงานงบกลาง 14,521,246 
                            งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 58,365,186 
 
รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น     58,365,186 บาท แยกเป็น 
 งบบุคลากร 
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน 3,235,320 บาท 
  เงินเดือนนายก/รองนายก ประกอบด้วย  532,080 บาท 
  เงินเดือนรองนายก 2 คน  
  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 45,600 บาท 
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   -ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต. 
   -ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายก อบต. 2 คน 
  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายก  45,600 บาท 
   -นายก อบต. 
   -รองนายก 2 คน 
  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาน่ายกเทศมนตรีนายก อบต.  90,720 บาท 
   -เลขานุการนายก อบต. 1 คน 
  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,521,320 บาท 
   -ประธานสภา อบต. 1 คน 
   -รองประธานสภา อบต. 1 คน 
   -เลขานุการสภา อบต. 1 คน 
   -สมาชิก อบต.  11 คน 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   5,843,100 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน  ประกอบด้วย  3,088,080 บาท 
   -ปลัด   1 คน 
   -รองปลัด  1 คน 
   -หัวหน้าส านักปลัด 1 คน 
   -นวก.การศึกษา  1 คน 
   -นวก.ส่งเสริมสุขภาพ 1 คน 
   -นักทรัพยากรบุคคล 1 คน 
   -นักวิเคราะห์นโยบายฯ 1 คน 
   -นักวิชาการเกษตร 1 คน 
   -จพง.ป้องกันฯ  1 คน 
   -เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน 
   -เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน 
  เงินประจ าต าแหน่ง   132,000 บาท 
   -ปลัด    
   -รองปลัด   
   -หัวหน้าส านักปลัด 
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  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า    252,120 บาท  
   -นวก.ประชาสัมพันธ์   ๑ คน 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ   2,168,880 บาท 
   -ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   1 คน 
   -ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ   1 คน 
   -พนักงานขับรถน้ า/รถพยาบาลกู้ชีพ 1 คน 
   -พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  1 คน 
   -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 คน 
   -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 คน 
   -ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 คน 
   -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ๒ คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
   -พนักงานขับรถยนต์   1 คน 
   -แม่บ้าน     1 คน 
   -คนงานทั่วไป    6 คน 
  เงนิเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง  202,020 บาท 

-พนักงานขับรถน้ า/รถพยาบาลกู้ชีพ 1 คน 
   -พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  1 คน 
   -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 คน 
   -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 คน 
   -ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 คน 
   -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ๒ คน 
   -พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(พนักงานทั่วไป) 1 คน 
   -แม่บ้าน (พนักงานทั่วไป)   1 คน 
   -คนงานทั่วไป(พนักงานทั่วไป)  6 คน 
  งบด าเนินงาน     4,522,000 บาท 
   ค่าตอบแทน    720,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   500,000 บาท  

-เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
-เงินค่าตอบแทน 
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-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,000 บาท 
-ค่าเช่าบ้าน     100,000 บาท 
-เงินช่วยเหลือบุตร    70,000 บาท 
-ค่าใช้สอย     2,569,000 บาท 

   -รายจ่ายให้ได้มาชึ่งบริการ   1,384,000 บาท 
-ค่าจ้างเหมาท าวารสารสรุปผลการด าเนินงาน อบต.นาไหม 
-ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง 
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  205,000 บาท 
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
-ค่าใช้จ่ายในการรับรองพิธีการรับเสด็จ 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญ 
-ค่าใช้จ่ายในการรับรองประชุมสภา 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  200,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    500,000 บาท 
-โครงการ อปท.สัญจร    15,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายในการดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  70,000 บาท 
-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   150,000 บาท 
-ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
-ค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 

ค่าวัสดุ       585,000 บาท 
-วัสดุส านักงาน 
-วัสดุงานบ้านงานครัว 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ 

ค่าสาธารณูปโภค      648,000 บาท 
-ค่าไฟฟ้า 
-ค่าโทรศัพท์ 
-ค่าไปรษณีย์ 
-ค่าอินเทอร์เน็ต 

งบลงทุน      319,600 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ ประกอบด้วย     119,600 บาท  
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ครุภัณฑ์ส านักงาน 

-เก้าอ้ีส านักงาน 
-เครื่องปรับอากาศ 
-เก้าอ้ีโชฟา 
-พัดลมอุตสาหกรรม  
-พัดลมติดผนัง 

ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   35,000  บาท 
-กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    8,600  บาท 
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก 2  เครื่อง 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    200,000 บาท 
  -ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะภายในบริเวณพ้ืนที่ อบต. 

งบรายจ่ายอื่น 
หมวดรายจ่ายอื่น     10,000 บาท 

-ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 
งบเงินอุดหนุน     ๒๐,000 บาท 
เงินอุดหนุน     20,000 บาท 

-เงินอุดหนุนส่วนราชการ(โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีส าคัญ) 
งานบริหารงานคลัง    3,369,820 บาท 
งบบุคลากร     2,096,520 บาท 
เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  1,452,960 บาท 

-ผู้อ านวยการคลัง   1 คน 
-นวก.การเงินและบัญชี   1 คน 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 คน 
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 คน 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ    1 คน 

   เงินประจ าต าแหน่ง  42,000 บาท 
-ผอ.คลัง 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   527,880 บาท 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 73,680 บาท 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

งบด าเนินงาน     1,061,000 บาท 
ค่าตอบแทน     376,600 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  218,000 บาท  
-เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  60,000 บาท 
ค่าเช่าบ้าน     48,800 บาท 

เงินช่วยเหลือบุตร     50,000 บาท 
ค่าใช้สอย     575,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-ค่าใช้จ่ายในโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่   

ค่าวัสดุ       150,000 บาท 
-วัสดุส านักงาน 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ 

งบลงทุน      212,300 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์     112,300 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน      บาท 

-ตู้เหล็กกระจกแบบบานเลื่อน 
-ตู้เหล็กเอกสาร/ตู้บนปิดกระจก/ตู้ล่างปิดทึบ 
-โต๊ะท างานเหล็ก 
-โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
-พัดลมติดผนัง 
-เก้าอ้ีส านักงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     17,800 บาท 
-เครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือLED 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     17,000 บาท 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in oneส าหรับงานส านักงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     23,000 บาท 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one ส าหรับงานประมวลผล 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     7,500  บาท 
-เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     100,000 บาท 
-ห้องเก็บพัสดุ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   1,109,400 บาท 

                     งบด าเนินการ   798,000 บาท 
                     ค่าใช้สอย    648,000 บาท              

-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
-ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกู้ชีพกู้ภัยต าบลนาไหม 

  ค่าวัสดุ       150,000 บาท  
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     100,000 บาท 
-วัสดุเครื่องดับเพลิง     50,000 บาท 

งบลงทุน       281,4000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์       281,400 บาท 

-กรวยจราจร  
-ตู้เก็บชุดดับเพลิง 
-กระบองพร้อมชองและเข็มขัด 
-ไฟหมุน 
-สายพานลากรถ 
-เสื้อก๊ักสะท้อนแสง 
-ผ้าใบหลังคาเต้นท์โค้ง 
-ถุงมือหนัง 
-กระบองไฟกระพริบ 
-ชุดกันฝน 
-คีมตัดเหล็ก 
-ไฟฉายแบบพกพา 
-หมวกนิรภัยสีส้ม 
-แผงกั้นจราจร 
-สายฉีดน้ าดับเพลิง 
-ค้อนทุบกระจกสองหัว 

 งบเงินอุดหนุน       30,000 บาท 
  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

-โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยเหลือของ อปท. 
  แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   6,533,390 บาท 
   งบบุคลากร     5,367,060 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    5,367,060 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน    2,712,120 บาท 
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-ต าแหน่งครู คศ.1   4 อัตรา 
-ต าแหน่งครู คศ.2   1 อัตรา 
-ต าแหน่งครู คศ.2   1 อัตรา 

เงินวิทยฐานะ    579,600 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   1,878,720 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง  จ านวน 13 อัตรา 

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 196,620 บาท 
-ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 9 อัตรา 

 งบด าเนินงาน      1,166,330 บาท 
  ค่าตอบแทน     366,330 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 366,330  บาท  

-เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ค่าใช้สอย      800,000 บาท 

-ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซม 
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  7,552,690 บาท 

งบด าเนินงาน      3,932,690 บาท 
ค่าใช้สอย      1,615,570 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

-สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ศูนย์  355,300 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ศูนย์ 1,024,100 บาท 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก9 ศูนย์ 236,170 บาท 

  ค่าวัสดุ      2,317,120 บาท 
ค่าอาหารเสริม(นม) 

  งบเงินอุดหนุน     3,620,000 บาท 
  เงินอุดหนุน     3,620,000 บาท 

-อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน  
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 610,000 บาท 
งบด าเนินงาน     350,000 บาท 
ค่าตอบแทน     120,000 บาท 

-อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  2 คน 
ค่าใช้สอย     180,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุทางการแพทย์ในการป้องกันไข้เลือดออก 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
-ค่าใช่จ่ายในการส ารวจการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว 
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-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
ค่าวัสดุ        50,000 บาท 

   -วัสดุเครื่องแต่งกายในการก าจัดขยะมูลฝอย 
งบเงินอุดหนุน       260,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.นาไหม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังเคราะห์    30,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน       30,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

-โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านดุง   20,000 บาท 
-โครงการอุดหนุนเหล่ากาดชาดอ าเภอบ้านดุง  10,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   1,845,320 บาท 
งบบุคลากร       1,240,320 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เพ่ือจ่ายเป็น    1,240,320 บาท 
เงินเดือนพนักงาน      651,540 บาท 

-ผู้อ านวยการกองช่าง 1 คน 
-นายช่างโยธา  1 คน 

  เงินประจ าต าแหน่ง      42,000 บาท 
-ผอ.กองช่าง 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      494,760 บาท 
-ผู้ช่วยช่างโยธา  1 คน 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
-คนงานทั่วไป  2 คน 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ    52,020 บาท 
-ผู้ช่วยช่างโยธา  1 คน 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
-คนงานทั่วไป  2 คน 

งบด าเนินงาน       605,000 บาท 
ค่าตอบแทน       160,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   100,000      บาท 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ค่าเช่าบ้าน       50,000 บาท 
เงินช่วยเหลือบุตร      10,000 บาท 
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ค่าใช้สอย       225,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 

-ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการต่าง ๆจ้างเหมา 
ต่าง ๆ      จ านวน  25,000บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  50,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    150,000 บาท 

-บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น อาคาร ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา เต้นท์  
ค่าวัสดุ       220,000 บาท 

-วัสดุส านักงาน 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-วัสดุก่อสร้าง 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ 

งานไฟฟ้าถนน     7,288,800 บาท 
งบลงทุน     7,288,800 บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    7,288,800 บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.1  45,400 บาท  
2) โครงการก่อสร้างลวดหนาม ม.๑ 59,700 บาท 
3) โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ ม.๑   105,100 บาท 
4) โครงการก่อสร้างระบบน้ าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  

ม.2 จ านวน 122,000 บาท 
5) โครงการก่อสร้างระบบน้ าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  

ม.2 จ านวน 133,900 บาท 
6) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.3  1,450,000 บาท 
7) โครงการก่อสร้างระบบน้ าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  

ม.๔ จ านวน 47,200 บาท 
8) โครงการก่อสร้างระบบน้ าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  

ม.4 จ านวน 47,200 บาท 
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.5  จ านวน 498,000 บาท  
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๖  จ านวน 499,000 บาท 
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11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๗  จ านวน  499,000บาท 
12) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ม.๘ จ านวน   499,000 บาท 
13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๙  จ านวน  499,000บาท 
14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑๐  จ านวน  892,000บาท 
15) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.11 จ านวน  1,122,000 บาท 
16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑๒  จ านวน 499,000 บาท 
17) โครงการก่อสร้างระบบน้ าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  

ม.13 จ านวน 101,800 บาท 
18) โครงการก่อสร้างระบบน้ าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  

ม.13 จ านวน 46,00 บาท 
19) โครงการก่อสร้างระบบน้ าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  

ม.13 จ านวน 50,700 บาท 
20) โครงการก่อสร้างระบบน้ าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  

ม.13 จ านวน 21,600 บาท 
21) โครงการก่อสร้างระบบน้ าไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  

ม.13 จ านวน 309,500 บาท 
งบเงินอุดหนุน     30,000 บาท 

เงินอุดหนุน    30,000 บาท 
 -อุดหนุนส่วนราชการ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ากุดดู่-ค าล้อม ม.4 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  925,000 บาท 
งบด าเนินการ      850,000 บาท 
ค่าใช้สอย      850,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด- 
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
3. โครงการธนาคารขยะ 
4. โครงการจัดชื้อเครื่องห่มกันหนาวให้แก่ประชาชน 
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
6. โครงการประกวดหมู่บ้านในต าบลนาไหม 
7. โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิประโยชน์ผู้แก่ผู้สูงอายุ 
8. โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิประโยชน์คนพิการฯ 
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9. โครงการวิถีธรรมสู่การด าเนินชีวิตส าหรับคนพิการ 

งบเงินอุดหนุน      รวม 75,000บาท 
เงินอุดหนุน      รวม 75,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

1. โครงการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชด าริฯ   25,500 บาท 
2. โครงการวันสตรีสากล ปี 2564  25,500 บาท 
3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 25,5000 บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ     227,500 บาท 
งบด าเนินงาน      227,500 บาท 
ค่าใช้สอย      130,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

-โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
-โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

  ค่าวัสดุ       97,500 บาท 
-วัสดุกีฬา 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    122,000 บาท 
งบด าเนินงาน      122,000 บาท 
ค่าใช้สอย      122,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

-โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
-โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและงานประเพณีส าคัญ 
-ค่าใช้จ่ายโครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง 127 ปี เมืองอุดรธานี 

เงินอุดหนุน      10,000 บาท 
เงินอุดหนุน      10,000 บาท 
เงนิอุดหนุนส่วนราชการ       

- จัดขบวนแห่บั้งไฟและร่วมกิจกรรมทุ่งศรีเมืองอ าเภอบ้านดุง 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้    180,000 บาท 
งบด าเนินการ      180,000 บาท 

  ค่าใช้สอย      180,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

-ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
-โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต าบลนาไหม 
-โครงการคลองสวยน้ าใส 

แผนงานพาณิชย์ 
งานกิจการประปา    100,000 บาท 
งบด าเนินงาน     100,000 บาท 
ค่าวัสดุ      100,000 บาท 

1. จัดชื้อวัสดุในการประปา เช่น สารส้ม คลอรีน และอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 
แผนงานงบกลาง     14,521,246  บาท 
งบกลาง      14,521,246 บาท 
งบกลาง      14,521,246 บาท 
เงินสะสมกองทุนประกันสังคม   จ านวน 265,000 บาท 

1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 5% 
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานศูนย์ 
    พัฒนาเด็กเล็ก 5% 

เงินสมทบกองทุนทดแทน      10,000 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      10,225,200 บาท 
เบี้ยยังชีพคนพิการ      2,745,600 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      120,000 บาท 
ส ารองจ่าย       692,794 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยต่าง ๆเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

1. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 40% 180,000 บาท 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.) 282,652 บาท 

ประธานสภา แจ้งที่ประชุมว่า รายละเอียดต่างๆในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ทางเลขาเสนอ 
ขอแก้ไขตัวเลขท่ีเจ้าหน้าที่ค านวณผิดพลาด ดังนั้นจะต้องจัดล าดับให้ชัดเจนจึงจะให้
ทางสมาชิกพิจารณารับหรือไม่รับร่างข้อบัญญัติฯ 

นายก อบต.นาไหม แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการที่จะก่อสร้างรางระบายน้ าให้ท าเป็นโครงการแบบ 
ธนาคารน้ าใต้ดินโดยจะขอความเห็นชอบในการก่อสร้างจากประชาคม 

นายศรีลา ป่าผึ้ง  ขอหารือกับสมาชิกและรองนายกก่อน 
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นายสมพร พิมพ์นะมาตร แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูไม่มีประสิทธิภาพใช้ได้ไม่ 

(ส.อบต.ม.7) นานเนื่องจากเกิดการอุดตันน้ าไม่ไหล ขอสนับสนุนที่นายกเสนอให้เป็นธนาคารน้ า
ใต้ดินแต่ทางฝ่ายบริหารจะท าได้หรือไม่ที่ไปศึกษาดูงานก็เห็นว่าระบบน้ าใต้ดินเป็น
สิ่งที่ดีมีประสิทธิภาพ   

ประธานสภา  แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อฝ่ายบริหารได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔เห็นว่ารายละเอียดต่างๆยังไม่ครบเท่าไรโดยเฉพาะ
งบประมาณหมวดงบลงทุนจึงให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วน าเข้าที่ประชุม
เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณารับร่างต่อไป 

ประธานสภา  กล่าวปิดประชุมเวลาและนัดประชุมในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563  
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม เวลา 09.00 น.ที่ไม่อยู่ในที่
ประชุมให้แจ้งเป็นหนังสือ  

 
 
    ลงชื่อ    สนั่น  สิงห์น้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสนั่น  สิงห์น้อย) 
 

ลงชื่อ    ไสว    โพธิ์ช่วย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายไสว    โพธิ์ช่วย) 
 

ลงชื่อ   สมาน พรมรักษา ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสมาน พรมรักษา) 

      เลขานุการสภา 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชัยยะ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสมพร สุชัยยะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3/256๓ ครั้งที่ 2 

วันที่ 2๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 
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 นายไพวัลย์ แก้วศักดี 2 สมาชิกสภา อบต. ไพวัลย์ แก้วศักดี  

10 นายประสงค์ ค าสุขดี 8 สมาชิกสภา อบต. ประสงค์ ค าสุขดี  
11 นายประสงค์ ค าสุขดี 8 สมาชิกสภา อบต. ประสงค์ ค าสุขดี  
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 นายค าพอง สีวิสอน 4 สมาชิกสภา อบต. ค าพอง สีวิสอน  
16 นายก้าน ชาวยศ 5 สมาชิกสภา อบต. ก้าน ชาวยศ  
17 นายสุมิตร วิชิต 4 สมาชิกสภา อบต. สุมิตร วิชิต  
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 นายสุบรรณ สัมพุทธ 9 สมาชิกสภา อบต. สุบรรณ สัมพุทธ  
22 นายทองสุข สุดาทิพย์ 13 สมาชิกสภา อบต. ทองสุข สุดาทิพย์  
23 นายสมาน พรมรักษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรักษา  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  4 คน 
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  

บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม สมัยสามัญสมัยที่ 3/256๓ ครั้งที่ 2 
ประชุมวันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ประธานเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมนับองค์ประชุมครบ  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภา  แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมวันนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564ที่สภายังไม่ได้รับร่างหรือรับหลักการไว้
พิจารณาในการประชุมในวันที่20 สิงหาคม 2563ที่ผ่านมาได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้ว
ว่าให้ทางฝ่ายเลขาได้ปรับปรุงตัวเลขให้ชัดเจนแล้วน าเข้าสู่สภาในวันนี้ สมาชิกได้รับ
เอกสารเพิ่มเติมแล้วจึงขอเชิญเลขาให้ทบทวนร่างข้อบัญญัติต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง 

เลขาสภาฯ ได้อ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประมาณการรายรับ 
หมวดภาษีอากร 39,000 บาท  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 767,830 บาท  
หมวดรายได้สาธารณูปโภคและทรัพย์สิน จ านวน 249,256 บาท 
หมวดรายได้จากทุนรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสภาให้  
จ านวน28,265,186บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 30,100,000 บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 58,365,186 บาท 
ประเภทรายจ่าย ประกอบด้วย 
 -งบกลาง จ านวน 14,461,046 บาท 
 -งบบุคลากร จ านวน 17,782,320 บาท 
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 -งบด าเนินการ จ านวน 13,904,520 บาท 
 -งบลงทุน จ านวน 8,132,300 บาท 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 58,365,186 บาท 

เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุลส าหรับค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เป็นดังนี้ 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป แยกเป็น  
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,319,840 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,109,400 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แยกเป็น  
          แผนงานการศึกษา 14,086,080 
          แผนงานสาธารณสุข 610,000 
          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 
          แผนงานเคหะและชุมชน 9,134,120 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 925,000 
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 349,500 
ด้านเศรษฐกิจ แยกเป็น  
          แผนงานด้านการเกษตร 200,000- 
          แผนงานพาณิชย์ 100,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
           แผนงานงบกลาง 14,461,046 
            งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 58,365,186 
 

รายละเอียดต่างๆก็เป็นไปตามที่นายกได้แถลงต่อที่ประชุมสภาในคราวประชุมที่ผ่านมา 
ประธานสภา ชักถามท่ีที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเรื่องใดเกี่ยวกับข้อบัญญัติ 
  งบประมาณนี้หรือไม่ 
มติที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา แจ้งว่าถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือเสนอเรื่องใดต่อไปก็จะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิก 

ท่านใดเห็นสมควรรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564ไว้
พิจารณาก็ขอให้ยกมือและสมาชิกท่านใดเห็นสมควรไม่รับร่างไว้พิจารณาก็ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม ให้รับร่างไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
ประธานสภา แจ้งว่าเมื่อสมาชิกมีมติเห็นชอบให้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



-4- 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้พิจารณาแล้วก่อนที่จะได้มีการพิจารณาในวาระที่ 2และ
วาระท่ี 3ก็ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติอย่างน้อย 5 คน เพื่อเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญสมาชิกเสนอ 

นายสาคร ช่วยปัด เสนอนายสมพร พิมพ์นะมาตร โดยมีนายไสว โพธิ์ช่วยและนายศรีลา ป่าผึ้งเป็นผู้ 
(ส.อบต.ม.10)  รับรอง 
นายก้าน ชาวยศ เสนอนายไพรวัลย์ แก้วศักดี โดยมีนายวาสนา สุไชยยะ และนายคมสิทธิ์ ศฤงคาร 
(ส.อบต.ม.5) เป็นผู้รอบรอง 
นายสุบรรณ สัมพุทธ เสนอนายสนั่น สิงห์น้อยโดยมีนายพงษ์ศักดิ์ พรมภิบาล และนางดวงจันทร์ กองขันธ์ 
(ส.อบต.ม.9) เป็นผู้รอบรอง 
นายภูมิ แสนศิลา เสนอนายสาคร ช่วยปัด โดยมีนายไพรวัลย์ แก้วศักดี และนายประนู สีสิงห์ 
(ส.อบต.ม.12) เป็นผู้รอบรอง 
นายไพรวัลย์ แก้วศักดี เสนอนายไสว โพธิ์ช่วย โดยมีนายสนั่น  สิงห์น้อย และนายค าพอง สีวิสอน 
(ส.อบต.ม.2) เป็นผู้รอบรอง 
ประธานสภา  แจ้งว่าเมื่อที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่ท าหน้าที่คณะกรรมการครบ 5 คนและไม่มีผู้ใด 

เสนอเพ่ิมจึงเป็นอันว่าผู้ถูกเสนอชื่อท้ัง 5 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติชึ่งจะได้ออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไปและให้มีหน้าที่รับค าขอแปรญัตติและนัด
ประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติโดยก าหนดให้มาประชุมในวันที่ 26 สิงหาคม 
2563 เวลา 09.30 น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา  แจ้งที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดหรือไม่ที่ประชุมไม่มี 
ประธานสภา  กล่าวปิดประชุม เวลา 13.40 น และนัดประชุมสมาชิกสภาใน 

วันที่28สิงหาคม 2563 เวลา09.00 น ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาไหม 
ลงชื่อ    สนั่น  สิงห์น้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายสนั่น  สิงห์น้อย) 
ลงชื่อ    ไสว    โพธิ์ช่วย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายไสว    โพธิ์ช่วย) 
ลงชื่อ   สมาน พรมรักษา ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นายสมาน พรมรักษา) 
      เลขานุการสภา 

ลงชื่อ       สมพร สุชัยยะ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสมพร สุชัยยะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไห 



บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 

วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 
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 นายไพวัลย์ แก้วศักดี 2 สมาชิกสภา อบต. ไพวัลย์ แก้วศักดี  

10 นายประสงค์ ค าสุขดี 8 สมาชิกสภา อบต. ประสงค์ ค าสุขดี  
11 นายประสงค์ ค าสุขดี 8 สมาชิกสภา อบต. ประสงค์ ค าสุขดี  
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 นายค าพอง สีวิสอน 4 สมาชิกสภา อบต. ค าพอง สีวิสอน  
16 นายก้าน ชาวยศ 5 สมาชิกสภา อบต. ก้าน ชาวยศ  
17 นายสุมิตร วิชิต 4 สมาชิกสภา อบต. สุมิตร วิชิต  
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 นายสุบรรณ สัมพุทธ 9 สมาชิกสภา อบต. สุบรรณ สัมพุทธ  
22 นายทองสุข สุดาทิพย์ 13 สมาชิกสภา อบต. ทองสุข สุดาทิพย์  
23 นายสมาน พรมรักษา 11 เลขานุการสภาฯ สมาน พรมรักษา  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  4 คน 
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  

บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม สมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 
ประชุมวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ผู้มาประชุม  คน 
ผู้ไม่มาประชุม  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  คน 
ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
มติที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากคราวที่แล้ว 

เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564.
ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

ประธานสภา  แจ้งที่ประชุมว่าได้รับรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติที่ประชุมเม่ือ 
วันที่  26 สิงหาคม 2563รายละเอียดได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบแล้วนั้น ตาม
รายงานของคณะกรรมการแปรญัตติได้เตรียมรับค าขอแปรญัตติจากสมาชิกสภา
ตามท่ีสภาก าหนดให้ยื่นค าขอแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2563 ปรากฏ
ว่าไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติในเรื่องใดชึ่งตามระเบียบข้อบังคับการประชุม
และวิธีงบประมาณ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านไดยื่นค าขอแปรญัตติเกี่ยวกับข้อบัญญัติ
งบประมาณจึงเห็นควรให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติและสมควรให้ส่งร่าง
เดิมให้สภาพิจารณาในวาระที่ 2และ3ต่อไป ดังนั้นเมื่อไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติต่อไปก็
ขอมติที่ประชุมเพ่ือลงมติในวาระท่ี 2ต่อไป 

ประธานสภา  ชักถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ผ่านวาระท่ี 2 ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
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ประธานสภา แจ้งที่ประชุมว่า ในวาระที่ 3 ที่จะขอมติที่ประชุมนั้น ตามระเบียบข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ จะต้องมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมงและก่อนจะถึงก าหนด
จะขอชักถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นเป็นอย่างไรหรือไม่ 

นายสาค นายสาคร  ช่วยปัด เสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีตนได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอขอบคุณ 
 (ส.อบต.ม.10) และผมได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 มีการจัดท าได้ครบถ้วน 
นายก้าน                    นายก้าน ชาวยศ สอบถามที่ประชุมว่า งบประมาณท่ีเคยตั้งจ่ายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาตั้งไว้ไม่เห็น 

 (ส.อบต.ม.5) ด าเนินการแบบนี้จะมีผลอย่างไร ผมไม่ได้แปรญัตติแต่ในปีต่อไปก็อยากจะให้มีการ
ด าเนินการแข่งขันกีฬาด้วยและขอเสนอพักการประชุม 2 ชั่วโมง เพ่ือจะมาลงมติใน
วาระท่ี 3 ต่อไปโดยมีสมาชิกหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 4 เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม    พักการประชุม เวลา 13.00 น 
เวลา 15.10 น  
ประธานสภา  เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมนับองค์ประชุมครบ 
ประธานสภา แจ้งที่ประชุมว่าเมื่อครบองค์ประชุมแล้วก็จะด าเนินการประชุมต่อในวาระที่ 3เพ่ือ

ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ชึ่งตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาในการลงมติวาระที่ 3จะไม่มีการอภิปราย
หรือแปรญัตติใดๆทั้งสิ้น ต่อไปก็จะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ผ่านวาระที่3
เพ่ือเสนอนายอ าเภอลงนามและประกาศใช้ต่อไปขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
ประธานสภา กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา  1.) เรื่องขอความเห็นชอบกรณีการก่อตั้งวัดโพธิ์ทองวนาราม 
นายประสงค์ ค าสุขดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีราษฎรหมู่ที่ 8 ได้บริจาคที่ดินเพ่ือสร้างวัด จ านวน 5 ไร่  
   (ส.อบต.ม.8)   2 งาน 9 ตารางวา ปัจจุบันมีพระภิกษุจ าพรรษาจ านวน 1 รูปมีเสนาสนะ 

 กุฏิ 2 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง โรงอาการ ห้องน้ า โดยมีผูบ้รจิาคท่ีดนิ 2 คน
คือ นางไข โคตรอุดร และนายสฤษถ์ ไชยงค์ ชึ่งมีผู้มาปฏิบัติศาสนกิจ จ านวน 100 
ครัวเรือน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดและชี้แจงหรืออภิปรายเกี่ยวกับการขอความ 
   เห็นชอบในการก่อสร้างวัดหรือไม่ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
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ประธานสภาฯ  2.) เรื่องขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
เลขาสภาฯ  เรื่องเดิม ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง นั้น 

ข้อเท็จริง  งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังได้ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้วปรากฏว่ามีบาง
โครงการยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จึงมีความประสงค์ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

ก.รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
จ านวน 14 โครงการ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

จ านวน 3 เครื่องๆละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์(มีในเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 15 มีนาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์(มีในเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 15 มีนาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4  
เครื่องๆละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 17,200 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ส านักปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์(มีในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 15 มีนาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

4.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VAจ านวน 5 เครื่องๆละ 2,500 บาท รวมเป็น 
เงิน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์(มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
วันที่ 15 มีนาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์  AII In one ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆละ  
23,000 บาท รวมเป็นเงิน 23,000 บาท สองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) กองคลัง แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (มีในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 15 มีนาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 
สังคม 
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6.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆละ  

22,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (มีในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 15 มีนาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 7. ถังออกชิเจน พร้อมชุดหน้ากาก ส าหรับช่วยหายใจ จ านวน 2 ถัง ๆ ละ 4,800 

 บาท รวมเป็นเงิน 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 รวมเป็นเงินที่ขอกันค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 โครงการเป็นเงิน 194,300 บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

1.โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านนาไหม หมูท่ี.่1  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปการ จ านวนเงิน 803,000 บาท (แปดแสนสาม
พันบาทถ้วน) 

2.โครงการก่อสร้างโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนาซ า หมู่ที่ 10 ต าบลนา 
ไหม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
สาธารณูปการ จ านวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

3.โครงการก่อสร้างลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ 11 – 
บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ 12 ความกว้างผิวจราจร 6 เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้าง
ละ 1 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,600 ตรม. พร้อมป้ายโครงการตามแบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย กอง
ช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
สาธารณปูโภคจ านวน 875,000บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

4.โครงการก่อสร้างลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 
ที่ 3 ความกว้างผิวจราจร 6 เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างละ 1 เมตร พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,600 ตรม. พร้อมป้ายโครงการตามแบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย กองช่าง แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปโภคจ านวน 
875,000บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

5.โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปาแชมเปน บ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 ต าบลนาไหม  
ขนาดความจุ 20 ลบม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และขยายเขตท่อเมนประปา พีวีชี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 2,050 เมตร  พร้อมป้ายโครงการตามแบที่ก าหนด  
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จ านวน 1 ป้าย กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปโภค จ านวน 787,000บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

6.โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปาแชมเปน บ้านเมืองนาช า หมู่ที่ 10 ต าบลนา 
ไหม ขนาดความจุ 20 ลบม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และขยายเขตท่อเมนประปา 
พีวีชี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 5,000 เมตร  พร้อมป้ายโครงการตามแบที่ก าหนด 
จ านวน 1 ป้าย กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าสาธารณปูโภค จ านวน 786,000บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม หมู่ที่ 9  กองช่าง  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปโภค 
จ านวน 300,000บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินที่ขอกันเป็นค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน  
4,816.000 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั่งสิ้นที่ขอกันเงินค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างเป็นเงิน 5,011,300 บาท(ห้าล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 ระเบียบข้อกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด5 
การกันเงิน ข้อ 59 กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผู้พัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกิน 1 ปี 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มีสภาจะขออนุมัติกัน 
   เงินโครงการดังกล่าวข้างต้น จ านวน 14 โครงการไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 ต่อไป  
มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติกนัเงิน จ านวน  21  เสียง  
   ไม่เห็นควร  จ านวน   - เสียง  
ประธานสภาฯ  3.) ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2564 

เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมถึง( ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)มาตรา 53 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2564ชึ่งการ
ก าหนดมีการด าเนินการมาตลอดทุกปี จึงขอให้สมาชิกได้เสนอ ประกอบกับมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  
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มติที่ประชุม  มีมติเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 1.  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2564  ระหว่างวันที่  15 – 29 กุมภาพันธ์ 2564 
                2.  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2564  ระหว่างวันที่  15 – 29 พฤษภาคม 2564 
                3.  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2564  ระหว่างวันที่  15 – 29 สิงหาคม 2564 
                4.  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2564 ระหว่างวันที่  15 – 29 พฤศจิกายน 2564  

              อนึ่ง ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ. 2565 ) ระหว่างวันที่  
                 11 –28 กุมภาพันธ์ 2565) 

 4.)เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2563
       งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ  เนื่องด้วยคณะผู้บริหารเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  2563  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เนื่องจากรายละเอียดใน
ค าชี้แจงเดิม  ไม่ถูกต้อง  และเมื่อน าไปด าเนินการประกาศจัดหาพัสดุแล้วไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบข้อกฎหมาย  ขอเชิญท่านนายก  อบต.นาไหม  ได้ชี้แจง 

นายก  อบต.  เนื่องด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  ในส่วนราชการของ
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
(หน้า 39/45)  โครงการฯที่ 8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม ม.9 บ้านแสนอุดม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนดซึ่งข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวสภาได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติใช้แล้ว  โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่  1  
ตุลาคม  2562  เป็นต้นมา  ต่อมาได้ด าเนินการประกาศสอบราคา  พบว่ามี
ข้อความไม่ถูกต้อง  และอาจเกิดผลกระทบการบังคับใช้ระเบียบข้อกฎหมาย  การ
จัดหาพัสดุ  เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย  จึงเสนอต่อสภาฯ        
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ดังนี้ 

   ข้อความเดิม 
   หน่วยงาน  กองช่าง อบต.นาไหม งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง    (หน้า 39/45)  โครงการฯที่ 8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ม.9 บ้านแสนอุดม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราง
ระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม พร้อมป้ายโครงการตามแบที่ก าหนด จ านวน 1 
ป้าย ตั้งไว้ 300,000 บาท 

    แก้ไขเปลี่ยนแปลง  เป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัวยู 
(คอร.) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 135 เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ า จ านวน 540 ฝา พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย  

 ตั้งไว้ 300,000 บาท 
   ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด   
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4  ข้อ  29  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะผู้บริหาร  อบต.นาไหม  ได้เสนอเพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 นั้น  ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา   ซึ่งจะ
ได้ขอมติในท่ีประชุมต่อไป 

ที่ประชุม   มีมติ ดังนี้ 
  (1)  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจง  จ านวน   21  เสียง 
  (2)  ไม่เห็นชอบ     จ านวน    -    เสียง 
ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายศรีลา ป่าผึ้ง เสนอที่ประชุมปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เนื่องจากก่อไผ่ในด้านหลังอยู่ติดกับศูนย์ 
( ส.อบต.ม.2) จึงอยากให้น าออกเนื่องจากมีงูชุกชุม 
นายสนั่น สิงห์น้อย ชักถามอบรมจริยธรรมในปี พ.ศ.2563ได้เตรียมการหรือยังฝากให้แจ้งสมาชิกก่อน 
(ส.อบต.ม.3) ด าเนินการเนิ่นๆด้วยครับ 
นายค าพอง สีวิสอน ซักถามที่ประชุมว่าถึงการซ่อมถนนลาดยางได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วจ่ายขาดเงิน 
(ส.อบต.ม.4) สะสมไปหลายเดือนแล้ว 
นายก้าน ชาวยศ น้ าประปา อยากให้แก้ไข เนื่องจากน้ าไม่ไหล 
(ส.อบต.ม.5) 
นายไสว โพธิ์ช่วย งบประมาณ ขยายเขตประปา ยังไม่ได้ด าเนินการไม่ทราบว่ารออะไรอยู่ชาวบ้าน 
(ส.อบต.ม.6) เดือดร้อนฝากฝ่ายบริหารเร่งด าเนินการด้วยและถนน ม.6-ม.5 ช ารุดจึงอยากให้

ซ่อมแซม 
นายสุดใจ ปะวะภูตะกัง อยากท าถนน-ปอพาน 
นายสุบรรณ สัมพุทธ ขอซักถาม งบประมาณ ก่อสร้างรางระบายน้ า (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ได้ด าเนินไปถึงที่ใด 
(ส.อบต.ม.9) แล้ว และไฟฟ้าแสงสว่าง ม.9 3 จุด ขอมาแล้วยังไม่ได้ด าเนินการ ขอความกรุณาได้

ด าเนินการให้ด้วยเรื่องน้ าประปา ถ้าเกิดปัญหาน้ าไม่ไหลในช่วงเสาร์-อาทิตย์ ก็จะเกิด
ปัญหาอยากให้ช่างมาด าเนินการ ช่วงวันหยุดจะได้หรือไม่ 

นายสาคร ช่วยปัด เสนอปัญหาเรื่องน้ าประปาอยากให้มีการตรวจสอบ การใช้น้ าว่ามีการใช้ตามปกติ 
(ส.อบต.ม.10) หรือไม่ มีการขโมยใช้น้ าหรือไม่เคยมีมานานแล้วจึงขอฝากให้ตรวจสอบด้วยเพราะ

คิดว่ามีอย่างแน่นนอนจึงอยากฝากแจ้งหน้าที่ท่ีตรวจมาตรวัดน้ าให้ดี 
 เรื่องภาษีที่ดินปัจจุบันเก็บกันอย่างไร บางคนไม่ได้ยื่นเสียภาษีไม่มีรายชื่อแจ้งให้เสีย

ภาษ ี
ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมกรณีจัดเก็บท่อน้ าโดยมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจจดมิเตอร์อยู่แล้วหากมี

ครัวเรือนใดขโมยการใช้น้ าก็จะทราบ 
นายก อบต. นายกชี้แจง เรื่อง ภาษี 

-ถนนช ารุด 
-ถนนลาดยาง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถใช้เงินเหลือจ่ายของศูนย์โดยมติคณะกรรมการศูนย์  
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-ม.5-ม.6 ก็จะด าเนินการ 
-ม.7 จะด าเนินการของบประมาณ 

นายสมพร พิมพ์นะมาตร หารือ งบประมาณตกไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ท าเป็นที่ตกไปจะท าอย่างไรถ้าถนนหากไม่ท า 
จะเป็นอย่างไร 

ประธานสภาฯ ส าหรับการประชุมวันนี้ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วน
แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผม ขอปิดการประชุม  
ปิดการประชุม เวลา 13.40  น. 
 
 

 
ลงชื่อ    สนั่น  สิงห์น้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายสนั่น  สิงห์น้อย) 
 

ลงชื่อ    ไสว    โพธิ์ช่วย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายไสว    โพธิ์ช่วย) 
 

ลงชื่อ      สมาน พรมรักษา ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสมาน พรมรักษา) 

      เลขานุการสภา 
 

ลงชื่อ       สมพร สุชัยยะ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสมพร สุชัยยะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


