
บนัทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมยัสามญั
สมยัท่ี 3/2564

วนัท่ี 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
ณ.ห �องประชุมสภาองค �การบรหิารส�วนตําบลนาไหม

*******************************************************
ผู �มาประชุม 22 คน
ผู �ไม�มาประชุม 1 คน (นายทองสขุ สดุาทพิย �ส.อบต.ม.13)
ผู �เข �าร�วมประชุม 4 คน
ลําดบัท่ี ช่ือ-สกลุ หมู�ท่ี ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายสมพร
สชุยัยะ

11 ประธานสภาฯ สมพร
สชุยัยะ

2 นายสนุทร
ปัดมะรดิ

12 รองประธานสภาฯ สนุทร
ปัดมะรดิ

3 นายสน่ัน
สงิห �น�อย

3 สมาชกิสภา อบต. สน่ัน
สงิห �น�อย

4 นายไสว
โพธิช์�วย

6 สมาชกิสภา อบต. ไสว
โพธิช์�วย

5 นายสมพร
พิมพ �นะมาต
ร

7 สมาชกิสภา อบต. สมพร
พิมพ �นะมาต
ร

6 นายศรลีา
ป� าผึง้

2 สมาชกิสภา อบต. ศรลีา ป� าผึง้

7 นายวาสนา
สไุชยะ

6 สมาชกิสภา อบต. นายวาสนา
สไุชยะ



8 นายคมสทิธิ ์
ศฤงคาร

3 สมาชกิสภา อบต. คมสทิธิ ์
ศฤงคาร

9 นายไพวลัย �
แก �วศกัดี

2 สมาชกิสภา อบต. ไพวลัย �
แก �วศกัดี

10 นางดวงจนัทร �
กองขนัธ �

8 สมาชกิสภา อบต. ดวงจนัทร �
กองขนัธ �

11 นายประสงค �
คาํสขุดี

8 สมาชกิสภา อบต. ประสงค �
คาํสขุดี

12 นายพงษ �ศกัดิ ์
พรมภบิาล

11 สมาชกิสภา อบต. พงษ �ศกัดิ ์
พรมภบิาล

13 นายโสภณ
หาที

5 สมาชกิสภา อบต. โสภณ หาที

14 นายศภุชยั
จนัทชาติ

13 สมาชกิสภา อบต. ศภุชยั
จนัทชาติ

15 นายคาํพอง
สวีสิอน

4 สมาชกิสภา อบต. คาํพอง
สวีสิอน

16 นายก�าน
ชาวยศ

5 สมาชกิสภา อบต. ก�าน ชาวยศ

17 นายสมุิตร
วชิติ

4 สมาชกิสภา อบต. สมุิตร วชิติ

18 นายสบุรรณ
สมัพทุธ

9 สมาชกิสภา อบต. สบุรรณ
สมัพทุธ

19 นายประนู 10 สมาชกิสภา อบต. ประนู สสีงิห �



สสีงิห �

20 นายภมูิ
แสนศลิา

12 สมาชกิสภา อบต. ภมูิ แสนศลิา

21 นายสาคร
ช�วยปัด

10 สมาชกิสภา อบต. สาคร
ช�วยปัด

22 นายทองสขุ
สดุาทพิย �

13 สมาชกิสภา อบต. ทองสขุ
สดุาทพิย �

23 นายสมาน
พรมรกัษา

11 เลขานุการสภาฯ สมาน
พรมรกัษา
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คณะผู �บรหิาร หมู�

ท่ี
ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเ

หตุ

1 นายนิรนัดร �
โคตรปัจจมิ

11 นายก อบต. นิรนัดร �
โคตรปัจจิม

2 นายธนทตั
ผึง้หาญ

2 รองนายก
อบต.

ธนทตั
ผึง้หาญ

3 นายคาํพนัธ �
พระจนัทร �ศรี

7 รองนายก
อบต.

คาํพนัธ �
พระจนัทร �ศรี

4 นายรอน โสภาดี 2 เลขานุการนา รอน โสภาดี



ยก

เริม่ประชุมเวลา 09.00 น
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งประธานแจ �งท่ีประชุมทราบ
ทีป่ระชมุ -
ระเบียบวาระท่ี 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ล �ว
ทีป่ระชมุ รบัรอง
ระเบียบวาระท่ี 3 เ รื่ อ ง เ ส น อ เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า

เรือ่งการแถลงร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประ
จาํ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .

256 5
ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ

แจ �งต�อทีป่ระชมุว�าถงึเวลาเรยีกประชมุสมาชกิส
ภ า ส มั ย ส า มั ญ ส มั ย ที่ 3 / 2564
ชึ่งทางองค �การบริหารส�วนตาํบลนาไหมได�ประกาศส
มัยประชุมเอาไว � ชึ่ งในการประชุมในสมัยที่ 3
นี้จะเป็นการประชมุเพื่อพิจารณาให�ความเห็นชอบญั
ตตริ�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประ
ม า ณ พ . ศ . 256
5เมื่อทีป่ระชมุพร �อมก็ขอเชญิฝ� ายบรหิารได �แถลงญตั
ตริ�างร�างข �อบญัญัตงิบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบป
ร ะ ม า ณ พ . ศ .
256 5 ต� อ ส ภ า ดั ง นี้

น า ย ก อ บ ต .
แถลงร�างข �อบญัญัตงิบประมาณรายจ�ายต�อสภาต�อสภาดงั

นี้
1.สถานะการคลงั



1.1. งบประมาณรายจ�ายทัว่ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม
พ.ศ.256๓ องค �การบรหิารส�วนตาํบลนาไหม
มีสถานะการเงนิดงันี้

1.1.1. เงนิฝากธนาคารทัง้สิน้
69,180,802.74 บาท

1.1.2 เงนิสะสม 20,350,330.82
บาท

1.1.3 ทนุสาํรองเงนิสะสม
30,431,314.30 บาท

-3-
2.การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563

(1)รายรบัจรงิทัง้สิน้ จาํนวน 54,552,611.42
บาท ประกอบด�วย หมวดภาษีอากร

38,103.59 บาท
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรบั และใบอนุญาต

454,838 บาท
หมวดรายได�จากทรพัย �สนิ 454,746.30

บาท

หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพานิชย �407,572
บาท

หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 469,504.18
บาท

หมวดรายได�จากทนุ -
บาท

หมวดภาษีจดัสรร 23,999,066.35



บาท
หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป

28,728,781.00 บาท
(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลให�โดยระบวุตัถปุระสงค �

465466 บาท
(3) รายจ�ายจรงิ จาํนวน 42,090,397.21 บาท

ประกอบด�วย
งบกลาง 13,638,335.

บาท
งบบคุลากร 13,709,800

บาท
งบดาํเนินการ 7,910,462.14
บาท
งบลงทนุ 3,010,700.00
บาท
งบรายจ�ายอืน่ -

บาท
งบเงนิอดุหนุน 3,821,099

บาท

(4)รายจ�ายทีจ่�ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลให�โดยระบวุตัถปุระสงค �
จาํนวน 465,466 บาท

(5)
จ�ายขาดเงนิสะสมเพื่อดาํเนินการตามอาํนาจหน�าที่

จาํนวน 9,664,200 บาท
(6) รายจ�ายทีจ่�ายเงนิทนุสาํรองสะสม -

บาท
(7) รายจ�ายจากเงนิกู � - บาท

๓. บทเฉพาะการ



ประเภทกจิการ - กจิกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.........................มีรายรบัจรงิ-

บาท รายจ�ายจรงิ - บาท
เงนิกู �จากธนาคาร/กสท./อืน่ ๆ จาํนวน

- บาท
ยมืเงนิสะสมจากเทศบาล จาํนวน

- บาท
กาํไรสทุธิ จาํนวน -บาท
เงนิฝากธนาคาร จาํนวน -

บาท
เงนิฝากธนาคาร ณ วนัที่ จาํนวน

- บาท
ทรพัย �จาํนํา จาํนวน -

บาท

-๔-

คาํแถลงงบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.
ศ.2565

องค �การบรหิารส�วนตําบลนาไหม อําเภอบ �านดุง จงัหวดัอุดรธานี
รายรบั

ก. รายได�จดัเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร ประมาณการไว �
1.1 ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร �าง 20,000.00

บาท
1.2 ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ - บาท
1.3 ภาษีบาํรงุท �องที่ 1,500

บาท
1.4 ภาษีป�าย 19,000.00บาท
1.5 อากรฆ�าสตัว � - บาท



1.6 อากรรงันกนางแอ�น -
บาท

รวม 45,000.00บาท
2.หมวดค�าธรรมเนียมค�าปรบัและใบอนุญาต

2.1 ค�าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 2,000.00
บาท

2.2 ค�าธรรมเนียมและขนมลูฝอย 265,000.00
บาท

2.3 ค�าธรรมเนียมเก็บและขนอจุาระหรอืสิง่ปฏกิลู
4,000.00 บาท

2.4 ค�าธรรมเนียมจดทะเบยีนพานิชย � 750.00
บาท

2.5 ค�าธรรมเนียมการกาํจดัขยะมลูฝอย
233,000.00 บาท

2.6 ค�าธรรมเนียมอืน่ ๆ(การขดุดนิถมดนิ)
15,000.00บาท

2.7 ค�าปรบัผิดสญัญา 200,000 บาท
2.8 ค�าใบอนุญาตจาํหน�ายสนิค �าในทีห่รอืทางสาธารณะ -

บาท
2.9 ค�าใบอนุญาตประกอบการค�าสาํหรบักจิการทีเ่ป็น

อนัตรายต�อสขุภาพ 1,900
บาท

2.10 ค�าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 500
บาท

(ค�าตรวจแบบแปลน)
2.11 ค�าใบอนุญาตอืน่ๆ -
บาท



รวม 536,750.00 บาท
3.หมวดรายได�จากทรพัย �สนิ

3.1 ค�าเช�าหรอืค�าบรกิารสถานที่ -
บาท

3.2 ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 450,000.00
บาท

3.3 รายได�จากทรพัย �สนิอืน่ - บาท
รวม 450,000.00 บาท

-๕-
4.หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและพานิชย �

4.1 รายได�จากสาธารณูปโภคและพานิชย �ค�าน้ําประปา
450,000 บาท

4.2 รายได�จากสาธารณูปโภคอืน่ๆ -
บาท

รวม 450,000 บาท
5.หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด

5.1 ค�าขายแบบแปลนเอกสารประกวดราคา 385,000.00
บาท

5.4 รายได�เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 120,000
บาท

รวม 505,000 บาท
6.รายได�จากทนุ

รายได�ทีร่ฐับาลเก็บแล�วจดัสรรให� อปท.
หมวดภาษีจดัสรร
1. ค�าธรรมเนียมรถยนต �และล �อเลือ่น 727,000.00

บาท
2. ภาษีมลูค�าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนฯ



11,5000,000 บาท
3. ภาษีมลูค�าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได� (1ใน9) 4,071,

000 บาท
4. ภาษีธรุกจิเฉพาะกจิ 138,500.00

บาท
5. ภาษีสรุา - บาท
6. ภาษีสรรพสามิต 8,950,000บาท
7. ภาษีสรรพสามิตเขตพืน้ทีอ่ดุรธานี -

บาท
8. ค�าภาคหลวงแร� 70,000.00บาท
9. ค�าภาคหลวงปิโตรเลีย่ม 245,000 บาท
10.

ค�าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธนิิตกิรรมตามประมวลกฏหมายทีด่ิ
น 950,000บาท

รวม 26,651,500.00 บาท
รวมเป็น 28,637,750

บาท
ข.รายได�ทีร่ฐับาลอดุหนุนให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

1.เงนิอดุหนุนทัว่ไปสาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน�าทีแ่ละภารกจิถ�าย
โอนเลอืกทาํ

30,100,000.00 บาท
รวม 30,100,000.00 บาท

ค.รายได�ทีร่ฐับาลอดุหนุนให�โดยระบวุตัถปุระสงค �/เฉพาะกจิ
465,000 บาท

รวม 465,000 บาท
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 59,398,750

บาท
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2.2 รายจ�ายตามงบรายจ�าย
1. งบกลาง - บาท
2. งบบคุลากร 17,680,000 บาท แยกเป็น

- เงนิเดอืน(ฝ� ายการเมือง) 3,000,000บาท
- เงนิเดอืน(ฝ� ายประจาํ) 14,680,000

บาท
3.งบดาํเนินงาน 10,900,000 บาท แยกเป็น

- ค�าตอบแทน 1,800,000บาท
- ค�าใช �สอย 4,900,000บาท
- ค�าวสัดุ 3,500,000บาท
- ค�าสาธารณูปโภค 700,000 บาท

4. งบลงทนุ 12,170,000 บาท แยกเป็น
-ค�าครภุณัฑ � 500,000 บาท
-ค�าทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง 11,550,000 บาท

5.งบรายจ�ายอืน่ 30,000 บาท
6.งบเงนิอดุหนุน - บาท

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 59,398,750 บาท
ส�วนรายละเอยีดรายจ�ายตามแผนงานก็ได �ให �สมาชกิได �พิจ

ารณาก�อนนัดประชมุอย�างน�อย
หน่ึงสปัดาห �ต�อไปก็จะเชญิสมาชกิได �พิจารณารายจ�ายตามแผนงานดงั
นี้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป ประมาณการไว �
11,589,200 บาท

-เงนิเดอืนฝ� ายการเมือง
เงนิเดอืนประจาํค�าตอบแทนใช�สอยและวสัดุ

ค�าสาธารณูปโภคและงบลงทนุเงนิอดุหนุน
-งานบรหิารงานคลงั ประกอบด�วยเงนิเดอืน



ค�าตอบแทน เงนิเพิ่มค�าจ �าง ค�าใช �สอย ค�าวสัดุ งบลงทนุ รวมอยู�ที่
11,589,200 บาท

แผนงานรกัษาความสงบภายใน ประมาณการไว �
1,743,880 บาท

-เงนิเดอืนฝ� ายประจาํ 490,000 บาท
-งบดาํเนินการ 1,177,000 บาท
-ค�าตอบแทน 287,000 บาท
-ค�าใช �สอย740,000 บาท
-ค�าวสัดุ 150,000 บาท
-งบลงทนุ 46,000 บาท
-ค�าวสัดคุรภุณัฑ �ไฟฟ�าวทิยุ 5,000 บาท
-ค�าครภุณัฑ �สายส�งน้ํา ผ�าใบ 8,800 บาท
-เงนิอดุหนุน 30,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา

6,616,700 บาท
-งบบคุลากร 5,996,700 บาท

-7-

งบดาํเนินงาน 620,000 บาท แยกเป็น
ค�าตอบแทน 420,000 บาท
ค�าใช �สอย 200,000 บาท

งานก�อนวยัเรยีนและประถมศกึษา รวม 7,609,800
บาท แยกเป็น

งบดาํเนินการ 3,842,400 บาท
ค�าใช �สอย 1,573,120 บาท
ค�าวสัดุ 2,269,280 บาท
เงนิอดุหนุน 3,767,400 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

430,980 บาท
งบบคุลากร 397,980 บาท



งบดาํเนินงาน 33,000 บาท
งานบรกิารสาธารณสขุอืน่ 1,210,000บาท

งบดําเนินงาน 950,000 บาท แยกเป็น
ค�าตอบแทน 120,000 บาท
ค�าใช �สอย 590,000 บาท
ค�าวสัดุ 240,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 260,000 บาท
อดุหนุน สาธารณสขุมลูฐานในเขต อบต.นาไหม

260,000 บาท
แผนงานสงัคมสงเคราะห �

งานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห �
393,600 บาท

งบบคุลากร 336,000 บาท
งบดาํเนินงาน 27,000 บาท
งบเงนิอดุหนุน 30,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ�าและประปา 600,000 บาท
งบเงนิอดุหนุน 600,000 บาท

แผนงานสร �างความเข �มแข็งของชุมชน
งานส�งเสรมิและสนับสนุนความเข �มแข็งชมุชน

850,000 บาท
งบดาํเนินงาน
ค�าใช �สอย 780,000 บาท
งบเงนิอดุหนุน 70,000 บาท

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนากร
งานกฬีาและนันทนาการ 227,500 บาท
งบดาํเนินงาน 227,500 บาท
ค�าใช �สอย 227,500 บาท
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งานศาสนาวฒันธรรมท�องถิน่ 145,000 บาท
งบดาํเนินการ 135,000 บาท



ค�าใช �สอย 135,000 บาท
งบเงนิอดุหนุน 10,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา
3,119,740 บาท

งบบคุลากร 1,249,440บาท
งบดาํเนินงาน 655,000 บาท
ค�าตอบแทน 160,000 บาท
ค�าใช �สอย 225,000 บาท
ค�าวสัดุ 270,000 บาท
งบลงทุน
ค�าครภุณัฑ � 1,215,300บาท
งานก�อสร �าง
งบลงทนุ ค�าทีด่นิและสิง่ก�อสร �าง 11,476,000

บาท
แผนงานการเกษตร

งานส�งเสรมิการเกษตร 308,560 บาท
งบบคุลากร 238,560 บาท
งบดาํเนินงาน 70,000 บาท
ค�าตอบแทน 20,000 บาท
ค�าใช �สอย 50,000 บาท
งานสิง่แวดล�อมและทรพัยากรธรรมชาติ

150,000 บาท
แผนงานพานิชย �

งานกจิการประปา 50,000 บาท
รายละเอยีดต�างๆก็เป็นไปตามทีน่ายกได�แถลงต�อทีป่

ระชมุสภาในคราวประชมุทีผ่�าน
มา

ประธานสภา
ชกัถามทีท่ีป่ระชมุว�ามีสมาชกิท�านใดจะอภปิรายหรอืเสนอเ



รือ่งใดเกีย่วกบัข �อบญัญตัิ
งบประมาณนี้หรอืไม�

มตทิีป่ระชมุ ไม�มี
ประธานสภา

แจ �งว�าถ �าไม�มีสมาชกิท�านใดอภปิรายหรอืเสนอเรือ่งใดต�อไ
ปก็จะขอมตทิีป่ระชมุว�า

สมาชกิ
ท�านใดเห็นสมควรรบัข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
2565ไว �พิจารณาก็ขอให�ยกมือและสมาชกิท�านใดเห็
นสมควรไม�รบัร�างไว �พิจารณาก็ขอให�ยกมือ
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มตทิีป่ระชมุ ให �รบัร�างไว �พิจารณาด�วยคะแนนเสยีง 19 เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง
ประธานสภา

แจ �งว�าเมื่อสมาชกิมีมตเิห็นชอบให�รบัร�างข �อบญัญตังิบประ
มาณรายจ�ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.2565
ไว �พิจารณาแล�วก�อนทีจ่ะได �มีการพิจารณาในวาระที่

2และวาระที่
3ก็ให �สมาชกิเสนอชือ่คณะกรรมการแปรญตัตอิย�างน�
อย 5 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญตัติ
เชญิสมาชกิเสนอ

นายก�าน ชาวยศ เสนอนายศลิา ป� าผึง้ โดยมีนายสน่ัน สงิห �น�อย
และนายไพรวลัย �แก �วศกัดเีป็นผู �
(ส.อบต.ม.5) รบัรอง
ประธานสภาฯ ขอมตทิีป่ระชมุเห็นชอบ



มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ ด�วยคะแนน 19 เสยีง
ไม�เห็นชอบ - เสยีง

นายสาคร ช�วยปัด เสนอนายสมพร พิมพ �นะมาตร โดยมีนายภมูิ
แสนศลิาและนายสบุรรณ สมัพทุธเป็น

(ส.อบต.ม10) ผู �รบัรอง
ประธานสภาฯ ขอมตทิีป่ระชมุเห็นชอบ
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ ด�วยคะแนน 19 เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง
นายไพรวลัย �แก �วศกัดี เสนอนายก�าน ชาวยศ

โดยมีนางดวงจนัทร �กองขนัธ �และนายคมสทิธิ ์
ศฤงคารเป็น

(ส.อบต.ม.2) ผู �รบัรอง
ประธานสภาฯ ขอมตทิีป่ระชมุเห็นชอบ
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ ด�วยคะแนน 19 เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง
นายสบุรรณ สมัพทุธ เสนอนายสน่ัน สงิห �น�อย โดยมีนายประสงค �

คาํสขุดแีละนายไสว โพธิช์�วยเป็น
(ส.อบต.ม.9) ผู �รบัรอง
ประธานสภาฯ ขอมตทิีป่ระชมุเห็นชอบ
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ ด�วยคะแนน 19 เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง
นายสมุิตร วชิติ เสนอนายประสงค �คาํสขุดี โดยมีนายพงษ �ศกัดิ ์

พรมภบิาลและนายวาสนา สไุชยะ
(ส.อบต.ม.4) เป็นผู �รบัรอง
ประธานสภาฯ ขอมตทิีป่ระชมุเห็นชอบ
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ ด�วยคะแนน 19 เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง
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ประธานสภา

แจ �งว�าเมื่อทีป่ระชมุได �เสนอชือ่ผู �ทีท่าํหน�าทีค่ณะกรรมการ
ครบ 5 คนและไม�มีผู �ใด

เสนอเพิ่มจงึเป็นอนัว�าผู �ถกูเสนอชือ่ทัง้ 5 คน
ได�รบัคดัเลอืกให�เป็นคณะกรรมการแปรญตัตชิึง่จะไ
ด �ออกคาํสัง่แต�งตัง้ต�อไปและให�มีหน�าทีร่บัคาํขอแปร
ญตัตแิละนัดประชมุพิจารณาคาํขอแปรญตัตโิดยกาํห
นดให�มาประชมุในวนัที่ 1 กนัยายน 2564เวลา 09.00
น

มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ
ประธานสภา

แจ �งทีป่ระชมุว�ามีสมาชกิท�านใดจะเสนอเรือ่งใดหรอืไม�ทีป่ร
ะชมุไม�มี
ประธานสภา กล�าวปิดประชมุ เวลา 13.40 น
และนัดประชมุสมาชกิสภาใน

วนัที่ 10 กนัยายน 2564 เวลา09.00 น ณ
ห�องประชมุสภา อบต.นาไหม

ลงชือ่ สน่ัน สงิห �น�อย
ผู �ตรวจบนัทกึการประชมุ

(นายสน่ัน สงิห �น�อย)
ลงชือ่ ไสว โพธิช์�วย
ผู �ตรวจบนัทกึการประชมุ

(นายไสว โพธิช์�วย)
ลงชือ่ สมาน พรมรกัษา
ผู �จดบนัทกึการประชมุ



(นายสมาน พรมรกัษา)
เลขานุการสภา

ลงชือ่ สมพร สชุยัยะ
ผู �รบัรองรายงานการประชมุ

(นายสมพร สชุยัยะ)
ประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลนาไหม

บนัทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภา สมยัสามญั
สมยัท่ี 3/2564 ครัง้ท่ี 2

วนัท่ี 10 เดือนกนัยายน พ.ศ.2564
ณ.ห �องประชุมสภาองค �การบรหิารส�วนตําบลนาไหม

*******************************************************
ผู �มาประชุม 22 คน
ผู �ไม�มาประชุม 1 คน (นางดวงจนัทร �กองขนัธ �ส.อบต.ม.8)
ผู �เข �าร�วมประชุม 4 คน
ลําดั
บท่ี

ช่ือ-สกลุ หมู�ท่ี ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเ
หตุ



1 นายสมพร
สชุยัยะ

11 ประธานสภาฯ สมพร
สชุยัยะ

2 นายสนุทร
ปัดมะรดิ

12 รองประธานส
ภาฯ

สนุทร
ปัดมะรดิ

3 นายสน่ัน
สงิห �น�อย

3 สมาชกิสภา
อบต.

สน่ัน
สงิห �น�อย

4 นายไสว
โพธิช์�วย

6 สมาชกิสภา
อบต.

ไสว โพธิช์�วย

5 นายสมพร
พิมพ �นะมาตร

7 สมาชกิสภา
อบต.

สมพร
พิมพ �นะมาต
ร

6 นายศรลีา ป� าผึง้ 2 สมาชกิสภา
อบต.

ศรลีา ป� าผึง้

7 นายวาสนา
สไุชยะ

6 สมาชกิสภา
อบต.

นายวาสนา
สไุชยะ

8 นายคมสทิธิ ์
ศฤงคาร

3 สมาชกิสภา
อบต.

คมสทิธิ ์
ศฤงคาร

9 นายไพวลัย �
แก �วศกัดี

2 สมาชกิสภา
อบต.

ไพวลัย �
แก �วศกัดี

10 นายประสงค �
คาํสขุดี

8 สมาชกิสภา
อบต.

ประสงค �
คาํสขุดี

11 นางดวงจนัทร �
กองขนัธ �

8 สมาชกิสภา
อบต.

ดวงจนัทร �
กองขนัธ �



12 นายโสภณ หาที 5 สมาชกิสภา
อบต.

โสภณ หาที

13 นายศภุชยั
จนัทชาติ

13 สมาชกิสภา
อบต.

ศภุชยั
จนัทชาติ

14 นายคาํพอง
สวีสิอน

4 สมาชกิสภา
อบต.

คาํพอง
สวีสิอน

15 นายก�าน ชาวยศ 5 สมาชกิสภา
อบต.

ก�าน ชาวยศ

16 นายสมุิตร วชิติ 4 สมาชกิสภา
อบต.

สมุิตร วชิติ

17 นายประนู สสีงิห � 10 สมาชกิสภา
อบต.

ประนู สสีงิห �

18 นายภมูิ แสนศลิา 12 สมาชกิสภา
อบต.

ภมูิ แสนศลิา

19 นายสาคร
ช�วยปัด

10 สมาชกิสภา
อบต.

สาคร
ช�วยปัด

20 นายสบุรรณ
สมัพทุธ

9 สมาชกิสภา
อบต.

สบุรรณ
สมัพทุธ

21 นายทองสขุ
สดุาทพิย �

13 สมาชกิสภา
อบต.

ทองสขุ
สดุาทพิย �

22 นายพงษ �ศกัดิ ์
พรมภบิาล

11 สมาชกิสภา
อบต.

พงษ �ศกัดิ ์
พรมภบิาล

23 นายสมาน 11 เลขานุการสภ สมาน



พรมรกัษา าฯ พรมรกัษา
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ผู �เข �าร�วมประชุม 4 คน
คณะผู �บรหิาร

1 นายนิรนัดร �
โคตรปัจจมิ

11 นายก อบต. นิรนัดร �
โคตรปัจจิม

2 นายคาํพนัธ �
พระจนัทร �ศรี

7 รองนายก
อบต.

คาํพนัธ �
พระจนัทร �ศรี

3 นายธนทตั
ผึง้หาญ

2 รองนายก
อบต.

ธนทตั ผึง้หาญ

4 นายรอน โสภาดี 2 เลขานุการนา
ยก

รอน โสภาดี

บนัทกึรายงานการประชมุสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลนาไหม
สมยัสามญัสมยัที่ 3/2564 ครัง้ที่ 2ประชมุวนัที่ 10 เดอืนกนัยายน พ.
ศ.2564 ณ.ห�องประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลนาไหม
เริม่ประชมุ เวลา 09.30 น.
ผู �มาประชมุ คน
ผู �ไม�มาประชมุ คน
ผู �เข �าร�วมประชมุ คน
ระเบยีบวาระการประชมุ
ระเบยีบวาระที่ 1 เรือ่งประธานแจ �งทีป่ระชมุทราบ



-สถานการณ �โรคระบาดโควดิ -19
ทีม่ีการเกดิขึน้ทีโ่รงเรยีนบ �านนาไหม กรณีครู

ได �รบัเชือ้จากทีอ่ืน่แล �วมาปฏบิตัหิน�าทีท่ีโ่รงเรยีนโดย
มีนักเรยีนละผู �ปกครองได �ไปรบัเงนิค�าอาหาร
ค�าชดุนักเรยีน
จงึแจ �งให �ทราบหากไม�มีความจาํเป็นก็ไม�ควรจะไปทีโ่
รงเรยีน
ตอนนี้ก็มีการกกัตวับคุลากรในโรงเรยีนทกุคนแล�ว

ระเบยีบวาระที่ 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุครัง้แล �ว
มตทิีป่ระชมุ รบัรอง
ระเบยีบวาระที่ 3 เรือ่งสบืเน่ืองจากคราวทีแ่ล �ว

เรือ่งพิจารณาร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประ
จาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประธานสภา
แจ �งทีป่ระชมุว�าในการประชมุวนันี้ก็จะเป็นการพิจารณาร�าง

ข �อบญัญตังิบประมาณ
รายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2
ชึง่คณะกรรมการแปรญตัตไิด �รายงานผลการประชมุ
ของคณะกรรมการแปรญตัตเิข �าสู�สภาและสมาชกิทกุ
ท�านก็ได �รบัรายงานการประชมุพร �อมแล�ว
ในรายงานการประชมุได �มีคณะกรรมการแปรญตัตไิ
ด �เสนอขอแปรญตัตริ�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�า
ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
2565มีหลายท�านชึง่จะได �เชญิคณะกรรมการแปรญตั
ตไิด �เสนอคาํแปรญตัตดิงันี้ นายสน่ัน
เสนอขอแปรญตัตใินหมวดงบลงทนุค�าครภุณัฑ �
เป็นค�าครภุณัฑ �ยานพาหนะขอเชญิท�านสน่ัน
สงิห �น�อย

นายสน่ัน สงิห �น�อย
เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลนาไหม

กระผมนายสน่ัน สงิห �น�อย สมาชกิ อบต.หมู�ที่ 3 บ�านนาขีน้าค



กรรมการแปรญตัติ
ขอเสนอแปรญตัตริ�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบประม
าณ พ.ศ.2565ขอแปรญตัตงิบประมาณหมวดครภุณัฑ �ทีเ่ป็นครภุณัฑ �
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ยานพาหนะ รถยนต �ส�วนกองช�างทีป่ระมาณไว �
1,100,000 บาท
เน่ืองจากยานพาหนะในตาํบลนาไหมมีเพียงพอปัจจบุั
นมีหลายคนัสามารถใช�ได �ตลอดและค�าใช �จ�ายเฉพาะ
เกีย่วกบัรถยนต �ปีหน่ึงมีหลายแสนบาทอยากให�นํางบ
ประมาณนี้ไปใช �จ�ายในส�วนทีเ่ป็นประโยชน �ต�อประชา
ชนหรอืช�วยเหลอืประชาชนในยามจาํเป็นผมขอเสนอ
ตดังบประมาณทีต่ัง้ไว �เป็นค�ารถยนต �1,100,000 บาท
ออกไป ขอบคณุ

ประธานสภาฯ เชญินายก�าน ชาวยศ
นายก�าน ชาวยศ

เรยีนประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลนาไหม
กระผมนายก�าน ชาวยศ สมาชกิ

อบต.หมู�ที่ 5 บ�านท�าบ�อยาง กรรมการแปรญตัติ
ขอเสนอแปรญตัตริ�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยขอแปรญตัตติัง้งบประมาณรายจ�ายเพิ่มเตมิดงันี้
งบประมาณค�าใช �จ�ายเป็นค�าจดัชือ้
ครภุณัฑ �เลือ่ยโซ�ยนต �ใช �สาํหรบัการตดัไม�ตามสองข�
างถนนทัง้นี้เน่ืองจากในปีทีผ่�านมาได �เกดิ
พายฤุดรู �อนพดัต �นไม�ล �มทบัถนนเป็นจาํนวนมากแล�ว
ชาวบ �านได �รบัความเดอืดร �อนจงึอยากจะประธานสภา
เสนอคาํแปรญตัตนีิ้ต�อนายกเน่ืองจากระเบยีบวธิกีารง
บประมาณกาํหนดให�ว�า
ถ �าจะมีการแปรญตัตเิพิ่มงบประมาณจาํเป็นจะต�องให�
นายกผู �เสนอญตัตริ�างข �อบญัญตัใิห �คาํรบัรองเสยีก�อน



ประธานเสนอคาํแปรต�อนากขอให�นายกให�คาํรบัรอง
นายก อบต.

แจ �งว�าถ �าสมาชกิเห็นว�าใครทีเ่สนอทีเ่ป็นประโยชน �ต�อส�วนร
วมก็ขอให�คาํรบัรองให�

แปรญตัตเิพิ่มเตมิงบประมาณได�
ประธานสภาฯ เชญินายประสงค �
คาํสขุดทีีข่อเสนอคาํแปรญตัติ
นายประสงค �คาํสขุดี

ขอเสนอแปรญตัตริ�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปีงบ
ประมาณ พ.ศ.

2565 ดงันี้

ประเภทค�าใช�สอยของสาํนักปลดัฯรายจ�ายเกีย่วเน่ืองกบักา
รปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม�เข �ากบัรายจ�ายอืน่รายจ�ายค�าเดนิทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรทีต่ัง้
ไว � 200,000 บาท ขอแปรญตัตปิรบัลด 50,000 บาท
คงเหลอืไว �150,000 บาท
ทัง้นี้เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณและความเหมา
ะสม
ค�าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการส�วนการ
คลงัทีต่ัง้ไว � 60,000 บาท ขอแปรญตัตปิรบัลด
10,000 บาท คงเหลอื 50,000 บาท
ค�าตอบแทนอาสาสมคัรป�องกนัภยัฝ� ายพลเรอืน
(อปพร.) ตัง้ไว � 576,000 บาทขอแปรญตัตปิรบัลด
326,000 บาท คงเหลอื 250,000
บาททัง้นี้งบประมาณรายจ�ายดงักล�าวเป็นค�าใช �จ�ายไ
ม�แน�นอนว�าจะได �จ�ายหรอืไม�
เกีย่วกบัอปพร.ทีจ่ะมาปฏบิตัหิน�าทีเ่วรยามรกัษาควา
มปลอดภยัสาํหรบักกัตวัแต�หากเกดิขึน้จรงิก็ไม�น�าจะเ
กนิ 250,000 บาท



โครงการเฝ�าระวงัป�องกนัโรคระบาดทัง้คนและสตัว �โดยเฉพ
าะโรคโควดิ -19 ยงัไม�

แน�ใจว�าเป็นค�าใช �จ�ายลกัษณะใดถ�าเป็นการก�อสร �างอ
าคารเพื่อใช �เป็นสถานทีก่กัตวัก็ควรจะไปตัง้จ�ายเป็นโ
ครงการก�อสร �างแผนงานเคหะและชมุชนดงันัน้จงึขอ
แปรญตัตติดัลดงบประมาณตัง้ไว �600,000 บาท
คงเหลอื 300,000 บาท
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ค�าวสัดุ

ประเภทวสัดทุางการแพทย �ทีต่ัง้จ�ายเป็นค�าใช �จ�ายในการจั
ดชือ้วสัดทุางการแพทย �ใน

การป�องกนัไข �เลอืกออกและวสัดทุางการแพทย �อืน่ๆที่
ตัง้จ�ายไว � 390,000 บาทขอแปรญตัตปิรบัลด
200,000 บาท คงเหลอื 190,000 บาท
ทัง้นี้เน่ืองจากในการตัง้งบประมาณในเรือ่งดงักล�าว
สาํหรบัปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ได �ตัง้จ�ายไว �สงูกว�าปีทีผ่�านมาถงึ 300,000
บาทในการบรหิารจดัการด �านป�องกนัโรคไข�เลอืดออ
กทกุปีทีผ่�านมาได �ตัง้รายจ�ายเอาไว �เพียง 90,000
บาท ดงันัน้จงึขอแปรญตัตปิรบัลดลงเหลอื 190,000
บาท ชึง่ก็ยงัสงูกว�าปีงบประมาณทีผ่�านมาถงึ
100,000 บาท
จงึเสนอแปรญตัตติ�อสภาเพื่อจะขอมตติ�อไป

นายสาคร ช�วยปัด
อภปิรายเกีย่วกบัการตัง้งบประมาณจดัชือ้รถยนต �เป็นการไม�ประ

หยดังบประมาณจงึ(ส.อบต.ม.10)
ขอสนับสนุนการอภปิรายของท�านสมาชกิ

นายสมพร พิมพ �นะมาตร
ขออภปิรายโครงการก�อสร �างหอประชมุว�าความกว �าง 16 เมตร

ยาว 32 เมตร



(ส.อบต.ม.7) ความสงู 4 เมตร
จะหลงัแคบหรอืเล็กเกนิไปหรอืไม�
ประธานสภาฯ

ซกัถามทีป่ระชมุว�ามีท�านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามในเรือ่
งใดเกีย่วกบัข �อบญัญตัิ

หรอืไม�
มตทิีป่ระชมุ ไม�มี
ประธานสภาฯ

ขอมตทิีป่ระชมุเกีย่วกบัการแปรญตัตริ�างข �อบญัญตังิบประ
มาณรายจ�ายประจาํปี

พ.ศ.2565
โดยจะขอมตทิลีะข �อเรยีงลาํดบัโดยจะขอมตโิดยกา
รยกมือ
สมาชกิท�านใดเห็นด �วยกบัการแปรญตัตขิองท�านสน่ั
น
สงิห �น�อยทีแ่ปรญตัตติดังบประมาณค�าจดัชือ้รถยนต �
ส�วนกลางออกขอให�ยกมือ

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบด�วยคะแนนเสยีง 19 เสยีง
ไม�เห็นชอบ - เสยีง

ประธานสภาฯ
สมาชกิท�านใดเห็นชอบกบัการแปรญตัตขิองท�านก �าน

ชาวยศ ทีแ่ปรญตัตเิพิ่ม

งบประมาณเพื่อตัง้จ�ายเป็นค�าจดัชือ้เครือ่งเลือ่ยโซ�ยนต �จาํ
นวน 8,000 บาท
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบด�วยคะแนนเสยีง 19 เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง
ประธานสภาฯ

ท�านใดเห็นชอบกบัการแปรญตัตปิรบัลดงบประมาณรายจ�า
ยทีท่�านประสงค �คาํสขุดี

ขอแปรญตัติ ค�าใช �จ�ายสาํนักปลดัฯ



มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบด�วยคะแนนเสยีง 19 เสยีง
ไม�เห็นชอบ - เสยีง

ประธานสภาฯ
ค�าตอบแทนการปฏบิตัริาชการนอกเวลาราชการส�วนการค

ลงัปรบัลดเหลอื
50,000 บาท

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบด�วยคะแนนเสยีง 19 เสยีง
ไม�เห็นชอบ - เสยีง

ประธานสภาฯ ค�าตอบแทน อปพร. ปรบัลดเหลอื 250,000 บาท
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบด�วยคะแนนเสยีง 19 เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง
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ประธานสภาฯ

โครงการเฝ�าระวงัป�องกนัโรคระบาดในคนและสตัว �แปรปรบั
ลดเหลอื 300,000

บาท
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบด�วยคะแนนเสยีง 19 เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง
ประธานสภาฯ ค�าวสัดทุางการแพทย �ทีต่ัง้ไว � 390,000
บาทขอแปรปรบัลดเหลอื 190,000 บาท
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบด�วยคะแนนเสยีง 19 เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง
ประธานสภา

แจ �งทีป่ระชมุว�าเมื่อสมาชกิได �ให �ความเห็นชอบร�างข �อบญัญั
ตนีิ้แล �วต�อไปก็จะขอมติ

ทีป่ระชมุให �ผ�านมาวาระที่
2หลงัจากมีการแปรญตัตแิล �ว
ประธานสภา ขอมตใินวาระที่ 2
ว�าจะให�ผ�านหรอืให �ความเห็นในวาระที่ 2 หรอืไม�
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบให�ผ�านวาระที่ 2 ด�วยคะแนนเสยีง 19
เสยีง



ไม�เห็นชอบ - เสยีง
มีสมาชกิท�านใดเห็นควรให�ร�างข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ให�ผ�าน

วาระที่ 2 ขอให�ยกมือ
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบด�วยคะแนนเสยีง 19 เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง
ประธานสภาฯ ชีแ้จงต�อทีป่ระชมุว�า
เมื่อสมาชกิใดให�ความเห็นชอบร�างข �อบญัญตัใินวาระที่ 2 แล�ว

สาํหรบัวาระที่ 3 จะขอมตก็ิต�อมีเวลาห�างกนัอย�างน�อย
1 ชัว่โมง ดงันัน้ก�อนจะมีการลงมตใินวาระที่ 3
ขอให�ทีป่ระชมุพกัรบัประธานอาหารและเชญิเข �าร�วม
ประชมุอกีครัง้ เวลา 14.00 น

มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ
เวลา 14.30 น

ประธานสภาฯ
เชญิสมาชกิเข �าห �องประชมุและนับองค �ประชมุครบองค �ประ

ชมุ ประธานแจ �งว�าใน
การประชมุต�อไปนี้จะเป็นการขอมตทิีป่ระชมุในวาระ
ที่ 3
เพื่อลงมตใิห �ความเห็นชอบร�างข �อบญัญตังิบประมา
ณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สมาชกิท�านใดเห็นสมควรให�ร�างข �อบญัญตังิบประมา
ณรายจ�ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผ�านวาระที3่
เพื่อนําไปตราเป็นข�อบญัญตังิบประมาณและเสนอนา
ยอาํเภอเพื่อลงนามประกาศใช�ต�อไป

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบให�ผ�านวาระที่ 3 ด�วยคะแนนเสยีง 19
เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง งดออกเสยีง 3 เสยีง
ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่งขออนุมติักนัเงินไว �เบิกข �ามปี
ประธานสภาฯ



แจ �งต�อทีป่ระชมุว�าได �รบัแจ �งจากกองคลงัว�ามีความจาํเป็นจ
ะขออนุมตัติ�อสภาเพื่อ

กนัเงนิไว �เบกิข �ามปี ชึง่เดมิ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลนาไหมได�รบัการจดัสรรงบ
ประมาณเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิประจาํปีงบประมาณ พ.
ศ.2564 จากกรมส�งเสรมิการปกครองท�องถิน่ จาํนวน
2 โครงการ เป็นเงนิ 907,000 บาท ชึง่ทางเจ �าหน�าที่
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พัสดแุละทรพัย �สินองค �การบริหารส�วนตาํบลนาไหมไ
ด�ดาํเนินการจดัชือ้จดัจ �างตามระเบยีบกระทรวงการค
ลงัว�าด �วยการจดัชือ้จดัจ �างและบรหิารพัสดภุาครฐั พ.
ศ . 2560
ปรากฏว�าไม�สามารถจดัชือ้จดัจ �างได �ทนัในปีงบประม
า ณ ดั ง นั้ น จึ ง ข อ ม ติ ที่
ประชมุเพื่อให �ความเห็นชอบในการขอกนัไว �ดงันี้

1. โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสา
ยบ�านวงัคางฮงุ-เมืองนาชาํ ขนาดกว �าง 5
เมตร ยาว 188 เมตร
พืน้ทีก่�อสร �างไม�น�อยกว�า 940 ตารางเมตร
งบประมาณ 569,000 บาท

2. โครงการก�อสร �างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสา
ยบ�านวงัคางฮงุ-วดัป� าสถติธรรม หมู�ที่ 6
ขนาดกว �าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร
ไหล�ทางลกูรงัข �างละ 0.50 เมตร หรอืมีพืน้ที่

560 ตารางเมตร
และรายจ�ายหมวดค�าครภุณัฑ �ทีด่นิและสิง่ก�
อสร �างยงัมิได �ก�อหนี้ผู �พนั จาํนวน 3



โครงการเป็นเงนิ 609,700 บาท ดงันี้
1.
โครงการก�อสร �างห �องน้ําสาธารณะบรเิวณภาย
ในพืน้ที่ อบต.
จาํนวน 200,000 บาท

2.โครงการก�อสร �างลวดหนามล�อมรอบสระเก็บน้ําสาธรณระประโยชน �
หมู�ที่ 1 บ�านนาไหม จาํนวน59,700 บาท

3.โครงการบาํรงุและปรบัปรงุห �องเก็บพสัดกุองช�าง 350,000 บาท
จงึขอมตทิีป่ระชมุ

ประธานสภาฯ
สมาชกิท�านใดเห็นสมควรให�กนัเงนิจาํนวนดงักล�าวไว �เพื่อ

ดาํเนินการเบกิข �ามปีขอให�
ยกมือโดยขอมตทิลีะโครงการ

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบทัง้สองโครงการด�วยคะแนนเสยีง 19
เสยีง

ไม�เห็นชอบ - เสยีง
ประธานสภาฯ

ซกัถามทีป่ระชมุว�ามีสมาชกิท�านใดจะเสนอเรือ่งใดในทีป่ระ
ชมุหรอืไม�
มตทิีป่ระชมุ ไม�มี
ประธานสภาฯ กล�าวปิดประชมุเวลา 15.30 น.

ลงชือ่ สน่ัน สงิห �น�อย
ผู �ตรวจบนัทกึการประชมุ

(นายสน่ัน สงิห �น�อย)
ลงชือ่ ไสว โพธิช์�วย
ผู �ตรวจบนัทกึการประชมุ

(นายไสว โพธิช์�วย)



ลงชือ่ สมาน พรมรกัษา
ผู �จดบนัทกึการประชมุ

(นายสมาน พรมรกัษา)
เลขานุการสภา

-7-

ลงชือ่ สมพร สชุยัยะ
ผู �รบัรองรายงานการประชมุ

(นายสมพร สชุยัยะ)
ประธานสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลนาไหม


