เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานสภาฯ

- เมื่อถึงกาหนดเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาฯ ครบ
องค์ประชุมสภาฯ 8 คน นายสมพงษ์ สุภ าติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นาแส่ง กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัย สามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 และเริ่มประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากท่านนายอาเภอ
เกาะคาแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565
2. บ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 มีผู้ติดโรคไข้เลือดออก จานวน 1 ราย ขอให้สมาชิก
สภาอบต.นาแส่ง ช่วยกันแจ้งประชาสัมพันธ์รณรงค์กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย
ด้วย

ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ

- ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมับที่ 4
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ซึ่งได้ตรวจนับองค์ประชุมสภาฯ แล้ว มีจานวน
8 คน ครบ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นเอกฉันท์ 8 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

- กระทู้ถาม (ถ้ามี)
- ไม่มี -

-2ระเบียบวาระที่ 4

- เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 1 โครงการ

ประธานสภาฯ

- ด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ ขอให้ เลขานุก ารสภาฯ ชี้ แจงระเบีย บกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

เลขานุการสภาฯ

- ครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย “ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ” ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่มโอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านนายกอบต.นาแส่ง ชี้แจงครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง มี
ความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาตั้งรายการใหม่ จานวน 1 รายการ ดังนี้
โอนตั้งรายการใหม่
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.56-007,
ลป.ถ. 56-008 , ลป.ถ. 56-009 หมู่ที่ 1 – 8 จานวน 257,040.- บาท
(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)
เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจุดทางร่วมทางแยก เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน
โอนลดจาก
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
-3งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1
(แนวเก่า) ทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 56-007 หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8
จานวนเงิน 257,040.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)
จึ งขอเสนอให้ ส มาชิกสภาฯ ช่ว ยกั นพิจารณาเป็นอานาจของสภาอบต.
นาแส่ง ในการอนุมัติรายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้แล้ว นั้น

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ช่วยกันพิจารณาครับ

ส.อบต.ประเกียรติ

- เห็นควรให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามที่ท่านนายกเสนอ
เพราะมีความจาเป็นจะได้เตือนผู้ขับขี่รถได้ใช้ความระมัดระวัง ช่วยลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน

ส.อบต.ทองทราย

- เห็นด้วยกับ ส.อบต.ประเกียรติ เห็นควรอนุมัติ เพราะถนนพหลโยธินสายเก่าเป็นถนน
สายหลัก มีรถวิ่งผ่านเป็นจานวนมากและวิ่งด้วยความเร็ว การมีสัญญาณไฟกระพริบ
เตือนจะทาให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวัง ลดอุบัติเหตุลงได้

รองประธานสภาฯ

- เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ตามที่ท่านนายกเสนอ เพราะมี
ความจาเป็นและประชาชนได้รับประโยชน์

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนออะไรอีก ถ้าไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอน
งบประมาณไปตั้งรายการใหม่ตามที่ท่านนายกเสนอหรือไม่ และได้ตรวจนับองค์
ประชุมแล้วมี 8 คน ครบ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบลงทุน
ตั้งรายการใหม่ตามที่นายกเสนอ
2. การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

ประธานสภาฯ

- ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง เสนอญัตติให้ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาแส่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 คน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล

-4นาแส่ง จานวน 3 คน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมดัง
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ8 (3) และข้อ28(1) ซึ่งขอให้ที่ประชุมสภาฯช่วยกัน
พิจารณาครับ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ส.อบต.ไพศาล

- ผมขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 3 คน ชุดเดิม คือ
1.1 นางอานวยพร แสงแก้ว
1.2 นางทรายทอง ทานุชิต
1.3 นายประเกียรติ กันธิมา

ประธานสภาฯ

- ขอผู้รับรองครับ

ส.อบต.นิคม

- ผมนายนิคม ต๊ะโน ขอรับรองครับ

ส.อบต.ยุรนันท์

- ผมนายยุรนันท์ อินทร์พรหม ขอรับรองครับผม

ประธานสภาฯ

- มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะเสนอผู้ ส มควรเป็ น กรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จ านวน 3 คนอี ก
ถ้าไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุม และให้ตรวจนับองค์ประชุมแล้วมี 8 คนครบ

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
ร่วมเป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจานวน 3 คน คือ
1. นางอานวยพร แสงแก้ว
2. นางทรายทอง ทานุชิต
3. นายประเกียรติ กันธิมา
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประธานสภาฯ

- ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาฯร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา จานวน 3 คน ขอให้ที่ประชุมเสนอครับ

รองประธานสภาฯ

- ดิฉันนางอานวยพร แสงแก้ว ขอเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาจานวน 3 ชุดนั้นคือ
1. นายสมพงษ์ สุภาติ
2. นายนิคม
ต๊ะโน
3. นายยุรนันท์ อินพรหม
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ประธานสภาฯ

- ขอผู้รับรอง

ส.อบต.ปวิน

- ผมนายปวิน จีปน ขอรับรองครับ

ส.อบต.ประกียรติ

- ผมนายประเกียรติ กันธิมา ขอรับรองครับ

ประธานสภาฯ

- มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะเสนอผู้ ส มควรเป็ น กรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนอี ก
ถ้าไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุม และให้ตรวจนับองค์ประชุมแล้วมี 8 คนครบ

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
ร่วมเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน จานวน 3 คน คือ
1 นายสมพงษ์ สุภาติ
2.นายนิคม
ต๊ะโน
3.นายยุรนันท์ อินพรหม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านนายกอบต.นาแส่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

นายกอบต.นาแส่ง

- ครับ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคห้าและวรรคท้าย ได้กาหนดให้
นายกองค์การบริการส่วนตาบล จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้

แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริการส่วนตาบล และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดังนั้น ผมนายประดิษฐ ปงหาญ นายองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนั้น
ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนออะไรอีก ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านขอปิดประชุม

ปิดประชุม

- เวลา 11.00 น.
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สิบเอก

ผู้จดบันทึกการประชุม
(สวัสดิ์ อุประนัน)
เลขานุการสภาอบต. นาแส่ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

-7คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่
................................................... ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุก
ประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายประเกียรติ กันธิมา)
สมาชิกสภาอบต. นาแส่ง หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิคม ต๊ะโน)
สมาชิกสภาอบต. นาแส่ง หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประวิณ จีปน)
สมาชิกสภาอบต. นาแส่ง หมู่ที่ 6

-8สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่..............................
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.
2565

(ลงชื่อ)
(นายสมพงษ์ สุภาติ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2565
วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
************************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสมพงษ์
นางอานวยพร
นายไพศาล
นายประเกียรติ
นางทรายทอง
นายยุรนันท์
นายประวิณ
นายนิคม

สุภาติ
แสงแก้ว
สอนอินต๊ะ
กันธิมา
ทานุชิต
อินพรม
จีปน
ต๊ะโน

ประธานสภา อบต.นาแส่ง
รองประธานสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 8

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายประดิษฐ
นายสมบูรณ์
นายพรทรัพย์
นายสมพร
สิบเอกสวัสดิ์
นางสาวจารุวรรณ
นางสาววรรณทะณีย์
นายสาคร

ปงหาญ
ถิ่นนคร
คาปัน
จันทร์ทวี
อุประนัน
ปันทะโชติ
ฆะบูชา
ศรียอด

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง

