
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๕๘ 

วันจันทร์  ที่  ๑๕  เดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
เวลา  ๑3.3๐  น. 

ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
-------------------------------------------------------------- 

  
ผู้มาประชุม 

๑. นายสากล    รักบ ารุง   รองประธานสภา อบต.นาใต้ 
 ๒. นายพงษ์ศักดิ์   รอดไทย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 ๓. นายมะโน    พัฒณถลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 ๔. นายสมพงษ์    มากบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 ๕. นายประภาศ   ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 ๖. นายธงชัย    ขวัญม่วง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 ๗. นายสมพร    รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 ๘. นางสาวเฉลา   คงทอง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 ๙. นายจารึก   เกื้อกลิ่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

1๐. นางละออง   แก้วชัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
1๑. นายอดุลย์    น่วมเพชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
1๒. นายจตุพงค์   วรรณโสภณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
1๓. นายนิคม    ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

 1๔. นายธรรมนูญ   ทรงแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 1๕. นายเกรียงศักดิ์   ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 1๖. นายสมนึก    นุ่มนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 ๑๗. นายบุญมา  รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  

1๘. นางอาภรณ์  ชนะภัย   เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต. 
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ผู้ไม่มาประชุม  
 1. นายสนอง    ชูชีพ   ประธานสภา อบต.นาใต้ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายนิรพล  ใจสมุทร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 ๒. นางหนูเล็ก  แซ่เต้ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 ๓. นายประทักษ์  วงศ์สกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

๔. นายบรรพต   รอดไทย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 ๕. นายสมพงษ์   มติธรรม  ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

๖. นางปรานี  พลวิชัย  ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้   
๗.  นางสาวสภุาภรณ์ พัฒนประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒    
๘.  นายสุริยา  เพชรช่วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒  
๙.  นายสุพจน์  สุขโสม  ประธานประชาคม  หมู่ที่ ๒ 

 1๐.  นายศักดาเดช โพธิ์เพ็ชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๑.  นายสมศักดิ์ พยัคฤทธิ์ ประธานประชาคมต าบลนาใต้ 
 ๑๒.  นางขวัญตา  แสนเทศ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐  น. 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกประชุม  ซึ่ง 

นายสนอง  ชูชีพ  ประธานสภาฯ  ไม่ได้เข้าประชุม  จึงได้เชิญ  นายสากล  รักบ ารุง  
รองประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                               ๑.๑  แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลโอนย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

นายสากล  รักบ ารุง ด้วยนางอรรถวาที  ทิศขันธ์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  โอนย้ายมาจาก อบต.นา 
รองประธานสภา ฯ เขลียง  อ.ฉวาง  จ.นครศรธรรมราช  มาด ารงต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  ระดับ  

๗  สังกัด อบต.นาใต้  เมื่อ  วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ขอเชิญได้แนะน าตัวต่อที่
ประชุมครับ 

นางอรรถวาที  ทิศขันธ์ คะ ดิฉันนางอรรถวาที  ทิศขันธ์  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  โอนย้ายมาจาก อบต.
นาเขลียง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ก็อยู่บ้านนาเดิมมา  ๑๘  ปี  การ
ท างานต้องเดินทางตลอด  ซึ่งรู้สึกยินดี ขอขอบคุณท่านนายกนิรพล  ใจสมุทร  เป็น
อย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสได้โอนย้ายมาท างานท างานใกล้บ้าน  ขอบคุณคะ  

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ สมัย 
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมือ่วันที่  ๖  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
255๘ 

นายสากล  รักบ ารุง ตามเอกสารรายละเอียดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
รองประธานสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมือ่วันที่  ๖  เดือน กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 255๘  สมาชิกเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนบ้าง  หากไม่มี  กระผมขอให้
ท่านสมาชิกยกมือรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้  สมัยสมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมือ่วันที่  ๖  
เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 255๘ 

 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๓.๑ เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  ฉบับปรับปรุง
และเพิ่มเติม ฉบับท่ี  ๑ 
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นายสากล  รักบ ารุง ครับ  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
รองประธานสภา ฯ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย คะ  ด้วยอ าเภอบ้านนาเดิมได้มีหนังสือด่วนที่สุด  ที่  สฎ ๐๐๒๓.๑๗ /ว ๓๕๙  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯลงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ  โดยก าหนดให้จัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  นโยบายของ
รัฐบาล  แผนงานด้านความมั่นคง  ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ  
รวมถึงสามารถใช้ค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทยมาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุงและเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๑  เพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดจึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบคะ 

นายสากล  รักบ ารุง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด  มีความคิดเห็นและต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมประการใด 
รองประธานสภา ฯ หรอืไม่ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.

255) –2๕๖๑)  ฉบับปรับปรุงและเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑  หรือไม่  ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์  เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.255) –2๕๖๑)  ฉบับ
ปรับปรุงและเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑    ตามท่ีเสนอ 

 
๓.๒  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๙ – 25๖๑) 

นายสากล  รักบ ารุง ครับ  ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมครับ 
รองประธานสภา ฯ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ตามท่ีทาง อบต.นาใต้ ได้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาความ
นายก อบต.นาใต้  ต้องการของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๙ –25๖๑)  ของ  

อบต.นาใต้ ขึ้น  บัดนี้ทางคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนา อบต.
นาใต้  ได้พิจารณาจัดท าและได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561)  เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ17 
วรรคสอง  จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๕๙ – 25๖๑ )  เพ่ือให้สภาได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยขอให้ท่านสมาชิกได้ดูในรายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ  ซึ่งรายละเอียดโครงการพัฒนา  เริ่มตั้งแต่หน้าที่  ๒๑  มีโครงการในแผนปี  
๒๕๕๙  มีรายละเอียดดังนี้ 
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๑.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคี่ยมงาม –วังเตา  หมู่ที่  ๑ โดยท าการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร 
งบประมาณ  ๙๐๐,๐๐๐  บาท 

๒. โครงการบุกเบิกถนนสายเคี่ยมงาม – วังกรัง หมู่ที่ ๑ โดยท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร งบประมาณ  ๓ 

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญไว  หมู่ที่  ๒ โดยท าการก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ  
๗๐๐,๐๐๐   บาท 

๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังกรัง หมู่ที่ ๒ โดยท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร งบประมาณ  
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งยอพัฒนา  หมู่ที่  ๓ โดยท าการก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ  
๙๐๐,๐๐๐   บาท 

๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายขวัญประชา(ข้างวัด) หมู่ที่ ๓ โดยท าการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร 
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังเจ้า – หนองจิก หมู่ที่ ๔ โดยท าการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร 
งบประมาณ  ๙๐๐,๐๐๐  บาท 

๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านใต้ – คลองยา หมู่ที่ ๕ โดยท าการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร 
งบประมาณ  ๙๕๐,๐๐๐  บาท 

๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๖ โดยท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร 
งบประมาณ  ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทรายทอง – คลองยา หมู่ที่ ๖ โดยท าการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา  ๐.๐๕  เมตร 
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงอิฐ  หมู่ที่  ๗ โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐   
บาท 

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยประชาภิบาล หมู่ที่ ๗ โดยท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร งบประมาณ  
๙๕๐,๐๐๐  บาท 
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๑๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยสุทธินันท์ หมู่ที่ ๗ โดยท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร งบประมาณ  
๗๕๐,๐๐๐  บาท 

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยโรงตีเหล็ก หมู่ที่ ๘ โดยท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร งบประมาณ  
๙๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๕. โครงการบุกเบิกถนนสายทรายทองสามัคคี หมู่ที่ ๘ โดยท าการบุกเบิกถนน 
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายญาติมิตร หมู่ที่ ๙ โดยท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร งบประมาณ  
๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๗. โครงการจัดซื้อวัสดุ  ส าหรับซ่อมแซม ปรับปรุงถนน  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  
บาท   

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยท าการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา  ๐.๐๓  เมตร งบประมาณ  
๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ในส่วนของโครงการด้านอ่ืน ๆ ของให้ท่านได้ดูในรายละเอียดซึ่งจะใส่ใน 
ภาพรวมไว้ครับ   

นายสากล  รักบ ารุง ครับ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด  มีความคิดเห็นและต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมประการ
รองประธานสภา ฯ ใดหรือไม่ ครับ  

นายสมนึก  นุ่มนวล ครับกระผมขอเสนอให้แก้ไขหน้า  ๒๖  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายญาติมิตร 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ หมู่ที ่๙ ขอแก้ไขระยะทาง จากเดิม  ๕๐๐ เมตร  เป็น  ๗๐๐  เมตร  ครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ชูชาติ ครับกระผมขอเสนอให้แก้ไขหน้า  ๒๕  โครงการบุกเบิกถนนทรายทองสามัคคี   
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ หมู่ที ่๘ ขอแก้ไขระยะทาง จากเดิม  ๒๐๐ เมตร  เป็น  ๑,๕๐๐  เมตร  ครับ 

นายสมพร  รักบ ารุง ครับกระผมขอเสนอให้แก้ไขหน้า  ๒๗  โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสาย   
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ วังเจ้าทรายทอง หมู่ที่ ๔ เดิมแผนอยู่ในปี  ๒๕๖๑  ขอปรับเปลี่ยนเป็นโครงการในปี  

๒๕๕๙  ครับ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย คะ  ขอเสนอให้เพ่ิมเติม โครงการปรับปรุงถนน  ซ่อมแซมถนนภายในเขตพ้ืนที่ หมู่ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯที่  ๑-๙  ซึ่งหากมีถนนที่ช ารุดเสียหาย  สามารถด าเนินการได้ 

นายสากล  รักบ ารุง ครับ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด  มีความคิดเห็นและต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมอีกไหม
รองประธานสภา ฯ ครับ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้มีการแก้ไขและเห็นชอบร่าง 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๙ -2561)   หรือไม่  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม  มีมติเอกฉันท์  เห็นชอบให้แก้ไขและเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 
2561)  ตามท่ีเสนอ 
 
๓.๓ เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๘ –25๖๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี  ๒ 

นายสากล  รักบ ารุง ครับ  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
รองประธานสภา ฯ 
นางอาภรณ์  ชนะภัย คะ  เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้   
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณท่ี 

ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณ
ด้านหลังอาคารที่ท าการอบต.นาใต้  แต่เนื่องจากในแผนพัฒนาสามปี  (๒๕๕๘-
๒๕๖๐)  ได้ก าหนดรายละเอียดโครงการไว้ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ซึ่งทาง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๘ – 25๖๐) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๒  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอให้สภาได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 
 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับขออนญุาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อจากท่านปลัด ครับ  เนื่องจากทาง 
นายกอบต.นาใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ประสานท่าน สจ.สันติ  พุฒศรี  จัดท าโครงการ

ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐  
บาท ซ่ึงต าบลนาใต้ได้รับคัดเลือกให้เปน็ต าบลน ารอ่งในการด าเนินการตามโครงการ
ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ในปี  ๒๕๕๘  โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับต าบล
ท่าเรือ  แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสถานที่ก่อสร้างท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้  
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวเพ่ือก่อสร้างบริเวณ
ที่ท าการ อบต.นาใต้ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่มีงบประมาณในการถมดิน 
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดตั้งงบประมาณในการถมดิน
เพ่ือรองรับไว้ ครับ 

นายสากล  รักบ ารุง ครับ  ไมท่ราบว่ามีสมาชิกท่านใด  จะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไหมครับ  หาก 
รองประธานสภา ฯ ไม่มี  ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๘ -2561) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๒    หรือไม ่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๘ - 2561) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๒ ตามที่เสนอ 
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๓.๔  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ 

นายสากล  รักบ ารุง ครับ  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
รองประธานสภา ฯ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย เรื่องเดิม 
ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  และให้มีผลบังคับ
ใช้ วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗ นัน้ 

ข้อเท็จจริง 
เนื่องจากห้องน้ าและอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ

การเกษตรประจ าต าบลช ารุด จึงมีความจ าเป็นต้อง ต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซม  
และทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์บริเวณท่ีท าการ อบต. นาใต้ จึงจ าเป็นจะต้องปรับปรุงพ้ืนที่
บริเวณท่ีท าการ อบต.นาใต้ เพ่ือรองรับหากได้รับจัดสรรงบประมาณ  และ
เครื่องปรับอากาศในส านักงานช ารุดไม่สามารถใช้งานได้   ทางส านักปลัดจึงมีความ
ประสงคข์อโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘  มา
ตั้งจ่ายใหม่ในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จึงขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ตามรายการดังนี้ 

โอนลด 
ส ำนักปลัด 
๑.  ด้านการบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ  
ประเภทค่าตอบแทน   รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   ๒๕๐,๐๐๐.- 
บาท  คงเหลือจ่ายปัจจุบัน  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท  ปีนี้คาดว่าจะเหลือจ่ายเนื่องจากได้มี
การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ท าให้ไม่สามารถเสนอขอรับเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างได ้ จึงขอโอนลดงบประมาณ จ านวน  ๒๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อน าไปตั้งจ่ายใหม่  
ตามรายละเอียดดังนี้ 
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- รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปรับปรุงพ้ืนที่
และถมดินบริเวณท่ีท าการอบต.นาใต้   (แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.-  บาท 
คงเหลืองบประมาณ  เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐.-   บาท 
๒.  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  งบด าเนินการ  ประเภท
ค่าตอบแทน   รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   ๑๘๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือจ่ายปัจจุบัน  ๑๘๐,๐๐๐.- บาท  ปีนี้คาดว่าจะเหลือจ่ายเนื่องจากได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ท าให้ไม่สามารถเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้  
จึงขอโอนลดงบประมาณ จ านวน  ๑๘๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือน าไปตั้งจ่ายใหม่  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
- รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซม 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรประจ าต าบลและปรับปรุง
ซ่อมแซม ห้องน้ าศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรประจ าต าบล 
(แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.-  บาท 
คงเหลืองบประมาณ  เป็นเงิน  -   บาท 
กองคลัง 
ด้านการบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบด าเนินการ  
ประเภทค่าตอบแทน   รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   ๒๐๐,๐๐๐.- 
บาท  คงเหลือจ่ายปัจจุบัน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  ปีนี้คาดว่าจะเหลือจ่ายเนื่องจากได้มี
การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ท าให้ไม่สามารถเสนอขอรับเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างได ้ จึงขอโอนลดงบประมาณ จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อน าไปตั้งจ่ายใหม่  
ตามรายละเอียดดังนี้ 
- รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรประจ าต าบล  และปรับปรุง 
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ซ่อมแซมห้องน้ าศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรประจ าต าบล  
(แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลืองบประมาณ  เป็นเงิน   -  บาท 
กองช่ำง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน ประเภท
ค่าตอบแทน   รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   ๑๒๐,๐๐๐.- บาท   
คงเหลือจ่ายปัจจุบัน  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท  ปีนี้คาดว่าจะเหลือจ่ายเนื่องจากได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ท าให้ไม่สามารถเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้  
จึงขอโอนลดงบประมาณ จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือน าไปตั้งจ่ายใหม่  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
- รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าต่อเติมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรประจ าต าบล   และปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ าศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรประจ าต าบล 
(แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
เป็นเงิน  ๖๒,๘๐๐.- บาท 
-  รายการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  ขนาด  ๑๘,๐๐๐ บีทียู  จ านวน ๑  
เครื่อง  และขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู  จ านวน  ๑  เครื่อง  (แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์)  เป็นเงิน  ๕๑,๐๐๐.- บาท   
คงเหลืองบประมาณ  ๖,๒๐๐  บาท 

โอนเพิ่ม 
          ส ำนักปลัด 

๑.  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดย
การปรับปรุงพื้นที่และถมดินบริเวณท่ีท าการอบต.นาใต้   เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.-  
บาท  โดยท าการปรับปรุงพ้ืนที่และถมดิน  กว้าง  ๓๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๕.๐๐  

 



-๑๑- 

เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๘๐  เมตร  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.นาใต้ 
ก าหนด) 
๒.  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน  รายการ ค่าครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  
(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  ๑๘,๐๐๐ บีทียู  จ านวน ๑  เครื่อง เป็นเงิน  
๒๓,๐๐๐.- บาท   และขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู  จ านวน  ๑  เครื่อง  เป็นเงิน  
๒๘,๐๐๐.- บาท  รวมเป็นเงิน  ๕๑,๐๐๐.- บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 
- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ

เบอร์ ๕ 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ

สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
- มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวิตซ์  

๑  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๕  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  ๑๕  
เมตร  

๓.  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าต่อเติมและ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรประจ า
ต าบล  โดยการต่อเติมห้องขนาดกว้าง  ๓.๕ เมตร  ยาว ๖.๐๐  เมตร  และปรับปรุง
ห้องน้ าศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรประจ าต าบล 
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.นาใต้ ก าหนด)  เป็นเงิน  ๔๔๒,๘๐๐  
บาท 

ข้อกฎหมำย 
ในการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ 
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 ข้อ ๒๗  และ ข้อ ๓๒  ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาแล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้นายอ าเภอทราบภายในสิบห้าวัน  ซึ่งการ
โอนในครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายสากล  รักบ ารุง ครับ  ไมท่ราบว่ามีสมาชิกท่านใด  จะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไหมครับ  หาก 
รองประธานสภา ฯ ไม่มี  ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  ตามท่ีเสนอ   หรือไม่  ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๘  ตามท่ีเสนอ    

ระเบียบวาระท่ี ๔           เรื่องอ่ืน ๆ 

๔.๑  การออกหน่วยบริการผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘  
ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ณ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลนาใต้ 

นายสากล  รักบ ารุง ครับ  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
รองประธานสภา ฯ 
นางอาภรณ์  ชนะภัย คะ  เนื่องด้วยในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้   
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองยา  และศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนต าบลนาใต้  ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการ  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘  กิจกรรมการเปิดศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนต าบลนาใต้  และกิจกรรมการเปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนต าบล
นาใต้  ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  โดยก าหนดจัดเตรียมสถานที่  ในวันที่  ๒๓  
มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐  น. จึงขอเชิญท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม
เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน     

๔.๒ ก าหนดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจ าปี  ๒๕๕๘  

นายสากล  รักบ ารุง ครับ  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
รองประธานสภา ฯ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย คะ  ด้วยอ าเภอบ้านนาเดิม  ได้ก าหนดให้มีการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯนักศึกษาและประชาชน  ประจ าปี  ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่  ๒๘-๒๙  กรกฎาคม 

๒๕๕๘  จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ  ซึ่งจะมีการประชุมเตรียมการร่วมกับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่งคะ  

นายสากล  รักบ ารุง ครับ  ไม่ทราบว่าท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมไหมครับ  ขอเชิญครับ 
รองประธานสภา ฯ 
 



-๑๓- 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ  มีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบถึงผลการแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่นสัมพันธ์และ
นายก อบต.นาใต้  ฟุตบอล อบจ. คัพ  ซึ่งผลการแข่งขันทีม อบต.นาใต้  ได้แชมป์มาท้ังสองรายการ 

ครับ 

นายสมนึก  นุ่มนวล ครับ  กระผมอยากให้ทางองค์การบริหาส่วนต าบลนาใต้  ได้ประสานไปยังองค์การ
สมาชิกสภาอบต. ม.๙ บริหารส่วนจังหวัดเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนน สายบ้านนา - 

ทุ่งเตา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ช่วงแนวเขตเทศบาลถึงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง  ซึ่งช ารุดบ่อยเนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่ชาวต าบลนาใต้และชาว
อ าเภอบ้านนาเดิมใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปยังจังหวัด และอยากเสนอให้มี
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายหญ้าปล้อง –คลองเรือ  ด้วยครับ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ  ส าหรับการปรับปรุงถนน สายบ้านนา –ทุ่งเตา  ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในความ
นายก อบต.นาใต้  รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น  ขอเรียนว่าทางองค์การ 

บริหารส่วนต าบลนาใต้  จัดท าแผนงานโครงการที่เกินศักยภาพ  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙   
ซึ่งได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ  และได้จัดส่งให้กับ
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วครับ  ในส่วนของเรื่องไฟฟ้า 
สาธารณะถนนสายหญ้าปล้อง – คลองเรือ ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานทางหลวงชนบท  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  จะได้ประสานงาน
ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปครับ 

นายประภาศ ชนะสงคราม ครับ  กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งที่ ท่านสมาชิกสภา อบต.นาใต้  ขอเชิญร่วมเป็น 
สมาชิกสภา อบต.ม. ๓  เจ้าภาพงานศพ ในพ้ืนที่หมู่ที่  ๓  ในคืนวันอังคารที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  และ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับทีมงานท่านรอง
สมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ในวันเสาร์ที่  ๒๐  
มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐  น. ณ โรงเรียนบ้านดอนงาม  หมู่ที่  ๓  ซ่ึงในวัน
ดังกล่าวท่านจะมอบเงินบริจาคเพ่ือร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้แก่
วัดชโลตมาราม  เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมเพ่ือเป็นเกียรติ
ในวันดังกล่าวด้วยครับ  

นายสากล  รักบ ารุง ครับ ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะแจ้งในที่ประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอ           
รองประธานสภาฯ  ปิดประชุมครับ 

  ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 

          (ลงชื่อ)     อาภรณ์  ชนะภัย        ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 



-๑๔- 

  เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาใต้ ตามประกาศฯ ลงวันที่  ๑๕  เดือน        
พฤศจิกายน  พ.ศ. 255๖  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  สมัย
สามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี 255๘  วันที่ ๑๕  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.25๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖  
มิถุนายน  ๒๕๕๘   
 

           (ลงชื่อ)     อาภรณ์  ชนะภัย        ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 

         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  
๑๖  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.255๘ 

  

(ลงชื่อ)      สมพร  รักบ ารุง    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมพร  รักบ ารุง)  
           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 

(ลงชื่อ)     อดุลย์  น่วมเพชร          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอดุลย์  น่วมเพชร)  
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 

(ลงชื่อ)      ประภาศ  ชนะสงคราม   เลขานุการคณะกรรมการฯ 
  (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 
      
     ลงชื่อ         สนอง  ชูชีพ               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสนอง  ชูชีพ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


