
บนัทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
สมัยสามญั สมัยที่ ๒ ครั้งที่  ๑  ประจ าป ี๒๕๕๙ 
วันพฤหสับดี  ที่  ๒๖  เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

เวลา  ๑3.3๐  น. 
ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาใต้ 
-------------------------------------------------------------- 

  
ผู้มาประชุม  จ านวน  ๑๖  คน   

๑.  นายสนอง    ชูชีพ   ประธานสภา อบต.นาใต้ 
 ๒.  นายมะโน    พัฒณถลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 ๓.  นายสมพงษ์   มากบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 ๔.  นายประภาศ   ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 ๕.  นายธงชัย    ขวัญม่วง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 ๖.  นายสมพร    รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 ๗.  นางสาวเฉลา   คงทอง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 ๘.  นายจารึก   เกื้อกลิ่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

๙.  นางละออง    แก้วชัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
1๐.  นายอดุลย์   น่วมเพชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
1๑.  นายจตุพงค ์ วรรณโสภณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

 1๒.  นายธรรมนูญ   ทรงแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 1๓.  นายเกรยีงศักด์ิ   ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 1๔.  นายสมนกึ   นุ่มนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 ๑๕.  นายบุญมา  รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  

1๖.  นางอาภรณ ์ ชนะภัย   เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต. 
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ผู้ลาประชุม  จ านวน  ๑  คน 

๑. นายพงษ์ศักด์ิ   รอดไทย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
ผู้ขาดประชุม  จ านวน  ๒  คน  

1. นายนิคม    ชูชาติ   รองประธานสภา อบต.นาใต้ 
๒.  นายสากล    รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๙  คน 
 ๑. นายนิรพล  ใจสมทุร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 ๒. นายประทักษ ์ วงศ์สกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

๓. นายบรรพต   รอดไทย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้
๔. ด.ต.สาลี    สุริยาพิทักษ ์ ประธานประชาคม  หมู่ที่ ๓ 
๕.  นายสนธยา  สุขโสม  ประธานประชาคม  หมู่ที่ ๒ 
๖. นางปราน ี  พลวิชัย  ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้   
๗.  นายปราโมทย ์ อินทรักษ ์ ประธานประชาคม  หมู่ที่ ๖ 

 ๘.  นางสาวจันทิมา ทองศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๙.  นายเลิศเชาว์  จันทร์ภักดี ผู้อ านวยการกองช่าง  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐  น. 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  ให้สญัญาณเรียกประชุม  โดยม ี

นายสนอง  ชูชีพ  ประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

-  ไม่มี  

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง   รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาใต้ สมัย 
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๘  เดือน กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 
255๙ 

นายสนอง  ชูชีพ  ตามเอกสารรายละเอียดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้
ประธานสภา อบต.นาใต้ สมัยสามญั สมยัแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมือ่วันที่  ๘  เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 

255๙  สมาชิกเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนบ้าง  หากไม่มี  กระผมขอให้ท่าน
สมาชิกยกมือรบัรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้  สมัยสมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๘  เดือน 
กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 255๙ 

 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม ่

๓.๑ เสนอร่างแผนพฒันาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบบัที ่ ๑ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับเรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.นาใต้และผู้เข้าร่วมประชุม  
นายก  อบต.นาใต ้ ทุกท่าน  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว .๑๔๓๘

ลงวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย
แห่งมีเงินสะสมหลังจากที่ได้ส ารองเป็นรายจ่ายที่จ าเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะน าไปใช้
จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่  และ
สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการ 
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คลังในระยะยาว  ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี  
และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน  และเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเนื่องจากมีบางแผนงาน/โครงการที่
บรรจุในแผนสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑) ยังไม่
ครอบคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้จะด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในปี พ.ศ.  
๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนสามปี
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่  ๑  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๒  โครงการ/
กิจกรรมที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ในแผนสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ให้มากที่สุดตามภารกิจและอ านาจหน้าที่  พร้อมกัน
นี้ยังเป็นการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และหรือโครงการพัฒนาอื่นๆ ใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในต าบลอย่างเป็นภาพรวม  
ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนสามปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๑  
เพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 22 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
1. รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี พ.ศ.2559-2561 ทีข่ออนมุัติ
เปลีย่นแปลง 

   โครงการเดิม 
    1)  โครงการขุดลอกคลองหนุย หมู่ที่ 4  งบประมาณ 1,200,000 บาท 

2) โครงการปรับปรุงฝายคลองหนุย หมู่ที่ 4  งบประมาณ  500,00 บาท
ซึ่งโครงการดังกล่าว ตรงกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 42  

ข้อ175 และ 176 งบประมาณต้ังไว้ในปี 2561  
   โครงการใหม ่

1) โครงการปรับปรุงและขุดลอกบริเวณฝายคลองหนุย หมู่ที่ 4  ซึ่งจะ   
ด าเนินการในป ี  2559 งบประมาณ  500,000 บาท  

2. รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี พ.ศ.2559-2561 ทีข่ออนมุัติ
เพิ่มเติม 
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    1)  โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 งบประมาณ  500,000 บาท 
  2)  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3  งบประมาณ  

     150,000บาท 
3)  โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ าล้นล าคลองยา หมู่ที่ 6   งบประมาณ 

        70,000 บาท  ซึ่งโครงการดังกล่าว จะด าเนินการในปีงบประมาณ  
     2559 

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านครบั  ท่านใดมีรายละเอียดที่จะซักถาม
เพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญท่านประธานครับ 

นายสนอง  ชูชีพ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด  มีความคิดเห็นและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมประการใด 
ประธานสภา อบต.นาใต้ หรือไม่ หากไม่มี  ขอมติทีป่ระชุมว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาแผนสามปีองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๑    
หรือไม ่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท ์  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาแผนสามปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๑    ตามที่เสนอ 

   ๓.2 เสนอร่างแผนพฒันาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับเรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.นาใต้และผู้เข้าร่วมประชุม  
นายก  อบต.นาใต ้ ทุกท่านครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 17 (4) วรรค 
2 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป ซึ่งตามร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-256๒ ได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน ซึ่งมีปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้ หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้น ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ได้พิจารณาตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้พิจารณาเห็นชอบ 
ส่วนรายละเอียดในร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 นี้  ร่างแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 ได้จัดท าขึ้นตามรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด 
โดยน าข้อมูลที่ใช้ในการจัดท ามาจากความเดือดร้อนของประชาชน จากการท า
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนในหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน   

 



-๖- 

ต่อไปเป็นส่วนรายละเอียดภายในเล่มของร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2560-2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี ้

  ส่วนที่ 1 บทน า ปรากฏหน้าที่ 1-6 มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของ
แผนพัฒนาสามปี วัตถุประสงค์ของการจัดท า ขั้นตอนการจัดท า ประโยชน์ของแผน
สามปี สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ปรากฏหน้าที่ 7-16 
อธิบายเกี่ยวกับการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
ได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis ได้แก่การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ชี้แจงโครงการ
แต่ละโครงการเพื่อประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

  ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ ปรากฏหน้าที่ 17-49 มี
รายละเอียดในการน าวิสัยทัศน์ในการพัฒนา พันธะกิจการพัฒนา และเป้าประสงค์
โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ โดยมียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้
สอดคล้องทุกยุทธศาสตร์  

  ในส่วนที่ 3 มีการจัดท าบัญชีโครงการพัฒนา บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
และบัญชีสรุปโครงการ 

- บัญชีโครงการพัฒนา  ปรากฏหน้าที่  21-45 ได้จากการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้านซึ่งน ามาบรรจุในร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2561 
โดยบัญชีสรุปโครงการพัฒนาจะอธิบายเกี่ยวกับโครงการแต่ละโครงการจะใช้
งบประมาณในการด าเนินการเท่าไร จะด าเนินการในห้วงระยะปีงบประมาณไหน ซึ่ง
ในการพิจารณาเพื่อด าเนินโครงการของแต่ละปีนั้นจะดูจากความส าคัญของแต่ละ
โครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อนเป็นล าดับแรก โดยก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้ดังนี ้

1. โครงการที่จะบรรจุไว้ในปี พ.ศ. 2560 คัดเลือกจากโครงการที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เสนอโครงการล าดับที่ ๑-5 

2. โครงการที่จะบรรจุไว้ในปี พ.ศ. 2561 คัดเลือกจากโครงการที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เสนอโครงการล าดับที่ 6-10 

  3. โครงการที่จะบรรจุไว้ในปี พ.ศ. 2562 คัดเลือกจากโครงการที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เสนอโครงการล าดับที่ 11 ขึ้นไป 

  - บัญชีประสานโครงการพัฒนา ปรากฏหน้าที่ 46-47 เป็นโครงการที่ใช้
งบประมาณเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ จึงตั้งไว้เป็นโครงการ
เพื่อรองรับเงินอุดหนุนสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นมีทั้งหมด 6 โครงการ งบประมาณ 
46,769,000 บาท 

 



-๗- 

- บญัชสีรปุโครงการพฒันา ปรากฏหน้าที ่ 48-49 เป็นการสรุปโครงการ 
งบประมาณ และปีงบประมาณที่จะด าเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการที่จะบรรจุในปีงบประมาณ 2560 มีโครงการที่จะด าเนินการ
จ านวน 108 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 48,150,500 บาท       

  2. โครงการที่จะบรรจุในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการที่จะด าเนินการ
จ านวน 103 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 52,335,500 บาท            

  3. โครงการที่จะบรรจุในปีงบประมาณ 2562 มีโครงการที่จะด าเนินการ
จ านวน  97 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 49,960,000 บาท    

ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปรากฏหน้าที่ 50-56 อธิบาย
เกี่ยวกับกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล วิธีการติดตามผลการ
ด าเนินการ วัตถุประสงค์ของการประเมิน ช่วงเวลาการประเมินเกณฑ์การพิจารณาใน
การประเมินโครงการเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหมาย และรายงานผลการติดตามประ
เมิลผลให้ผู้บริหาร หรือผูบ้ังคับบัญชาทราบต่อไป  ในส่วนของรายละเอียดขอให้ท่าน
สมาชิกได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการของแต่ละหมู่บ้านว่าถูกต้อง  ครบถ้วน
ตามที่ได้จัดท าประชาคมหมู่บ้านหรือไม่  จากเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านครับ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ไมท่ราบว่ามีสมาชิกท่านใด  มีความคิดเห็นและตอ้งการแก้ไขเพิ่มเติมอีกไหม
ประธานสภา อบต.นาใต้ ครับ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐ – 

256๒)   หรือไม่  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเอกฉันท์  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐ – 256๒)  ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขออนุมตัใิหส้ านกังานชลประธานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รื้อถอนฝาย 
คลองล าพนู  ซึ่งอยู่ในพื้นที ่ หมูท่ี่  ๕  และหมูท่ี่  ๓ ต าบลนาใต้และด าเนินการ
ก่อสร้างใหม ่

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับเนื่องจากช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทางราษฎรในพ้ืนที่ต าบลนาใต้ได้ประสบปัญหา
นายก อบต.นาใต้  ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรอย่างหนักท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความ 

เสียหาย สืบเนือ่งมาจากฝายกักเก็บน้ าคลองล าพูนช ารุดไม่สามารถกับเก็บน้ าไว้ใชไ้ด้
ในช่วงฤดูแล้ง  ทางคณะผู้บรหิารจึงได้ประสานไปยังส านักงานชลประทานจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีให้ด าเนินการซ่อมแซมฝายคลองล าพูนที่ช ารุดซึ่งอยู่ในพื้นที ่  หมู่ที่  ๕
และหมู่ที่  ๓  ต าบลนาใต้  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากส านักงานชลประทานได้เข้ามา
ตรวจสอบพื้นที่และได้แนะน าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ได้ขออนุมัติสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ขอรื้อถอนฝายเดิมเพื่อด าเนินการก่อสร้างฝายใหม่   



-๘- 

จึงเสนอขออนุมัติให้ส านักงานชลประธานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รื้อถอนฝายคลอง
ล าพูน ซึ่งอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  ๕  และหมู่ที ่ ๓ ต าบลนาใต้ และด าเนินการก่อสร้างใหม ่
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรต่อไปครับ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ไมท่ราบว่ามีสมาชิกท่านใด  มีความคดิเหน็อย่างไรบ้างครับ ครับ  หากไม่มี   
ประธานสภา อบต.นาใต้ ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมติัให้ส านักงานชลประธานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รื้อถอนฝาย

คลองล าพูน ซึ่งอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  ๕  และหมู่ที่  ๓ ต าบลนาใตแ้ละด าเนินการก่อสร้าง
ใหม่   หรือไม ่ ท่านใดอนุมัตโิปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท ์ อนุมติัให้ส านักงานชลประธานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รื้อถอนฝายคลอง
ล าพูน ซึ่งอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  ๕  และหมู่ที ่ ๓ ต าบลนาใตแ้ละด าเนินการก่อสร้างใหม่  
ตามที่เสนอ 

๓.๔ ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาใต้  เพื่อจัดท าแผนพฒันาการศกึษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใต ้

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญท่านปลัดได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย คะ  เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางในการจัดท า 
ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

(๑)  ประธานกรรมการ 
(๒) รองประธานกรรมการ 
(๓) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
(๕) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกดัทุกแห่ง  กรรมการ 
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ  กรรมการ 
(๗) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา  กรรมการ/เลขานุการ 
ทั้งนี้  จ านวนกรรมการที่มาจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด 

และผู้ทรงคุณวุฒิรวมกันต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการการศึกษาฯ
ทั้งหมด  และให้คณะกรรมการการศึกษาฯเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี  จึงขอให้ที่
ประชุมได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๓  ท่าน  คะ 



-๙- 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ  ผมขอเสนอ ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  และ   
นายก อบต.นาใต้  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง เข้าร่วมเป็นกรรมการครับ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย คะ  ดิฉันขอเสนอ  นางสาวพจนีย์  แก้วทองเมือง  นางสาวอัศนีย์  เกตุแกว้  คร ู
ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียนและ นางสาวฑาณิกา  สมบัติแก้ว   

ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคะ   

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มี  กระผม
ประธานสภา อบต.นาใต้ ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ประกอบด้วย 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง      
๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง 
๓. นางสาวพจนีย์  แก้วทองเมอืง  ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองเรียน 
๔. นางสาวอัศนีย์  เกตุแก้ว  ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองเรียน 
๕. นางสาวฑาณิกา  สมบัติแก้ว  ครผูู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ทรายทอง 
ท่านใดเห็นชอบตามที่เสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเอกฉนัท์  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง      
๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง 
๓. นางสาวพจนีย์  แก้วทองเมอืง  ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองเรียน 
๔. นางสาวอัศนีย์  เกตุแก้ว  ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองเรียน 
๕. นางสาวฑาณิกา  สมบัติแก้ว  ครผูู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ทรายทอง 

๓.๔  ขออนุมตัิจ่ายขาดเงนิสะสม 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ  ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว. ๑๔๓๘  ลงวันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๙ นายก 
อบต.นาใต ้  กระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน 



-๑๐- 

ท้องถิ่น    เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสม
หลังจากที่ได้ส ารองเป็นรายจ่ายที่จ าเป็นไว้เพียงพอที่จะน าไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว ซึ่งมี
ลักษณะและประเภทของโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไป ใช้จ่ายได้ ดังนี ้

1. โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยน าข้อมูลปัญหาและความต้องการ
พื้นฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดท าโครงการทั้งนี้ไม่ให้น าเงินสะสม
ไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่ก่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง 

2. ให้กระท าได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เพิ่มพูนรายได้ 
หรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

3. การจัดท าโครงการให้เป็นไปตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งโดย พิจารณาจากยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจากได้ส ารองไว้
จ่ายเท่าที่จ าเป็น 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความพร้อมด้านสถานที่และโครงการ 
หรือกิจการต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท า หรือส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้ด าเนินการแล้ว รวมทั้งสามารถด าเนินการได้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

5. โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะด าเนินการหรือโครงการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ 
จะต้องเป็นโครงการที่เป็นภาพรวมของจังหวัด ที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส่วนรวม มีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่ง และเป็น
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

 โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดยได้มีการตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น ามาใช้จ่ายได้ ณ  ปัจจุบัน 
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางตามหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งรายละเอียดประกอบการ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเสนอต่อสภาฯ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑.  ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙ 

-  ยอดเงินสะสมที่มีทั้งหมด (งบทดลอง ณ วันที่  ๒๙  ก.พ. ๒๕๕๙)  จ านวน
๑๐,๓๔๙,๕๒๗.๘๗  บาท 



-๑๑- 

- เงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสม
ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว   จ านวน  ๑๐,๓๓๘,๓๖๑.๑๑  บาท 

- ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ
หรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน    –     บาท 

- คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ ปัจจุบัน  จ านวน  ๑๐,๓๓๘,๓๖๑.๑๑  บาท 

- ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)  จ านวน  ๑,๔๕๑,๖๗๗.๐๐  บาท 

- ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ( เงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแล
เด็ก  ประมาณ  ๓ เดือน อื่น ๆ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ประมาณ ๒ เดือน  
จ านวน  ๑,๔๘๗,๘๒๐.๐๐  บาท 

- เงินสะสมคงเหลือ  จ านวน   ๗,๓๙๘,๘๖๔.๑๑  บาท   
- ส ารองกรณีสาธารณภัย ๑๐ %  จ านวน   ๗๓๙,๘๘๖.๔๑  บาท 

- คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  จ านวน  ๖,๖๕๘,๙๗๗.๕๙  บาท 

๒. ทุนส ารองเงินสะสม ณ  วันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙ จ านวน  ๑๕,๒๗๕,๔๓๒.๖๔  
บาท   

โดยการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
นาใต้ได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องการปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่   ๓ , ๕ 
,๗ ,๘ และหมู่ที่ ๙    ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ราษฎร  ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากในช่วงฤดูฝนท าให้   ถนนสายทุ่งยอ -
พัฒนา  หมู่ที่ ๓  ,   ถนนสายบ้านใต้ –คลองยา  หมู่ที่ ๕, ถนนสายประชาภิบาล หมู่
ที่ ๗,  ถนนสายบรรจงประชาสรรค์  หมู่ที่ ๗,    ถนนสายเลียบทางรถไฟ-นายสวาท  
หมู่ที่ ๘,และถนนสายราษฎร์พัฒนา  หมู่ที่ ๙    ช ารุดท าให้ราษฎรไม่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก ได้รับความเดือดร้อน  โดยกิจการดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  เป็นกิจการที่
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    โดยขออนุมัติสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เป็นเงิน     ๖,๒๑๐,๕๐๐  บาท    โดยพิจารณาให้ความส าคัญในด้าน
ต่างๆ  ดังนี้ 

   โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าด้านการเกษตร 
๑.  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติ  งบ
ลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



-๑๒- 

1.1  โครงการปรับปรุงและขุดลอกบริเวณฝายคลองหนุ่ย  หมู่ที่ 4 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและขุดลอกบริเวณฝายคลองหนุ่ย หมู่ที่ 4  โดยท าการขุด
ลอกปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 11,443 ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร และวางท่อ
ระบายน้ า Ø 1.00 เมตร จ านวน 26 ท่อน รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้
ก าหนดพร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.   จ านวน  1  ปา้ย  
งบประมาณ  478,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม พ.ศ. 2559-2561  
หน้า 8  ข้อ 173)    

1.2  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล้นล าคลองยา หมู่ที่ 6 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าคลองยา  หมู่ที่ 6  โดยท าการก่อสร้าง
ฝายกว้าง 2.00 เมตร ยาว 18 เมตร ตามแบบที่ก าหนด รายละเอียดรูปแบบตามที่ 
อบต.นาใต้ก าหนด งบประมาณ  80,700 บาท (แผนพฒันาสามปี  เพิ่มเติม พ.ศ. 
2559-2561  หน้า  11  ขอ้ 180 )    

โครงการปรับปรุงหรือจดัให้มแีหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
2. ดา้นการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  

2.1 โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านเคี่ยมงาม  หมู่ที่  1  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา บ้านเคี่ยมงาม  หมู่ที่  ๑  โดยท าการก่อสร้าง
หอถัง ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 10.00 เมตร  
รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน อบต.   จ านวน  1  ป้าย  งบประมาณ 220,200 บาท (แผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ. 2559-2561  หนา้ 29  ข้อ 96 )        

2.2 โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงระบบประปา บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมูท่ี่  2  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา  หมูท่ี่ 2  โดยท าการก่อสร้าง
ถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็กแบบอัตโนมัติ  ระบบ
เชื่อมต่อท่อ  เดินท่อ PVC ø 2” ø 3”  ตามรายละเอียดรปูแบบตามที่ อบต.นาใต้
ก าหนดพร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.   จ านวน  1  ปา้ย  
งบประมาณ 444,000บาท (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561 เพิม่เติม   
หน้า 10 ข้อ 100)    

2.3 โครงการปรบัปรุงระบบประปา   หมู่ที่  3  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา  หมูท่ี่  3  โดยท าการ เจาะบ่อ
บาดาล ø 5” ลึก 25 เมตร ปรับปรุงถังแชมเปญ(เดิม) ติดตั้งถังกรอง  ระบบเชื่อม
ท่อพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมแบบอัตโนมัติ ตามรายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้
ก าหนดพร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.   จ านวน  1  ปา้ย   
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งบประมาณ  319,000บาท (แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม  พ.ศ. 2559-2561  
หน้า  10  ข้อ.101)    

โครงการหรือกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหน็ว่า
จ าเปน็ต้องด าเนนิการเพื่อประโยชน์และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

3. ดา้นการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 

3.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็สายทุ่งยอ – พฒันา  หมูท่ี่  3 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งยอ – พัฒนา หมู่ที่ 3  โดยท าการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  เมตร ยาว 250 เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  2 ข้างทาง กว้าง    0.30   เมตร   
ระยะทางยาว  250  เมตร   หนาเฉลี่ย   0.10  เมตร  รายละเอียดรูปแบบตามที่ 
อบต.นาใต้ก าหนดพร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.   จ านวน  1  
ป้าย  งบประมาณ  496,600   บาท (แผนพัฒนาสามป ี พ.ศ. 2559-2561  
หน้า 22 ข้อ 16)    

3.2  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตต์กิคอนกรีตสายบา้นใต ้– คลองยา  
หมูท่ี่ 5 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านใต้ – คลอง
ยา  หมู่ที่  5  โดยท าการลงหินคลุก กว้าง 5.00  เมตร ยาว 920 เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  พร้อมบดอัดแน่น  และปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร   
ระยะทางยาว  920  เมตร   หนาเฉลี่ย   0.03  เมตร  รายละเอียดรูปแบบตามที่ 
อบต.นาใต้ก าหนดพร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.   จ านวน  1  
ป้าย  งบประมาณ  1,665,000  บาท (แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  
หน้า 23  ข้อ 25)    

3.3  โครงการปรบัปรุงถนนสายในนา – กลางทุ่ง  หมูท่ี่ 5   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายในนา – กลางทุ่ง  หมู่ที ่5  โดยท าการลงหินคลุก
ตามส่วนที่ได้รับความเสียหาย จ านวน 120 ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ  
กว้าง 4.00 เมตร   ระยะทางยาว  1,300  เมตร  และวางท่อระบายน้ า ø 0.40 
เมตร  ชั้น 3 จ านวน 6 ท่อน ตามรายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ก าหนด
พร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.  จ านวน  1  ป้าย  งบประมาณ  
120,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561   หน้า  28 ข้อ 83)    
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3.4  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตต์กิคอนกรีตสายประชาภิบาล  หมู่
ที่ 7 
-  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาภิบาล  หมู่ที ่
7  โดยท าการลงหินคลุก กวา้ง 5.00  เมตร ยาว 550 เมตร  หนาเฉลีย่  0.15  
เมตร  พร้อมบดอัดแน่น  และปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร   
ระยะทางยาว  550  เมตร   หนาเฉลี่ย   0.03  เมตร ตามรายละเอียดรูปแบบ
ตามที่ อบต.นาใต้ก าหนดพร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.   จ านวน  
1  ป้าย  งบประมาณ  638,000บาท (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  
หน้า 24  ข้อ 37)    

3.5  โครงการปรบัปรุงถนนสายบรรจงประชาสรรค์  หมู่ที่  7  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบรรจงประชาสรรค์  หมู่ที่  7  โดยท าการลงหิน
คลุก ตามส่วนที่ได้รับความเสียหาย จ านวน 60 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ 
กว้าง 4.00 เมตร   ระยะทางยาว  580  เมตร และวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 
0.60 ม. ชั้น 3  จ านวน 7 ท่อน  ตามรายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ก าหนด 
งบประมาณ 65,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หนา้  28 ข้อ 
83)   
3.6  โครงการปรบัปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ – นายสวาท  หมูท่ี่  8 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางเลียบทางรถไฟ – นายสวาท  หมู่ที่  8  โดย
ท าการลงหินคลุก กว้าง 5.00  เมตร ยาว 650 เมตร   หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ  กว้าง 5.00 เมตร   ระยะทางยาว  650  เมตร   
รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ก าหนดพร้อมติดป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน อบต.   จ านวน  1  ป้าย  งบประมาณ 268,000  บาท (แผนพัฒนา
สามปี  พ.ศ. 2559-2561  หน้า  28 ข้อ 83 )    

3.7  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตต์กิคอนกรีตสายราษฎรพ์ฒันา  หมู่
ที่ 9 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายราษฎร์พัฒนา  หมู่
ที่  9  โดยท าการลงหินคลุก กว้าง 6.00  เมตร ยาว 680 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  พร้อมบดอัดแน่น  และปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร   
ระยะทางยาว  680  เมตร   หนาเฉลี่ย   0.03  เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ 
อบต.นาใต้ก าหนดพร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.   จ านวน  1  
ป้าย  งบประมาณ  1,416,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559-2561  
หน้า  26  ข้อ 59)  

รายละเอียดการประมาณราคาปรากฏตามเอกสารที่แนบครับ   
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นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ไมท่ราบว่ามีสมาชิกท่านใด  มีความคิดเห็นและตอ้งการแก้ไขเพิ่มเติมอีกไหม
ประธานสภา อบต.นาใต้ ครับ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เป็นเงิน   

๖,๒๑๐,๕๐๐  บาท  ตามรายละเอียดโครงการที่เสนอหรอืไม่  ท่านใดอนุมัตโิปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  เป็นเงิน ๖,๒๑๐,๕๐๐  บาท  ตาม
รายละเอียดโครงการที่เสนอ 

ระเบยีบวาระที่ ๔           เรื่องอื่น ๆ 

๔.๑  การขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวธิีการจัดหาพัสดุ  โดยยกเว้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย คะ  ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มีหนังสือดว่นที่สุด  ที่  สฎ ๐๐๒๓.๕ /๒๗๕๒ ลง 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ วันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙  เรื่อง  การขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจัดหา

พัสดุ  โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  ซึ่งตามหนังสือจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  ดว่นที่สุด  ที ่สฎ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๒๔๕ ลงวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  
แจ้งการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  ข้อ ๔ ยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพือ่ให้การด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  คล่องตัวมากย่ิงขึ้น  และสอดคล้องกับมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลระยะสั้น  โดยก าหนดวงเงินการซื้อหรือการจ้าง
โดยวิธีตกลงราคา  ได้แก ่ การซื้อหรือการจา้งครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  
บาท  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา  ได้แก่  การซือ้หรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่ง
มีราคาเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  การซื้อโดยวิธีพิเศษ  
ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  ๕๐๐,๐๐๐    ให้กระท าได้เฉพาะ
กรณีหน่ึงกรณีใด  ตามท่ีระเบียบ  ข้อ  ๑๗  ก าหนด  และการจ้างโดยวิธีพิเศษ  ได้แก่  
การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระท าได้เฉพาะ
กรณีหน่ึงกรณีใด  ตามท่ีระเบียบ  ข้อ  ๑๗ ก าหนด  และการจ้างโดยวิธีพิเศษ  ได้แก่  
การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระท าได้เฉพาะ
กรณีหน่ึงกรณีใด  ตามท่ีระเบียบ ฯ ข้อ ๑๘  ก าหนด  ซึ่งมผีลบังคับใช้จนถึงวันที่  ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๕๙  นั้น  กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
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แล้ว  เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว  และเกิดความคล่องตัว  สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ
สั้นและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามนโยบาย
รัฐบาล  รวมทัง้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับส่วนราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  โดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ให้ขยายระยะเวลาในการ
จัดหาพัสดุดังกล่าว  ออกไปถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  โดยได้แจ้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบและถือปฏิบัติต่อไป  จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบคะ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ด้วยท่านนายกมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ. 
ประธานสภา อบต.นาใต้ คัพ  ครั้งที ่ ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับด้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ขอเชิญองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.นาใต้  ต าบลนาใต้  จัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟตุบอล  อบจ.คัพ  ครั้งที่  ๓  ประจ าปี   

๒๕๕๙  โดยก าหนดประเภทการแข่งขัน  ดงันี้  ๑.  ประเภทอายุไม่เกิน  ๑๒  ปี (เกิด  
พ.ศ. ๒๕๔๓)  ๒.  ประเภทอายุไม่เกิน  ๑๔  ปี(เกิด  พ.ศ. ๒๕๔๕)  ๓.  ประเภทอายุ
ไม่เกิน  ๑๖  ปี (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓ )  ๔. ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) ๕. ประเภท
ผู้น าท้องถิ่น(ชาย)  ซึ่งทางคณะผูบ้ริหารได้หารือกันแล้วจะจัดส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขัน ประเภทผู้น าท้องถิ่น  โดยก าหนดการและรายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งหนึ่งครับ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งในที่ประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีอะไร
ประธานสภา อบต.นาใต ้ ผมขอปิดประชุมครับ 

  ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๑๐  น. 
 

 
 

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

 

         เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาใต้ ตามประกาศฯ ลงวันที่  ๑๕  เดือน        
พฤศจิกายน  พ.ศ. 255๖  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  สมัย
สามัญ  สมัยที ่ ๒  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี 255๙  วันที่ ๒๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.25๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗  
พฤษภาคม  ๒๕๕๙   

-๑๗- 



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

         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  
๒๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.255๙ 

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

(ลงชื่อ)     อดลุย์  น่วมเพชร          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอดุลย์  นว่มเพชร)  
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 

(ลงชื่อ)      ประภาศ  ชนะสงคราม   เลขานุการคณะกรรมการฯ 
  (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๖- 



แล้ว  เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว  และเกิดความคล่องตัว  สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ
สั้นและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามนโยบาย
รัฐบาล  รวมทัง้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับส่วนราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  โดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ให้ขยายระยะเวลาในการ
จัดหาพัสดุดังกล่าว  ออกไปถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  โดยได้แจ้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบและถือปฏิบัติต่อไป  จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบคะ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ด้วยท่านนายกมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ. 
ประธานสภา อบต.นาใต้ คัพ  ครั้งที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับด้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ขอเชิญองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.นาใต้  ต าบลนาใต้  จัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟตุบอล  อบจ.คัพ  ครั้งที่  ๓  ประจ าปี   

๒๕๕๙  โดยก าหนดประเภทการแข่งขัน  ดงันี้  ๑.  ประเภทอายุไม่เกิน  ๑๒  ปี (เกิด  
พ.ศ. ๒๕๔๓)  ๒.  ประเภทอายุไม่เกิน  ๑๔  ปี(เกิด  พ.ศ. ๒๕๔๕)  ๓.  ประเภทอายุ
ไม่เกิน  ๑๖  ปี (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓ )  ๔. ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) ๕. ประเภท
ผู้น าท้องถิ่น(ชาย)  ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้หารือกันแล้วจะจัดส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขัน ประเภทผู้น าท้องถิ่น  โดยก าหนดการและรายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งหนึ่งครับ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งในที่ประชมุหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีอะไร
ประธานสภา อบต.นาใต ้ ผมขอปิดประชุมครับ 

  ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๑๐  น. 

 
 

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

 

         เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาใต้ ตามประกาศฯ ลงวันที่  ๑๕  เดือน        
พฤศจิกายน  พ.ศ. 255๖  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  สมัย
สามัญ  สมัยที ่ ๒  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี 255๙  วันที่ ๒๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.25๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗  
พฤษภาคม  ๒๕๕๙   
 

-๑๗- 
 



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

         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  
๒๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.255๙ 

(ลงชื่อ)                             ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมพร  รกับ ารุง)  
           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 

 

(ลงชื่อ)                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอดุลย์  นว่มเพชร)  
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 

 

(ลงชื่อ)                                เลขานุการคณะกรรมการฯ  
           (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

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

 

 


