
บนัทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
สมัยสามญั  สมัย ๓ ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ 

วันจันทร์  ที่  ๑๕  เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เวลา  ๑3.3๐  น. 

ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาใต้ 
-------------------------------------------------------------- 

  
ผู้มาประชุม 

๑. นายนิคม    ชูชาติ   รองประธานสภา อบต. นาใต ้
๒. นายสากล    รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
๓. นายพงษ์ศักด์ิ   รอดไทย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

 ๔. นายมะโน    พัฒณถลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 ๕. นายสมพงษ์    มากบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 ๖. นายประภาศ   ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 ๗. นายธงชัย    ขวัญม่วง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 ๘. นายสมพร    รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 ๙. นางสาวเฉลา   คงทอง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

๑๐. นายจารึก   เกื้อกลิ่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
๑๑. นางละออง   แก้วชัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
1๒. นายอดุลย์    น่วมเพชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

 1๓. นายจตุพงค์   วรรณโสภณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 1๔. นายธรรมนูญ   ทรงแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 1๕. นายเกรียงศักด์ิ   ชูชาติ   สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 8 

1๖. นายสมนกึ    นุ่มนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
๑๗. นายบุญมา  รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  
1๘. นางอาภรณ์  ชนะภัย   เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต. 
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ผู้ลาประชุม 
1. นายสนอง    ชูชีพ   ประธานสภา อบต.นาใต้ 

ผู้ขาดประชุม 
- ไม่ม ี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายนิรพล  ใจสมทุร   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 ๒. นางหนูเล็ก  แซ่เต้ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

๓.  นายประทกัษ ์ วงศ์สกุล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
๔.  นายบรรพต  รอดไทย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้
๕.  นายจรญู  ชัยแป้น   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
๖.  นายสนธยา  สุขโสม   ประธานประชาคม  หมู่ที่  ๒ 
๗.  นางอรรถวาที ทิศขันธ์   หัวหน้าส านักปลัด 
๘.  นางสาวจันทิมา   ทองศร ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๙.  นางนิภา  ขวัญม่วง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐.  นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๑.  นายสมพงษ ์ มติธรรม   ที่ปรึกษานายก อบต.นาใต ้  
๑๒.  นายจารวุัฒน ์ ทองแก้ว   ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่  ๔ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐  น. 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกประชุม  ซึ่ง 

นายสนอง  ชูชีพ  ประธานสภาฯได้แจ้งลาประชุมเนื่องจากป่วยไม่สามารถมาประชุม
ได้   จึงได้เชญินายนิคม  ชูชาติ  รองประธานสภา ฯ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

๑.๑  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ  
๒๕๖๐  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายนิคม  ชูชาต ิ  ขอเชิญเลขานุการสภาได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ   
รองประธานสภา ฯ  

นางอาภรณ์  ชนะภัย เรียนท่านประธาน  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.นาใต้และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภา อบต.นาใต้ประชุมทุกท่าน  ด้วยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่  ม๐๘08.22/ว 4072  ลงวันที่  15   

กรกฎาคม  2559 ได้แจ้งเรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ  ๒๕๖๐  ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พอสรุปได้
ดังนี้ 
1.  การประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ใหใ้ช้ข้อมูล 

- รายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ให้ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมา(ปี   
58) 
-  เงินอุดหนุนทั่วไป  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ต้ังงบประมาณไว้ใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับ
จัดสรรในปี59  ประกอบด้วย 

1) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน 

2)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
3)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
4)  เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครูและค่าจา้ง

ประจ า) 
๕)  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
๖)  เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 
7)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
8)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบรหิารสนามกีฬา 
-  เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ที่ อปท.ได้รับในปี 59  ให้น ามา 

ตั้งงบประมาณ ในปี 60 โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร
ในปงีบประมาณ  พ.ศ. 59 ให้น ามาตั้งรับในปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ดังนี ้
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1 )  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2 )  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่า   
      ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
3 )  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4 )  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินของ อสม. 
 5)  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้    
      ให้แกผู่้สูงอายุ 
6 )  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่ผู ้   
      พิการ หรือ ทุพพลภาพ 
7 )  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม 
8 )  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา 
9 )  เงินอุดหนุนส าหรับป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
10 )  เงินอุดหนุนส าหรับตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่   
       ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จว ชายแดนภาคใต้ 
11)  เงินอุดหนุนส าหรับเงินชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากเหตุการณค์วามไม ่  
       สงบ ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
12 )  เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาในพื้นที่จว.ชายแดนภาคใต้ 
13 )  เงินอุดหนุนส าหรับงานสูบน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
14)  เงินอุดหนุนส าหรับ สนบัสนุนป้องกันและแก้ไขปญัหาไฟป่าและ   
       หมอกควัน 
-  เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ไม่ต้องน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  ประกอบด้วย 
1)   เงินอุดหนุนส าหรับสิทธปิระโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน 
2)   เงินอุดหนุนส าหรับเงินเดือนและค่าจ้างส าหรับข้าราชการและลูกจ้าง    
      ถ่ายโอน 
3)   เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(การศึกษาของบุตร ) 
4)   เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน ) 
5)   เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบ าเหน็จบ านาญ ) 
ด้านรายาจ่าย 

๒.  การต้ังงบประมาณรายจ่าย  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้กระท าตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ค าสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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   ๑.๒  แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลที่โอน(ย้าย)มาด ารงต าแหนง่ใหม่ 

นายนิคม  ชูชาติ  ด้วยนางณัชวีร์ญา  ปรีชานันทศักดิ์  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด
รองประธานสภา ฯ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลกระทูน  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้โอน 

(ย้าย)  มาด ารงต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  สังกัดส านักปลัด  องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้  เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙   จึงขอเชิญได้แนะน าตัวต่อที่ประชุม
ครับ 

นางณัชวีร์ญา  ปรีชานันทศักด์ิ  เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านคณะผู้บรหิารและสมาชกิสภา อบต.นาใต้ทุก 
นักทรัพยากรบุคคล ท่าน  ดิฉัน  นางณัชวีร์ญา  ปรีชานันทศักด์ิ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ได้โอน 

(ย้าย)มาจากเทศบาลต าบลกระทูน  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช    เมื่อวันที ่ 
๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านสมาชิกทุกท่านด้วย  และจะปฏิบัติ
หน้าที่เต็มก าลังความสามารถคะ 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง   รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาใต้ สมัย 
สามัญ  สมัยที ่๒  ครั้งที่ ๑  เม่ือวันพฤหัสบดี ที่  ๒๖ เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.255
๙ 

นายนิคม  ชูชาต ิ  ตามเอกสารรายละเอียดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้
รองประธานสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๒๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.

255๙  สมาชิกเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนบ้าง  หากไม่มี  กระผมขอให้ท่าน
สมาชิกยกมือรบัรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครัง้ที่  ๑  เมื่อวนัพฤหัสบด ีที ่  ๒๖ เดือน  
พฤษภาคม  พ.ศ.255๙ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม ่

๓.๑ ญตัติเรื่อง การพิจารณาร่างข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  25๖๐   

นายนิคม  ชูชาต ิ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รองประธานสภา ฯ กระผมขอด าเนินการประชุม ในวาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการต่อไป 

วาระที่ ๑  ขัน้รบัหลักการ 
-  ขอเชิญนายก อบต.นาใต ้แถลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๐   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้  ขอเชิญครับ 
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นายนิรพล  ใจสมุทร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต.นาใต้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.นาใต้ บัดน้ี ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้ อีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้ จึงขอกล่าวให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ตลอดจนหลักการ  แนวนโยบาย
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ดังต่อไปนี ้
๑.  สถานะการคลัง 
  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานะการเงินดังนี้ 
     ๑.๑.๑   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ๓๗,๑๑๐,๗๓๑.๕๐  บาท 
     ๑.๑.๒   เงินสะสม ๑๐,๒๖๙,๕๒๗.๘๗  บาท 
     ๑.๑.๓   เงินทุนส ารองเงินสะสม  ๑๕,๒๗๕,๔๓๒.๖๔  บาท 
     ๑.๑.๔   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายไม่มี 

๒. การบรหิารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  ณ วันที่  ๑๑  สิงหาคม   
๒๕๕๙ 

            (๑) รายรบัจริงทัง้สิ้น ๒๓,๐๙๖,๐๑๗.๕๐ บาท ประกอบด้วย 
         - หมวดภาษีอากร   จ านวน          ๑,๑๒๔,๔๖๙.๐๗  บาท 
         - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนญุาต จ านวน  ๒๓๕,๗๒๖.๔๐ 
                                        บาท 
         - หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน  จ านวน    ๑๙๙,๒๕๓.๓๑ บาท 

     - หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        จ านวน  
       ๑,๒๑๖,๒๑๕.๐๐บาท 

         - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน               ๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท 
         - รายได้จากทุน                  จ านวน                        ๐.๐๐  บาท         
         - หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน       ๑๔,๐๒๒,๑๖๑.๗๒   บาท 
         - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน         ๖,๒๗๐,๕๙๒.๐๐ บาท 
    (๒) เงินอุดหนนุที่รัฐบาลไห้โดยระบุวัตถปุระสงค์   จ านวน 

     ๘,๘๔๘,๕๔๐.๐๐ บาท            
 (๓) รายจ่ายจริง จ านวน   ๑๔,๐๔๒,๖๒๘.๕๓ บาท    ประกอบด้วย 
         - งบกลาง   จ านวน    ๘๔๘,๘๖๔.๐๐  บาท 
         - งบบุคลากร  จ านวน           ๕,๘๕๙,๙๖๓.๐๐  บาท 
              - งบด าเนินการ จ านวน           ๓,๓๘๓,๘๐๗.๔๔  บาท 
         - งบลงทุน  จ านวน   ๑,๗๓๔,๙๕๑.๐๐ บาท 
         - งบเงินอุดหนุน จ านวน   ๒,๒๑๕,๐๔๓.๐๙ บาท 



-๗- 

   (๔) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 
     ๗,๘๖๗,๑๐๐.๐๐   บาท 

    (๕) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม   จ านวน  ๓,๙๖๙,๙๐๐.๐๐  บาท 

         ค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ด้านรายรับจ าแนก ดังนี ้
 ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น  ๓๓,๕๗๑,๗๔๓.๐๐  บาท  แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง 
o  หมวดภาษีอากร จ านวน    ๑,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
o หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  ๓๕,๔๐๐.๐๐  บาท 
o หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน   ๒๓๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
o หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  ๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท  
o หมวดรายได้เบด็เตล็ด จ านวน  ๕๐,๖๐๐.๐๐  บาท 
o หมวดรายได้จากทุน จ านวน  ๑๐๐   บาท 
รายไดท้ี่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
o หมวดภาษีจดัสรร จ านวน ๑๔,๙๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
รายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
o หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  ๑๕,๕๔๕,๖๔๓.๐๐  บาท 

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

บนัทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบญัญตั ิ งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ด้านบริหารทั่วไป  
o แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน  ๘,๗๙๓,๘๒๐.๐๐ บาท 

แยกเป็น   
งานบริหารทั่วไป  รวม  ๖,๕๙๘,๘๒๐.๐๐  บาท  แยกเป็น 

  -  งบบุคลากร  รวม  ๔,๙๘๕,๒๒๐.๐๐  บาท 
  -  งบด าเนินงาน  รวม  ๑,๓๗๓,๔๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบลงทุน  รวม  ๒๒๐,๒๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบเงินอุดหนุน  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

     งานบริหารงานคลัง  รวม  ๒,๑๙๕,๐๐๐.๐๐  บาท  แยกเป็น 
  -  งบบุคลากร  รวม  ๑,๗๔๕,๔๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบด าเนินงาน  รวม  ๓๙๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบลงทุน  รวม  ๕๔,๖๐๐.๐๐  บาท 
o แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท 



-๘- 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
แยกเป็น 

-  งบด าเนินงาน  รวม  ๑๗๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบลงทุน  รวม  ๒๔,๐๐๐.๐๐  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  แยกเป็น 
o แผนงานการศึกษา จ านวน   ๔,๙๘๔,๗๐๓.๐๐ บาท 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม  ๔,๙๘๔,๗๐๓.๐๐ บาท  
แยกเป็น 

  -  งบบุคลากร  รวม  ๑,๓๓๗,๔๖๐.๐๐  บาท 
  -  งบด าเนินงาน  รวม  ๑,๙๓๕,๕๔๓.๐๐  บาท 
  -  งบลงทุน  รวม  ๓๕,๗๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบเงินอุดหนุน รวม  ๑,๖๗๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
o แผนงานสาธารณสุข จ านวน        ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
แยกเป็น 

  -  งบด าเนินงาน  รวม  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
o แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๑,๖๓๗,๑๐๐.๐๐ บาท 

แยกเป็น 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม ๑,๕๓๗,๑๐๐.๐๐ บาท 
แยกเป็น 

  -  งบบุคลากร  รวม  ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบด าเนินงาน  รวม  ๔๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบลงทุน  รวม  ๔๗,๑๐๐.๐๐  บาท 

งานไฟฟ้าถนน  รวม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น 
  -  งบด าเนินการ รวม  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
o แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน   ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
แยกเป็น 

  -  งบด าเนินงาน  รวม  ๒๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบเงินอุดหนุน รวม  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
o แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน ๔๙๐,๐๐ บาท  

แยกเป็น 
งานกีฬาและนันทนาการ  รวม  ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  แยกเป็น 

  -  งบด าเนินงาน  รวม  ๓๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบเงินอุดหนุน รวม  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท  แยกเป็น 



-๙- 

  -  งบด าเนินงาน  รวม  ๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบเงินอุดหนุน รวม  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ 
o แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๕,๐๗๕,๑๐๐.๐๐ บาท 

การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม  ๕,๐๗๕,๑๐๐.๐๐  บาท  แยกเป็น 
-  งบลงทุน   รวม  ๕,๐๗๕,๑๐๐.๐๐  บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า ศพด.

หนองเรียน หมู่ที่ 7  งบประมาณ  178,900.๐๐ บาท 
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเคี่ยม

งาม – วังเตา หมู่ที่ 1  งบประมาณ  837,000.๐๐  บาท 
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย

ประชาอุทิศ หมู่ที่ 6  งบประมาณ  839,700.๐๐ บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตกิคอนกรีตสายฝาย

น้ าล้น หมู่ที่ 3  งบประมาณ  842,000.๐๐  บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตกิคอนกรีตสายวังกรัง 

หมู่ที่ 2 งบประมาณ  773,000.๐๐  บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามพ่ี

น้อง หมู่ที่ 8  งบประมาณ  729,000.๐๐  บาท 
โครงการบุกเบิกถนนสายในนา – กลางทุ่ง ส่วนแยก หมู่ที่ 5
งบประมาณ  134,800.๐๐  บาท 

 โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองหนุ่ย   หมู่ที่ 4  
 งบประมาณ  409,900.๐๐  บาท 

 โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเขตาภิรมย์  หมู่ที่ 7 
งบประมาณ  150,000.๐๐  บาท 

 โครงการปรับปรุงถนนสายรัชฎา (บ้านนายเลิศ)  หมู่ที่ 7  
งบประมาณ  180,800.๐๐  บาท 

o แผนงานการเกษตร  จ านวน    ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
งานส่งเสริมการเกษตร  รวม  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

  -  งบด าเนินงาน  รวม  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
o แผนงานการพาณิชย์   ๒,๗๕๓,๐๔๐.๐๐ บาท 

-  งบบุคลากร  รวม  ๙๑๘,๘๔๐.๐๐  บาท 
  -  งบด าเนินงาน  รวม  ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -  งบลงทุน  รวม  ๓๘๔,๒๐๐.๐๐  บาท 

 
-๑๐- 



ด้านการด าเนินงานอื่น 
o แผนงานงบกลาง      ๙,๑๕๐,๒๖๑.๐๐ บาท 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๓,๕๕๓,๐๒๔.๐๐ บาท 
ในส่วนของรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รวมทั้งสิ้น  ๓๓,๕๕๓,๐๒๔.๐๐  บาท  ปรากฏ
ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ทีแ่จ้ง
ให้กับสมาชิกได้ศึกษาก่อนนี้แล้ว   

นายนิคม  ชูชาต ิ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปราย ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
รองประธานสภา ฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หรือไม่ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่ม ี

นายนิคม  ชูชาต ิ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย 
รองประธานสภา ฯ  จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรอืไม ่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการรับหลกัการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามที่คณะผูบ้ริหารเสนอ  

นายนิคม  ชูชาต ิ  เป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติรับหลักการแห่งรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองประธานสภา ฯ    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ก่อนที่จะด าเนินการประชุมในวาระที่  ๒  ขั้นแปรญัตติ กระผมขอให้สมาชิกได้
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยขอให้เลขานุการสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียด
ขัน้ตอนต่อไป ขอเชิญครับ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
เลขานุการสภา อบต.นาใตพ้.ศ. ๒๕๔๗  

ในกรณี สภาท้องถิ่นยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  หรือตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติ
หน้าที่เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑๐๖(๔) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๑๐๗ โดยที่ประชุมของสภา
ท้องถิ่นจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบข้อ ๑๐๓ 
ประกอบข้อ ๑๐๕ ก าหนดให้คระกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติมีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน ไม่สามารถเลือกครั้ง
เดียวเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเจ็ดคนพร้อมกันได้ 
      ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือก
กรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน จนถึงกรรมการแปรญัตติคนที่เจ็ด ถ้าการเลือก 
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กรรมการแปรญัตติล าดับใด มีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็จะได้เป็นกรรมการแปร
ญัตติล าดับนั้น    (ข้อ ๑๔) แต่ถ้าล าดับใดมีผู้เสนอเป็นกรรมการแปรญัตติมากกว่า 
หนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง คือการเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลลงใน
แผ่นกระดาษและใส่ซองตามข้อ ๗๕  วรรคสาม 

เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวนแล้ว สภา อบต. ต้องมีมติก าหนด 
ระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา อบต. มีมติรับ
หลักการแห่งรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นค า
แปรญัตติ (ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง) อีกทั้งสภาองค์การบริหารสว่นต าบล ต้องมีมติก าหนด
ระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติไปด าเนินการแปรญตัติ โดยละเอียด ภายหลัง
จากที่ได้รับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภา อบต. แล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วัน
ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานทีท่ี่กรรมการ
แปรญัตติพิจารณา (ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๑๑๐) 

นายนิคม  ชูชาต ิ ครับ เมื่อสมาชกิเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว กระผมจะน าปรึกษาที่ประชุมว่า 
รองประธานสภา ฯ จะมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน     

ขอเชิญเสนอครับ 

นายประภาศ  ชนะสงครามกระผมนายประภาศ  ชนะสงคราม สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ ๓  ขอเสนอให้ม ี
สมาชิกสภา อบต.ม.  ๓ คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน   ๓    คน  ครับ 

นายนิคม  ชูชาต ิ มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา ฯ   

ที่ประชุม ไม่ม ี

นายนิคม  ชูชาต ิ ถ้าไม่มี ถือว่าทีป่ระชุม  เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ   จ านวน   ๓  คน 
รองประธานสภา ฯ ล าดับต่อไปกระผมขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่หน่ึง 

นายประภาศ  ชนะสงคราม กระผมนายประภาศ  ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  ๓   ขอเสนอนาย 
สมาชิกสภา อบต.ม. ๓   สมพร  รักบ ารุง  สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่  ๔      เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 

- ผู้รับรอง 
๑. นายมโน  พัฒณถลาง          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 
๒. นายสมพงษ์  มากบญุ          สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ 

นายนิคม  ชูชาต ิ  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตตคินที่หนึ่งอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา ฯ 

ที่ประชุม  ไม่ม ี
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นายนิคม  ชูชาต ิ  ถ้าไม่ม ี เป็นอันว่าที่ประชุมนี้  มีมติเลือก  นายสมพร  รักบ ารุง           
รองประธานสภา ฯ เป็นคณะกรรมการ แปรญัตตคินที่หนึ่ง  ต่อไปเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 

นายมโน  พัฒณถลาง  กระผม นายมโน  พัฒณถลาง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  ขอเสนอ  นายประภาศ     
สมาชิกสภา อบต. ม.๒  ชนะสงคราม  สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่   ๓    เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

- ผู้รับรอง 
๑. นายพงษ์ศักดิ์  รอดไทย    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑    
๒.  นายสมพร  รักบ ารุง        สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๔  

นายนิคม  ชูชาต ิ  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตตคินที่สองอีกหรอืไม ่
รองประธานสภา  ฯ 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

นายนิคม  ชูชาต ิ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติเลือก นายประภาศ  ชนะสงคราม เป็นคณะกรรม  
รองประธานสภา ฯ  การแปรญัตตคินที่สอง   ต่อไปเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 

นายเกรียงศักดิ์  ชูชาติ     ครับ กระผม นายเกรียงศักดิ์  ชูชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘     ขอเสนอ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๘    นายสมนึก  นุม่นวล  สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่  ๙     เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

- ผู้รับรอง 
๑. นายประภาศ  ชนะสงคราม                สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  ๓  
๒. นายธรรมนญู  ทรงแก้ว                     สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๘  

นายนิคม  ชูชาต ิ  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตตคินที่สามอีกหรือไม ่
รองประธานสภา ฯ 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

นายนิคม  ชูชาต ิ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นายสมนึก  นุ่มนวล  เป็นคณะกรรม 
รองประธานสภา ฯ การแปรญัตตคินที่สาม    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
   ๑. นายสมพร  รักบ ารุง               เป็นกรรมการแปรญัตติคนทีห่นึ่ง 

๒. นายประภาศ  ชนะสงคราม                เป็นกรรมการแปรญัตติคนทีส่อง 
๓. นายสมนึก  นุ่มนวล                เป็นกรรมการแปรญัตติคนทีส่าม 

นางอาภรณ์  ชนะภัย เมื่อสมาชิกสภา อบต.นาใต ้ ไดเ้ลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เรียบร้อยแล้ว   
เลขานุการสภาอบต.นาใต้ เพื่อให้การด าเนินการสอดคลอ้งกับระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ข้อ  ๑๐๙  การนัดประชุมและการเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก   
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ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  จึงขอเสนอให้มีการพกัการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ 

นายนิคม  ชูชาต ิ ล าดับต่อไป กระผมขอให้พักการประชุม  ๑๐  นาท ี เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตต ิ
รองประธานสภา ฯ ได้เลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการกรรมการครบั 
 
พักการประชุม  ๑๐  นาท ี

เมื่อพักการประชุม ครบ  ๑๐  นาท ี คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการเลือกประธาน
กรรมการ ฯ และเลขานุการและได้รายงานผลการเลือกใหป้ระธานสภาฯเพื่อแจ้งต่อ
ที่ประชุม 

นายนิคม  ชูชาต ิ ครับ  กระผมขอท าการประชุมต่อครับ  ด้วยทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการ 
รองประธานสภา ฯ เลือกประธานกรรมการ ฯ และเลขานุการและได้รายงานผลการเลือกดังนี้   

๑. นายประภาศ  ชนะสงคราม         เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ
๒. นายสมนึก  นุม่นวล                  เป็นกรรมการ 
๓. นายสมพร  รักบ ารุง                  เป็นเลขานุการ 

 ล าดับต่อไป กระผมจะใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดระยะเวลา
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตต ิ  ยื่นค าแปร
ญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติ  ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีมติรับหลกัการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ขอเชิญสมาชิกได้เสนอเพื่อก าหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติขอเชิญครับ 

นายธงชัย  ขวัญม่วง       กระผมนายธงชัย  ขวัญม่วง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ขอเสนอให้สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ ยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ในวันที่ ๑๖-๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๙  

เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐  น.   ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้

นายนิคม  ชูชาต ิ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา ฯ   

ที่ประชุม ไม่ม ี

นายนิคม  ชูชาต ิ ถ้าไมม่ี  เสนอเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอมติทีป่ระชุมด้วยครับ   
รองประธานสภา ฯ   

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

นายนิคม  ชูชาต ิ  ล าดับต่อไป ขอให้สภา อบต.  ได้ก าหนดระยะเวลา ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไป 
รองประธานสภา ฯ ด าเนินการพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดให้เสร็จสิ้นภายหลังจากที่รับค าแปรญัตติ 
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จากสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วัน ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน 
และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่กรรมการแปรญัตติพิจารณา 

นายมโน  พัฒณถลาง กระผมนายมโน  พัฒณถลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  ขอเสนอให้คณะกรรมการ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒    แปรญัตติไปด าเนนิการแปรญตัติให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วัน คือวันที่   ๑๙  สิงหาคม 

๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลนา
ใต ้   

นายนิคม  ชูชาต ิ มีสมาชิกสภา ผู้ใดมีความเหน็เป็นประการใดอีกหรือไม่   ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประ 
รองประธานสภา ฯ ชุมมีมติเห็นชอบ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  ไปด าเนนิการแปรญัตติให้เสร็จสิ้น  

ภายใน ๑ วัน  คือวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลนาใต้ 

  ล าดับต่อไปกระผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป  ในญัตติค้างพิจารณา  เรือ่ง
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ในวัน
อังคาร  ที ่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใต ้  ส าหรับสมาชิกสภา อบต. ที่ขาดการประชุมในวันนี้จะให้
เลขานุการสภา อบต.  แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 

๔.๑ สรุปผลการแข่งขนักรฑีานักเรียน  เยาวชน  และประชาชน อ าเภอบ้านนา
เดิม  ประจ าป ี ๒๕๕๙ 

นายนิคม  ชูชาต ิ  ขอเชิญ  ท่านนายก  เรียนช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
รองประธานสภา ฯ  

นายนิรพล  ใจสมุทร   เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา อบต.นาใต้  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.นาใต้ ครับจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศกึษาและประชาชน อ าเภอบ้านนาเดิม 

ประจ าปี  ๒๕๕๙  ในระหวา่งวันที่  ๒๘-๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ สนามกีฬา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ (บา้นนา)  ทางทีม อบต.นาใต้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศประเภทกองเชียร์ และรองชนะเลิศประเภทขบวนพาเหรด รางวัลชนะเลิศ
ประเภทกรีฑารุ่นไม่เกิน  ๑๔  ปี  และการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอบ้านนา
เดิมทีม อบต.นาใต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชกิ อบต.นาใต้ 
คณะผู้บริหารและคณะครูของทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลตลอดจนพนักงาน อบต.
นาใต้ทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจึงขอขอบคุณไว้ 
ณ  โอกาสนี้ด้วยครับ  และทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ต้องขอแสดงความ
เสียใจเป็นอย่างยิ่งกับคุณสมนึก  นุ่มนวล  ที่ได้สูญเสียมารดาอันเป็นที่รักไปเมื่อวันที่   

-๑๕- 



๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ได้ก าหนดที่จะร่วมกัน
เป็นเจ้าภาพในคืนวันพฤหัสบดี  ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จึงขอเชิญท่านสมาชิกทุก
ท่านได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันครับ 

นายสมพร  รักบ ารุง ครับกระผมมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบครับ  ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารและ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ สมาชิกสภา อบต.นาใตทุ้กท่าน  ได้ร่วมกนัเป็นเจ้าภาพงานบ าเพ็ญกุศลศพในพื้นที่  

หมู่ที่  ๔  ในคืนวันศุกร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  นี้ครับ 

นายนิคม  ชูชาติ  ครับ  ไมท่ราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ   
รองประธานสภา  ฯ  หากไม่มี  กระผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  

๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  และขอปิดประชุมครับ      

 ปิดประชุม            เวลา  ๑๔.๕๐  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  สมัยที่  ๓  ครัง้ที่  ๑ ประจ าปี 255๙  เมื่อวันที่ ๑๖  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.25๕๙ 
 
              (ลงชื่อ)    อาภรณ์  ชนะภัย      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 
 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  
๑๖  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.255๙ 

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

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

-๑๖- 



(ลงชื่อ)      ประภาศ  ชนะสงคราม   เลขานุการคณะกรรมการฯ 
  (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 
 
 

    (ลงชื่อ)         นิคม  ชูชาติ               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                             (นายนคิม  ชูชาติ) 
    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๕- 



๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ได้ก าหนดที่จะร่วมกัน
เป็นเจ้าภาพในคืนวันพฤหัสบดี  ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จึงขอเชิญท่านสมาชิกทุก
ท่านได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันครับ 

นายสมพร  รักบ ารุง ครับกระผมมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบครับ  ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารและ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ สมาชิกสภา อบต.นาใต้ทุกท่าน  ได้ร่วมกนัเป็นเจ้าภาพงานบ าเพ็ญกุศลศพในพื้นที่  

หมู่ที่  ๔  ในคืนวันศุกร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  นี้ครับ 

นายนิคม  ชูชาติ  ครับ  ไมท่ราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ   
รองประธานสภา  ฯ  หากไม่มี  กระผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  

๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  และขอปิดประชุมครับ      

 ปิดประชุม            เวลา  ๑๔.๕๐  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  สมัยที่  ๓  ครัง้ที่  ๑ ประจ าปี 255๙  เมื่อวันที่ ๑๖  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.25๕๙ 
     

         (ลงชื่อ)                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 
 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  
๑๖  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.255๙ 
 

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

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

-๑๖- 



(ลงชื่อ)                                   เลขานกุารคณะกรรมการฯ 
  (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 
 
    (ลงชื่อ)                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                             (นายนคิม  ชูชาต)ิ 
    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 
 

 


