
บนัทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
สมัยสามญั  สมัย ๓ ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘ 

วันจันทร์  ที่  ๒๔  เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา  ๑3.3๐  น. 

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

  
ผู้มาประชุม 
 1. นายสนอง    ชูชีพ   ประธานสภา อบต.นาใต้ 

๒. นายสากล    รักบ ารุง   รองประธานสภา อบต.นาใต้ 
 ๓. นายพงษ์ศักด์ิ   รอดไทย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 ๔. นายมะโน    พัฒณถลาง  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. นางละออง    แก้วชัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
 ๑๐. นายจารึก   เกื้อกลิ่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

1๑. นายอดุลย์    น่วมเพชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
1๒. นายจตุพงศ์  วรรณโสภณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
1๓. นายนิคม    ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

 1๔. นายธรรมนูญ   ทรงแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 1๕. นายเกรียงศักด์ิ   ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 1๖. นายสมนกึ    นุ่มนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  

1๗. นางอาภรณ์  ชนะภัย   เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต. 
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ผู้ลาประชุม 

-  ไม่ม ี

ผู้ขาดประชุม  
๑.  นายสมพงษ์    มากบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
๒.  นายบุญมา   รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายนิรพล  ใจสมทุร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 ๒.  นางหนูเล็ก  แซ่เต้ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 ๓.  นายประทกัษ์ วงศ์สกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

๔.  นายบรรพต  รอดไทย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้
 ๕. นางอรรถวาท ี ทิศขันธ์  หัวหน้าส านักงานปลัด 
 ๖.  นายศักดาเดช โพธ์ิเพชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๗.  นายยิ่งยศ  เพชรแท้  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
 ๘.  นายกฤษฎา  ช่วยส าเร็จ ครูโรงเรียนบ้านทรายทอง 

๙. นายสุริยา  เพชรช่วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ 
๑๐.  นายนุกูล  ชูชีพ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๙ 
๑๑. นายสมพงษ์   มติธรรม  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
๑๒.  นางสาวจิราภรณ์  พิทักษ์   นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลยัราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
๑๓.  นายอธิวัฒน์   บัวทอง  นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลยัราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
๑๔.  นายนพดล   ปอยี  นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลยัราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐  น. 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกประชุม  โดยมี 

นายสนอง  ชูชีพ  ประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

   ๑.๑  แนะน าตัวนักศึกษาฝึกงาน 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับด้วยมีน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้มาฝึกงานที่องค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต.นาใต้ ส่วนต าบลนาใต้  จึงขอให้น้องๆได้แนะน าตัวต่อที่ประชุมขอเชิญครับ 

นางสาวจิราภรณ์ พิทักษ์  คะดิฉันนางสาวจิราภรณ์  พิทักษ์  ก าลงัศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะ
วิทยาการจัดการคะ 

นายอธิวัฒน์  บัวทอง ครับกระผมนายอธิวัฒน์  บัวทอง  ก าลังศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับ 

นายนพดล  ปอยี ครับกระผมนายนพดล  ปอยี  ก าก าลังศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับ 

นายสนอง  ชูชีพ ครับและมีน้องอีกคนหนึ่งคือ  นางสาวมาริษา  วงษาลาภ ก าลังศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยธุรกิจ  คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ซึ่งวันนี้ติดภาระกิจไม่ได้มา
แนะน าตัวในที่ประชุมครับ 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง   รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาใต้ สมัย 
สามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันพฤหสับดี ที่  ๑๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.
255๘ 

นายสนอง  ชูชีพ  ตามเอกสารรายละเอียดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้
ประธานสภา อบต.นาใต้ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  เมื่อพฤหัสบด ีที ่ ๑๓ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.255

๘  สมาชิกเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนบ้าง  หากไม่มี  กระผมขอให้ท่านสมาชิกยก
มือรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันพฤหัสบด ีที่  ๑๓  เดือน  
สิงหาคม  พ.ศ.255๘ 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ ญตัติค้างพจิารณา 

   ๓.๑  ญตัติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   วาระที่ ๒ ขั้นแปรญตัต ิ

นายสนอง  ชูชีพ สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓    
ประธานสภา อบต.นาใต้ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๓   สิงหาคม ๒๕๕๘  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ได้

พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น และที่ประชมุได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อ
ด าเนินการขั้นแปรญัตติ เรียบร้อยแล้ว 
       ก่อนที่จะด าเนินการประชุม ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติและวาระที่ ๓  ขั้นลง
มตินั้น ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
เลขานุการสภา อบต.นาใต๒้๕๔๗ 

ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงาน และบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมตขิองคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การลงความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพื่อแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ  เกี่ยวข้องกับรายงานนั้น  

ข้อ ๕๑  การแปรร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่
มีการแปรญัตติ หรือมีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
     ข้อ ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตต ิ

ข้อ๖๐ห้ามไมใ่ห้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญตัติ 
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ข้อ ๖๑ หา้มไม่ให้แปรญตัติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพนัอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

    ค่ะขออนุญาตน าเรียนระเบียบที่เกี่ยวข้องแค่นี้คะ 

นายสนอง  ชูชีพ  เมื่อสมาชิกทุกท่านเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว กระผมขอเชิญ คุณสมพร  
ประธานสภา อบต.นาใต้  รักบ ารุง ประธานกรรมการแปรญัตติได้แถลงประกอบรายงานการแปรญัตติ  

ต่อที่ประชุมขอเชิญครับ 

นายสมพร  รักบ ารุง กระผม นายสมพร  รักบ ารุง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔  ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ประธานกรรมการแปรญัตติ  พร้อมทั้ง นางละออง แก้วชัด  เป็นกรรมการ 

แปรญัตติ และนายประภาศ  ชนะสงคราม  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่ง  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ได้ก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกยื่นค าแปรญัตติ  
ไม่นอ้ยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  โดยก าหนดให้มีการยื่นขอแปรญัตติต่อกรรมการแปรญัตติ  
ในวันที่  ๑๔-๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  หลังจากนั้นทางคณะกรรมการได้มีการประชุมใน
วันจันทร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใตผู้้ใดยื่นขอแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติ  ตามวัน   เวลา  และ
สถานที่ที่ก าหนดแต่อย่างใด   และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาแล้ว 
มีมติไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 
ดังกล่าวแต่อย่างใด  ฉะนั้นจึงน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

นายสนอง  ชูชีพ  ในการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ   ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกผู้ใด   ยื่นขอแปร
ประธานสภา อบต.นาใต ้ ญัตติ   และคณะกรรมการแปรญัตติไม่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  ดังนั้น 

กระผมจะได้ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบไม่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ไม่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามที่คณะกรรมการแปร
ญัตติเสนอ   

วาระที่  3  ขัน้ลงมติ 

นายสนอง  ชูชีพ เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ ๒   ขั้นแปรญัตติ เรียบรอ้ยแล้ว ล าดับต่อไปกระผม 
ประธานสภา อบต.นาใต้ จะให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๓  ขั้นลงมติ ซึ่งจะไม่มกีารอภิปราย 
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สมาชิกผู้ใดเหน็ชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือครับ        

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๕๙   เพื่อจะไดน้ าเสนอท่านนายอ าเภอได้พิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศใช้ต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ ๔ ญตัติอืน่ ๆ 

นายสนอง  ชูชีพ ครับ  ไมท่ราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น  อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ   
ประธานสภา อบต.นาใต้  

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยกระผมมี 
นายก อบต.นาใต้ เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ครับ 

เรื่องที่  ๑  ตามที่ทางองค์การบริหารสว่นต าบลนาใต้ได้ขอสนับสนุนงบ
ประมาณในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ  
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นั้น  ได้รับการ
ประสานจากท่าน สจ.สันติ  พุฒศรี  ว่าขณะนี้ทราบว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณ
เพื่อด าเนินการก่อสร้างแล้ว  และจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน  ๓๐  กันยายน  
๒๕๕๘  นี้  จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

เรื่องที่  ๒  เรื่องการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนา –หนองเรียน  ช่วงที่  
๒  ซึ่งได้รับการประสานจากท่าน สจ.สันติ  พุฒศร ี  ว่าทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้งบ
เงินกู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

เรื่องที่  ๓ ด้วยไดร้ับแจ้งจากส านักงานทางหลวงชนบทที่  ๑๑(สุราษฎร์ธานี)  
เรื่อง  การด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองหญ้าปล้อง – คลอเรือ  จุด
ที่ช ารุดบริเวณสะพาน  ระยะทาง  ๑.๘๗  กิโลเมตร  งบประมาณในการก่อสร้าง
ทั้งสิ้น  ๙,๕๓๔,๐๐๐  บาท  โดยได้ว่าจ้างบริษัทเสริมพนุพินเทรดดิ้ง  จ ากัด  เข้า
ด าเนินการก่อสร้าง  เริ่มสัญญาจ้าง  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  สิ้นสุดสญัญาจ้าง  ๘ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ทางส านักงานทางหลวงชนบทจึงฝากประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบด้วยครับ  

ครับในส่วนของเรื่องที่  ๔  ขอเรียนเชิญคุณครูกฤษฎา ได้แจ้งที่ประชุมเรื่อง
การแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ  ครับ 

นายกฤษฎา  ช่วยส าเร็จ เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา อบต.นาใต้  และ 
ครูโรงเรียนบ้านทรายทอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมได้รับการประสานจากคุณ สมพร  รักบ ารุง  ซึ่งเป็น

คณะท างานในการจัดการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านทรายทอง 
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ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเป็นประจ าทุกปี กระผมอยากทราบเง่ือนไขเวลา
ว่าเราจะต้องด าเนินการให้แลว้เสร็จประมาณช่วงไหนครับ  

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะ  ขออนุญาตน าเรียนรายละเอียดว่า  ส าหรับงบประมาณในการแข่งขันกีฬาแสน 
เลขานุการสภาอบต.นาใต้ อบต. สุขคัพ  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ได้ต้ังงบประมาณไว้เป็นเงิน  

๓๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งแนวทางในการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล การด าเนินการโครงการและการก่อหนี้ผูกพันควรจะ
ด าเนินการภายในวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘  เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง และเบิกจา่ยได้ทันภายใน  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  คะ  

นายกฤษฎา  ช่วยส าเร็จ ครับ  เนื่องจากในวันที่  ๖-๘  กันยายน  ๒๕๕๘  ทางโรงเรียนจะน านักเรียนไปเข้า 
ครูโรงเรียนบ้านทรายทอง ค่ายพุทธธรรม  และวันที่  ๑๗ – ๑๘  กนัยายน  ๒๕๕๘  ทางคณะครูจะไปทัศน

ศึกษา  จึงหารือกันว่าถ้าจะจัดในวันที่  ๒๐  กันยายน  ไม่ทราบว่าจะด าเนินการ
ในช่วงนั้นได้หรือเปล่า 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ ไม่ทราบวา่ทางโรงเรียนใช้เวลาในการจัดกี่วันครับ 
นายก อบต.นาใต้    

นายกฤษฎา  ช่วยส าเร็จ ใช้เวลา  ๒  วันครับ 
ครูโรงเรียนบ้านทรายทอง  

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะ  หากจัดการแข่งขันในวันที่  ๒๐  กันยายน  ทาง อบต.เกรงว่าจะไม่สามารถ 
เลขานุการสภา อบต.นาใต้เบิกจ่ายได้ทันภายใน  ๓๐  กันยายน  คะ  จึงอยากให้ทางโรงเรียนได้หารือกันอีกครั้ง

หนึ่งคะ   

นายกฤษฎา  ช่วยส าเร็จ ครับ  กระผมขอน าไปหารือกับทางโรงเรียนอีกครั้งหน่ึงครับ  ผลเป็นประการใด 
ครูโรงเรียนบ้านทรายทอง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายสนอง  ชูชีพ ครับ  ส าหรับกระผมขอเชิญทา่นสมาชิก  ท่านคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ งานบ าเพ็ญกุศลศพในพื้นที่  หมู่ที่  ๗  ในคืนนี้ครับ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะ  ส าหรับส านักงานปลัด  มีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุม  ๒  เรื่อง  ดังนี้ คะ 
เลขานุการสภา อบต.นาใต้๑.  เรื่องก าหนดออกหน่วยบริการผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  ครั้งที่  ๓  ประจ าปี  

๒๕๕๘  ในวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ ศาลาประจ าหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้า
ปล้อง  หมู่ที่  ๒  โดยให้บริการผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๑,๒,๙  จึงขอเรียน
เชิญท่านสมาชิกได้ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วยคะ  โดยก าหนดจัดเตรียมสถานที ่ 
ในวันที่  ๙  กนัยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐  น.คะ 

 ๒.  ด้วยส านกังานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้แจ้งขอความร่วมมือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใต้  ประชาสัมพันธ์ให้ร้านจ าหน่ายก๊าซในพื้นที่ทราบและถือ 
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ปฏิบัติตามกฎกระทรวงพลังงาน  ก าหนดหลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแจ้ง  การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  (เฉพาะร้านจ าหน่ายก๊าซ)  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  ๑.  ร้านจ าหน่ายก๊าซหุงต้ม  ที่เกบ็ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มไว้ใน
ครอบครองเพื่อการจ าหน่าย  ทีม่ีปริมาณรวมกันไม่เกิน  ๑๕๐  ลิตร  (ถังก๊าซหุงต้ม
ขนาด  ๑๕  กิโลกรัม  ไม่เกิน  ๕  ถัง) ด าเนินการได้ทันที  ไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาต 

  ๒.  ร้านจ าหน่ายก๊าซหุงต้ม  ที่มีการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มไว้ใน
ครอบครองเพื่อการจ าหน่าย  ที่มีปรมิาณรวมกันตั้งแต่  ๑๕๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  
ลิตร  (ถังก๊าซหุงต้มขนาด  ๑๕  กิโลกรัม  ไม่เกิน  ๕  ถงั แต่ไม่เกิน  ๒๐  ถัง) ต้อง
แจ้งข้อเท็จจริงต่อ  พนักงานเจ้าหน้าที่  ก่อนด าเนินการ (ร้านจ าหน่ายก๊าซ ลักษณะ
ที่หนึ่ง) 

  ๓.  ร้านจ าหน่ายก๊าซหุงต้ม  ที่มีการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มไว้ใน
ครอบครองเพื่อการจ าหน่าย  ที่มีปรมิาณรวมกันต้ังแต่  ๕๐๐  ลิตร ขึ้นไป (ถังก๊าซหุง
ต้มขนาด  ๑๕  กิโลกรมั ตั้งแต่  ๒๐  ถังขึ้นไป) ต้องยื่นขออนุญาตต่อ พนักงาน
เจ้าหน้าที่  ก่อนด าเนินการ (ร้านจ าหน่ายก๊าซ ลักษณะที่สอง) 

  ทั้งนี้ร้านจ าหน่ายก๊าซที่ลักษณะการประกอบกิจการตามข้อ  ๒ และข้อ  ๓  
ต้องตั้งอยู่ในอาคารเอกเทศ  ไม่ตั้งในตึกแถว  ห้องแถว อาคารชุด  หรืออาคารแสดง
สินค้า  ยกเว้นแต่ร้านจ าหน่ายก๊าซที่ครอบครองหรือเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียม  ที่
บรรจุในกระปอ๋งก๊าซเพียงอย่างเดียว 

  โดยการแจ้ง/ขออนุญาต ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้ประกอบการ
ต้องยื่นเอกสารค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  ณ  ส านักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ฝ่ายก ากับกิจการพลังงาน ส านักงานพลังงานจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ร้านจ าหน่ายก๊าซในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ  
ทั้งนี้  หากพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ดังกล่าวอาจมีความผิด มาตรา  ๖๓,๖๔,๖๕และ  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
น้ ามันเช้ือเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ร้านจ าหน่ายก๊าซในพื้นที่
ทราบโดยทั่วกันคะ 

นายยิ่งยศ  เพชรแท ้ ครับ  อยากสอบถามย้ าอีกครั้งครับ  ว่ากรณีจ าหน่ายไม่เกิน ๕ ถังไม่ต้องแจ้ง  ๕-๒๐  
ที่ปรึกษา นายก อบต. ถัง ต้องแจ้งก่อนการจ าหน่าย  และกรณีเกิน  ๒๐  ถัง จะต้องขออนุญาต  ถูกต้องไม่

ครับ เนื่องจากกลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิตบ้านชโลดมพัฒนา ได้จ าหน่ายอยู่ด้วยซึ่ง
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครับ 
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นางอาภรณ์  ชนะภัย ใช่ค่ะ ถูกต้องแล้วคะ  
เลขานุการสภา อบต.นาใต้ 

นายสนอง  ชูชีพ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น  อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ  หากไม่ม ี
ประธานสภา อบต.นาใต้ กระผมขอปิดประชุมครับ   
  
ปิดประชุม เวลา  ๑๔.๑๐  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  สมัยที่  ๓  ครัง้ที่  ๒ ประจ าปี 255๘  เมื่อวันที่ ๒๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.25๕๘ 
 
              (ลงชื่อ)    อาภรณ์  ชนะภัย      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 
 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  
๒๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.255๘ 

(ลงชื่อ)      สมพร  รักบ ารุง    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมพร  รักบ 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 ้



-๙- 

นางอาภรณ์  ชนะภัย ใช่ค่ะ ถูกต้องแล้วคะ  
เลขานุการสภา อบต.นาใต้ 

นายสนอง  ชูชีพ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น  อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ  หากไม่ม ี
ประธานสภา อบต.นาใต้ กระผมขอปิดประชุมครับ   
  
ปิดประชุม เวลา  ๑๔.๑๐  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  สมัยที่  ๓  ครัง้ที่  ๒ ประจ าปี 255๘  เมื่อวันที่ ๒๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.25๕๘ 
 
              (ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 
 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  
๒๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.255๘ 

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

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

(ลงช่ือ)                                 เลขานุการคณะกรรมการฯ 
  (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

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



 
                              
 
 
 
 
 
  
                                       
                 
                                         
         
         
    
 
 
 
 
 


