
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
สมัยสามัญ  สมยั ๓ ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ 

วันศุกร์  ท่ี  ๘  เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เวลา  ๑3.3๐  น. 

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

  
ผู้มาประชุม 
 1. นายสนอง    ชูชีพ   ประธานสภา อบต.นาใต้  

๒. นายสากล    รักบ ารุง   รองประธานสภา อบต.นาใต้  
 ๓. นายพงษ์ศักดิ์   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  
 1๐. นางละออง   แก้วชัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  
 ๑ ๑. นายจารึก   เกื้อกลิ่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  

1๒. นายอดุลย์    น่วมเพชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  
 1 ๓. นายนิคม    ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 1 ๔. นายธรรมนูญ   ทรงแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  
 1 ๕. นายเกรียงศักด์ิ   ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  
 1 ๖. นายสมนึก    นุ่มนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  
 ๑ ๗. นายบุญมา  รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  

1๘. นางอาภรณ์  ชนะภัย   เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต.  
     
ผู้ไม่มาประชุม  
 1. นายจตุพงค์   วรรณโสภณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายนิรพล  ใจสมุทร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  
 ๒. นายประทักษ์  วงศ์สกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  
 ๓.   นายสุพจน์  สุขโสม   ประธานประชาคม ม.๒ 
 ๔. นาย สุริยา  เพชรช่วย ผช.ผญบ.ม.๒ 
 ๕. นายสมัย   ทองรอด  ผช.ผญบ.ม.๒ 
 ๖.  นายสิทธากรณ์ ทองนา  ผช.ผญบ.ม.๖  
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๗.  นายสมศักดิ์  พยัคฤทธ์ิ ประธานประชาคมต าบลนาใต ้

 ๘. นางนิภา   ขวัญม่วง ผอ.กองคลัง  
๙. นายสมพงษ์    มติธรรม  ที่ปรึกษานายก อบต.นาใต ้
๑๐. นางปรานี  พลวิชัย  ที่ปรึกษานายก อบต.นาใต้  
๑๑. นายศักดาเดช โพธ์ิเพชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔  
๑๒.  นายปฤณรชา เพ็ชราม  บุคลากร ๖ ว  

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐  น. 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกประชุม  โดยม ี

นายสนอง  ชูชีพ   ประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  แนะน าตัว  น.ส.อุไร  คชเชน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  ๒  สังกัด อบต.ล าพูน  ได้
โอน(ย้าย)  มาด ารงต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  ๒ สังกัดกองช่าง อบต.   
นาใต้  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

นายสนอง  ชูชีพ  ขอเชิญ  น.ส.อุไร  คชเชน  แนะน าตัวต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้  

น.ส.อุไร  คชเชน   ขอกราบสวัสดีท่านนายก อบต.นาใต้   คณะผู้บริหาร  ท่านประธานสภา ท่านปลัด 
อบต.นาใต้สมาชิกสภา อบต.นาใต้และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอขอบคุณ
ท่านนายก ที่ให้โอกาสได้ย้ายกลับมาท างานใกล้บ้าน  และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ได้ร่วมงานกับทุกท่าน  มีอะไรก็บอกกล่าวกันได้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

 ๑.๒ ผลการแข่งขันกรีฑานักเรียน  เยาวชน  และประชาชน อ าเภอบ้านนาเดิม  
ประจ าปี  ๒๕๕๗  

นายสนอง  ชูชีพ  ขอเชิญ  ท่านนายก  เรียนช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้  

นายนิรพล  ใจสมุทร   เรียนท่านประธานสภา ท่านอดีตก านัน สมพงษ์  มติธรรม  ท่านอดีตผู้ใหญ่ปรานี 
นายก อบต.นาใต้ พลวิชัย  ท่านสมาชิกสภา อบต.นาใต้ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านท่าน  ครับจากการ

แข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อ าเภอบ้านนาเดิม ประจ าปี  ๒๕๕๗  
ในระหว่างวันที่  ๒๔-๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ๓ (บ้านนา) ที่ผ่านมาท่านสมาชิก อบต.นาใต้ ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือ
กันอย่างดีย่ิง ซึ่งได้รับค าชมเชยจากหลายหน่วยงานถึงความพร้อมเพรียงในครั้งนี้  
กระผมจึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ  ส าหรับผลการแข่งขันน้ัน   
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ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  จ านวน  ๖  ใบ  และ
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศจ านวน  ๑  ใบ 

๑.๓  การแต่งตั้ง  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ได้แต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การ
ประธานสภา อบต.นาใต้  บริหารส่วนต าบล  เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารราชการตามอ านาจ 

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  และให้ข้อเสนอแนะทางการบริหาร
ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน  ดังนี ้
๑.  นายสมพงษ์  มติธรรม 
๒. นายย่ิงยศ  เพ็ชรแท้ 
๓. นางปรานี  พลวิชัย 

ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  จึงขอน าเรียนในที่ประชุมทราบครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ สมัย 
สามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันจันทร์ท่ี  ๑๖  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.255๗ 

นายสนอง  ชูชีพ  ตามเอกสารรายละเอียดรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้
ประธานสภา อบต.นาใต้ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑   เมื่อวัน จันทร์ ที่  ๑๖  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.

255๗  สมาชิกเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนบ้าง  หากไม่มี   กระผม ขอให้ท่าน
สมาชิกยกมือรับรองด้วยครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑   เมื่อวัน จันทร์ ที่  ๑๖  เดือน  
มิถุนายน  พ.ศ.255๗ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๓.๑ ญัตติเรื่อง การ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   255๘   

นายสนอง  ชูชีพ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕ ๘ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ช้ีแจงข้อ 

ระเบียบ ขอเชิญครับ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗   
เลขานุการสภา อบต.      และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ ก าหนดว่า งบประมาณ 
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รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและเสนอได้โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล     ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

วรรคหก ก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ต้องพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติน้ัน    
เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว   ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พิจารณาไม ่
แล้วเสร็จ    ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ความเห็นชอบตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ และให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

วรรคแปดก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการ หรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจ
แปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้น
เงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการ
ใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗  

ข้อ ๔๕ วรรคสามก าหนดว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 
      ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติน้ันหรือไม ่ หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถ่ินได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติน้ัน
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้อง 
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถ่ินก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองอย่างน้อยสองคน 
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นายสนอง  ชูชีพ  เมื่อสมาชิกทุกท่านเข้าใจระเบียบแนวทางปฏิบัติแล้ว กระผมขอด าเนินการประชุม
ประธานสภา อบต.นาใต ้ ในวาระที่ ๑  ข้ันรับหลักการต่อไป 

วาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ 
-  ขอเชิญนายก อบต.นาใต ้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๘   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้  ขอเชิญครับ 

นายนิรพล  ใจสมุทร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต.นาใต้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.นาใต ้บัดน้ี  ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้อีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล นาใต ้จึงขอ
กล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ตลอดจนหลักการ  
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   ดังต่อไปนี ้
     ๑.  สถานะการคลัง 
  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๗ ณ วันที่ ๓๐  กรกฎาคม    พ.ศ. 
๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานะการเงินดังนี ้
ณ วันที่ ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     ๑.๑.๑   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ๓๐,๓๖๖,๕๔๕.๓๙  บาท 
     ๑.๑.๒   เงินสะสม ๖,๐๖๖,๓๐๖.๙๕  บาท 
     ๑.๑.๓   ทุนส ารองเงินสะสม  ๑๒,๘๓๙,๕๒๓.๑๘  บาท 
     ๑.๑.๔   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายไม่มี 

        ๒. การบริ หารงบประมาณในปีงบประมาณ   ๒๕๕๗ 
            (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๑,๗๙๘,๔๘๗.๖๓ บาท ประกอบด้วย 
         - หมวดภาษีอากร             ๑,๐๔๒,๗๘๑.๒๔  บาท 
         - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต        ๙๕,๒๘๕.๔๐  บาท 
         - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               ๘๘,๒๐๑.๕๕ บาท  
        - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์๑,๒๔๕,๙๓๗.๐๐บาท 
         - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                ๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
         - หมวดภาษีจัดสรร         ๑๑,๗๘๓,๔๑๑.๔๔   บาท 
         - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          ๗,๔๖๕,๘๗๑.๐๐ บาท  
    (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลไห้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑ ๙,๒๖๔,๕๔๐ บาท  
         -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     ๖,๓๙๑,๒๐๐.๐๐  บาท  
              -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ         ๕๕๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

     -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผดด.      
                                                  ๑๑,๓๔๐ บาท  
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     -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือน ครู ผดด. จ านวน ๒ ราย  
        ๒๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือน ผช. ผดด. จ านวน ๓ ราย  
๒๔๓,๐๐๐.๐๐  บาท 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ 
๑๑,๗๙๗,๐๐๐.๐๐  บาท              

 (๓) รายจ่ายจริง จ านวน     ๑ ๓,๗๒๔,๕๒๔.๑๓ บาท     ประกอบด้วย  
         - งบกลาง       ๕๐๖,๐๙๘.๐๐  บาท  
         - งบบุคลากร             ๔,๙๑๕,๕๔๖.๐๐  บาท 
         - งบด าเนินการ            ๒,๙๗๑,๒๔๕.๐๑  บาท  
         - งบลงทุน    ๒,๘๘๓,๘๕๖.๖๔ บาท  
         - งบเงินอุดหนุน   ๒,๔๔๗,๗๗๘.๔๘ บาท  

   (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
     ๑๗,๘๗๐,๙๐๐.๐๐   บาท 

    (๕) การจ่ายเงินสะสม เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ไม่ม ี

         ค าแถลงงบประมาณประจ าป ี๒๕๕ ๘   ด้านรายรับจ าแนก ดังนี ้
(๑) ประมาณการปี  ๒๕๕ ๗ จ านวน  ๒ ๒,๙๙๑,๘๐๐.๐๐  บาท  
ประกอบด้วย   
- รายได้จัดเก็บ     ๓,๐๕๑,๘๐๐.๐๐  บาท  
- รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  ๑๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

    - รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  ๗,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(๒) ประมาณการปี  ๒๕๕ ๘  จ านวน  ๒๓,๑๖๒,๒๐๐.๐๐  บาท  
ประกอบด้วย   
- รายได้จัดเก็บ     ๓,๐๐๒,๒๐๐.๐๐  บาท  
- รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  ๑๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    - รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท     

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    - รายจ่ายจริงปี ๒๕๕ ๖ จ านวน  ๑ ๗,๘๖๗,๖๖๘.๔๐ บาท  
    - ประมาณการปี ๒๕๕ ๗ จ านวน  ๒๒,๙๖๓,๗๒๘.๐๐  บาท  
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  - ประมาณการปี ๒๕๕๘  จ านวน  ๒ ๓,๑๕๘,๙๖๒.๐๐ บาท

รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่แจ้งให้กับสมาชิกได้ศึกษาก่อนน้ีแล้ว 

นายสนอง  ชูชีพ สมาชิกผู้ใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปราย ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 
ประธานสภา อบต.นาใต ้ หรือไม่ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มี  

นายสนอง  ชูชีพ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าจะรับหลักการแห่งร่า งข้อบัญญัติงบประมาณราย 
ประธานสภา อบต.นาใต้ จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม ่
 (สมาชิกอยู่ในที่ประชุม   ๑๗   เสียง) 

มติที่ประชุม  รับหลักการ ๑๖ เสียง         
   ไม่รับหลักการ  - เสียง      
   งดออกเสียง  -  เสียง  

นายสนอง  ชูชีพ  เป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ประธานสภา อบต.นาใต้  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

- ก่อนที่จะด าเนินการประชุมในวาระที่  ๒  ข้ันแปรญัตติ กระผมขอให้สมาชิก
ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยขอให้เลขานุการสภา อบต. ช้ีแจงรายละเอียด
ข้ันตอนต่อไป ขอเชิญครับ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน                
เลขานุการสภา อบต.นาใตพ้.ศ. ๒๕๔๗  

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

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

เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวนแล้ว สภา อบต. ต้องมีมติก าหนด 
ระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน ที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภา อบต. มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นค า
แปรญัตติ (ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง) อีกทั้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีมติก าหนด
ระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติไปด าเนินการแปรญัตติ โดยละเอียด ภายหลัง
จากที่ได้รับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภา อบต. แล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วัน
ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ที่กรรมการ
แปรญัตติพิจารณา (ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๑๑๐) 

นายสนอง  ชูชีพ ครับ เมื่อสมาชิกเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว กระผมจะน าปรึกษาที่ประชุมว่ า 
ประธานสภา อบต.นาใต้ จะมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน     

ขอเชิญเสนอครับ 

นายธรรมนูญ  ทรงแก้ว กระผม นายธรรมนูญ  ทรงแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  เสนอให้มีคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๘ แปรญัตติจ านวน  ๓  คน 

นายสนอง  ชูชีพ มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต.นาใต ้  

ที่ประชุม ไม่มี  

นายสนอง  ชูชีพ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุม  เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ   จ านวน   ๓ คน 
ประธานสภา อบต.นาใต้ - ล าดับต่อไปกระผมขอเชิญสมาชิก เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่

หนึ่ง 

นายประภาศ  ชนะสงคราม  กระผมนายประภาศ  ชนะสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ขอเสนอนายสมพร 
สมาชิกสภา อบต.ม. ๓   รักบ ารุง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 

- ผู้รับรอง 
๑. นายมโน  พัฒณถลาง สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๒. นายพงษ์ศักดิ์  รอดไทย  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ 

นายสนอง  ชูชีพ  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต.นาใต ้

ที่ประชุม  ไม่มี  
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นายสนอง  ชูชีพ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นาย สมพร  รักบ ารุง  เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภา อบต.นาใต้ แปรญัตติคนที่หนึ่ง   ต่อไปเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 

นายสมพร  รักบ ารุง กระผม  นายสมพร  รักบ ารุง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔  ขอเสนอ  นายประภาศ  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔  ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที ่๒ 

- ผู้รับรอง 
๑. นายสากล  รักบ ารุง  รองประธานสภา อบต.นาใต ้
๒. นางสาวเฉลา  คงทอง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔ 

นายสนอง  ชูชีพ  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ สองอีกหรือไม ่
ประธานสภา อบต.นาใต ้

ที่ประชุม  ไม่มี  

นายสนอง  ชูชีพ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นา ยประภาศ  ชนะสงคราม เป็นคณะกรรม
ประธานสภา อบต.นาใต้ การ แปรญัตติคนทีส่อง   ต่อไปเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติคนทีส่าม 

นายสากล  รักบ ารุง กระผม  นายสากล  รักบ ารุง รองประธานสภา อบต.นาใต้  ขอเสนอ นายเกรียงศักด์ิ  
รองประธานสภา อบต.นาใต ้ชูชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที ่๓ 

- ผู้รับรอง 
๑. นายสมพงษ์  มากบุญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  ๒ 
๒. นายจารึก  เกื้อกลิ่น  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๕ 

นายสนอง  ชูชีพ  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ สามอีกหรือไม ่
ประธานสภา อบต.นาใต ้

ที่ประชุม  ไม่มี  

นายสนอง  ชูชีพ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นา ยเกรียงศักด์ิ  ชูชาติ  เป็ นคณะกรรม
ประธานสภา อบต.นาใต้ การ แปรญัตติคนทีส่าม   ต่อไปเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติคนทีส่าม 

มติที่ประชุม  มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
   ๑. นาย สมพร  รักบ ารุง  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง  

๒. นายประภาศ  ชนะสงคราม เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สอง                                  
๓. นายเกรียงศักด์ิ  ชูชาติ  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สาม  

นายสนอง  ชูชีพ เมื่อสภาฯได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ ว 
ประธานสภา อบต.นาใต้ ล าดับต่อไป กระผมจะให้สภา องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดระยะเวลาให้สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติยื่นค าแปรญัตติต่อ
ประธานกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบล มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๘  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีมติรับหลักการเมื่อเวลา ๑๔.๓๐  น.  
- ล าดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกได้เสนอเพื่อก าหนดระยะเวลาย่ืนแปรญัตติขอเชิญครับ 

นายมโน  พัฒนถลาง กระผม นายมโน  พัฒณถลาง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ขอเสนอให้สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ ยื่นค า แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ต้ังแต่วันน้ี  เวลา ๑๕.๐๐  น.  ถึงวันที่ 

๙   สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๐๐  น.   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต ้

นายสนอง  ชูชีพ มีสมาชิก ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม ่
ประธานสภา อบต.นาใต ้  

ที่ประชุม ไม่มี  

นายสนอง  ชูชีพ ถ้าไม่มี  กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

นายสนอง  ชูชีพ  ล าดับต่อไป ขอให้สภา อบต.  ได้ก าหนดระยะเวลา ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไป  
ประธานสภาอบต.นาใต้ ด าเนินการพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดให้เสร็จสิ้นภายหลังจากที่รับค าแปรญัตติ 

จากสมาชิกสภาท้องถ่ินแล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วัน ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน 
และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานะที่กรรมการแปรญัตติพิจารณา 

นายธรรมนูญ  ทรงแก้ว กระผมนายธรรมนูญ  ทรงแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอให้คณะกรรมการ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘   แปรญัตติไปด าเนินการแปรญัตติให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วัน คือวันที่   ๑๐  สิงหาคม 

๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต ้

นางอาภรณ์  ชนะภัย เมื่อสมาชิกสภา อบต.นาใต ้ ได้ก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ เรียบร้อยแล้ว   
เลขานุการสภาอบต.นาใต้ เพื่อให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ข้อ  ๑๐๙  การนัดประชุมและการเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถ่ินครั้งแรก  
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถ่ิน     

นายสนอง  ชูชีพ มีสมาชิกสภา ผู้ใดมีความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่.. ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประ  
ประธานสภา อบต.นาใต้ ชุมมีมตเิห็นชอบ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  ไปด าเนินการแปรญัตติให้เสร็จสิ้น  

ภายใน ๑ วัน  คือวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้
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 -  ล าดับต่อไปกระผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป  ในญัตติค้างพิจารณา  เรื่องพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ในวันศุกร์  ที่  ๑๕   
 สิงหาคม  ๒๕๕ ๗  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาใต ้ ส าหรับสมาชิก สภา อบต. ที่ขาดการประชุมในวันน้ีจะให้เลขานุการ
สภา อบต.  แจ้งเป็นหนังสือ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  

๓.๒   การคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้   

นายสนอง  ชูชีพ  ครับขอเชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้  

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะ  สืบเนื่องจากส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต  ๑๑  สุราษฎร์ธานี  ได้  
เลขานุการสภาอบต.นาใต้ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งประกาศใช้  
เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๖  ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในแต่ละพื้นที่  ประกอบด้วย 

(๑)  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  จ านวน  ๒  คน เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สภามอบหมาย  จ านวน  ๒  

คน  เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่  เป็นกรรมการ  
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นที่ที่คัดเลือกกันเอง  

จ านวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือก

กันเอง  จ านวน  ไม่เกิน ๕  คน  เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับ

เรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่  จ านวน ๑ คน(ถ้ามี)  เป็นกรรมการ 
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๙) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วน

สาธารณสุขหรือเรียกช่ืนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ 
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เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มอบหมาย  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้สาธารณสุขอ าเภอ  และผู้อ านวยการโรงพยาบาลในพื้นที่  เป็น 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 
ข้อ  ๙  ให้คณะกรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก  มี

วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  ๔  ป ี
ข้อ  ๑๑  คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่  ดังนี ้
(๑)  พิจารณาอนุมัติแผนงาน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรม  ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน  เป็นผู้เสนอและ

ด าเนินการแผนงาน  หรือโครงการ หรือกิจกรรม  ให้กรรมการผู้นั้นมี
สิทธิช้ีแจงต่อที่ประชุม  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน  หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมนั้น 

(๒) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  และ
ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะท างานหรือผู้
ด าเนินงาน  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  และไม่เกินกว่า
อัตราหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด 

(๓) ควบคุมและก ากับดูแลการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและ
การจัดท าบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

(๔) ก ากับดูแลให้หน่วยงาน  หรือกลุ่มหรืองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ  ๗  
ให้เป็นไปตามแผนงาน  โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพก าหนด 

(๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน  ในชุมชน  หรือหน่วยบริการ  ได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

(๖) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหา
สาธารณสุขของกลุ่มเปูาหมาย  หน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  รายงาน
การรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ  ให้ส านักงานสาขาจังหวัด  ส านักงานเขต  ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ี



-๑๓- 
 

(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน  เพื่อด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ตามความจ าเป็น  และให้อนุกรรมการหรือคณะท างานที่ได้รับ 
แต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน  ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ก าหนดตา(๒) (๓)และ(๔)ให้เป็นไปตามเอกสารเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๘(๓)  จึงขอให้สภาได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน  ๒  คนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนค่ะ 

นายสนอง  ชูชีพ ล าดับต่อไปกระผมขอเชิญสมาชิก เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกกรรมการ กองทุนคนที่หนึ่ง 
ประธานสภา อบต.นาใต้ ครับ  

นายสมพร  รักบ ารุง   กระผม นายสมพร รักบ ารุง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ขอเสนอ นายอดุลย์ น่วมเพชร 
สมาชิกสภา อบต.ม. ๔   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ เป็นกรรมการกองทุนคนที่หนึ่ง 

- ผู้รับรอง 
๑. นายมโน  พัฒณถลาง สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๒. นายพงษ์ศักดิ์  รอดไทย  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ 

นายสนอง  ชูชีพ  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ กองทุนคนที่หนึ่งอีกหรือไม ่
ประธานสภา อบต.นาใต ้

ที่ประชุม  ไม่มี  

นายสนอง  ชูชีพ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นาย อดุลย์  น่วมเพชร  เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภา อบต.นาใต้ กองทุน คนที่หนึ่ง   ต่อไปเสนอช่ือกรรมการกองทุนคนที่สอง 

นายสากล  รักบ ารุง กระผม  นายสากล  รักบ ารุง  รองประธานสภา อบต.นาใต้   ขอเสนอ  นายประภาศ  
รองประธานสภา อบต.  ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เป็นกรรมการกองทุนคนที่ ๒ 

- ผู้รับรอง 
๑. นายสมพงษ์  มากบุญ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ 
๒. นางสมพร  รักบ ารุง    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔ 

นายสนอง  ชูชีพ  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ กองทุนคนทีส่องอีกหรือไม ่
ประธานสภา อบต.นาใต ้



-๑๔- 

ที่ประชุม  ไม่มี  

นายสนอง  ชูชีพ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นา ยประภาศ  ชนะสงคราม เป็นคณะกรรม
ประธานสภา อบต.นาใต้ การกองทุน คนทีส่อง    

มติที่ประชุม  มีมติเลือกคณะกรรมการ กองทุน ดังนี้ 
   ๑. นาย อดุล  น่วมเพชร  เป็นกรรมการ กองทุนคนที่หนึ่ง 

๒. นายประภาศ  ชนะสงคราม เป็นกรรมการ กองทุนคนที่สอง       
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  

๔.๑  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๘ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญครับ ท่านนายกครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้   

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือ  ด่วนมากที่  สฎ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๘๐  ลง 
นายก อบต.นาใต้ วันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจาก
กระทรวงมหาดไทย  กรณีได้ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเพื่อแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามกฎหมาย  มีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนอง
ความต้องการ  ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิผล  โดยมีเปูาหมายเพื่อสร้างความผาสุก  ความสงบและปลอดภัย  
รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ(คสช.)และมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ  จ านวน  ๙  
ประเด็น  โดยสรุป  ดังนี ้

๑.  การเตรียมการจัดท างบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในรูปแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E-Laas)  ประกอบด้วย  ด้านรายรับให้
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และตั้งให้ครบทุกหมวดรายรับ  
ด้านรายจ่าย  ให้ใช้แผนเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณส าหรับ
รูปแบบต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องประกอบแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) 



-๑๕- 
 

๒. การจัดต้ังงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกแนวทาง 

๓. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานท์ของคนในชาติ 

๔. การจัดต้ังงบประมาณตามนโยบายของรัฐ  ให้พิจารณาตามหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ตั้งตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานะ
ทางการคลัง 

๕. การจัดท างบประมาณตามแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินควรให้ความส าคัญจัดท าโครงการที่สนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีผลสัมฤทธ์ิ  มิให้ตั้งงบประมาณ
ฟุุมเฟือยเกินความจ าเป็น  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทุกฉบับ 

๖. การจัดต้ังงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม  และสถานะทางการคลังของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย 

๗. การตั้งงบประมาณที่เป็นภาระผูกพัน  ต้องตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนทุก
รายการที่เกี่ยวข้อง 

๘. การก ากับดูแลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามอ านาจ
หน้าที่ของนายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้เป็นไปตามห้วงเวลา
ที่ระเบียบและหนังสือสั่งการก าหนด 

๙. การรายงานผลการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประปีครบทุกแห่ง  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้   

จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แนบ 

๔.๒ การจัดการแข่งขันกีฬา อบต.นาใต้คัพ และกีฬาแสนสุขคัพ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญครับ ท่านนายกครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้   
 
นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ จากการประชุมครั้งที่แล้วได้มีการหารือเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.นาใต้ 
นายก อบต.นาใต้  เดิมนั้นก าหนดที่จะให้  หมู่ที่  ๒ รับเป็นเจ้าภาพน้ัน  เนื่องจากทางสมาชิกหมู่ที่  ๔  

และหมู่ที่  ๘  ได้เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพในปีนี้  จึงขอเรียนเชิญคุณสมพร  รักบ ารุง
ในฐานะตัวแทนเจ้าภาพได้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 



-๑๖- 

นายสมพร  รักบ ารุง ครับ  ส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.นาใต้คัพ  ตามที่ได้มีการหารือกันน้ันจะมี  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ การแข่งขันกีฬา  ๒  ประเภท  ได้แก่  ฟุตบอลและวอลเลย์บอล  ส าหรับระเบียบ

การแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันขอให้ท่านตรวจสอบดูในรายละเอียดเอกสารที่
แนบ  หากมีการแก้ไขขอให้เสนอต่อที่ประชุมครับ  ส าหรับก าหนดการแข่งขันจะจัด
ให้มีการแข่งขันในระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ สนามโรงเรียน
บ้านทรายทอง และส าหรับการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ ซึ่งกระผมได้เข้าไป
ปรึกษาหารือกับคณะครูโรงเรียนบ้านทรายทอง  ได้ก าหนดที่จะจัดการแข่งขันพร้อม
กับการกีฬา อบต.นาใต้คัพ  โดยเป็นการแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียนของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ต าบลนาใต้จ านวน  ๕  โรงเรียน  โดยจะแข่งขันกีฬา  ๓ ประเภท  ได้แก่  
ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  และเปตอง  ท าการแข่งขัน  ๓  วัน  โดยในวันชิงชนะเลิศ
จะมีการแข่งพร้อมกับ กีฬาอบต.นาใต้คัพ  กระผมขอน าเรียนที่ประชุมแค่นี้ครับ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ  ส าหรับระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลของกีฬา อบต.นาใต้คัพ  ได้มีท่าน  
นายก อบต.นาใต้ สมาชิกได้เสนอขอแก้ไขระเบียบข้อ  ๙.๓  เรื่องการเปลี่ยนตัว  จากเดิมก าหนดให้

เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  ๓ คน  แก้ไขเป็น ให้สามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่มีก าหนดและ
เปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาไม่ทราบว่าที่ประชุมจะขัดข้องไม่ครับ  หากไม่ขัดข้องถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบตามที่เสนอ  จึงขอน าเรียนที่ประชุมแค่นี้ครับ 

๔.๓  สรุปผลการตรวจสอบ  ด้านการเงิน  บัญชี  พัสดุ และงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญครับ ท่านปลัดครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้   

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะ  ด้วยกองตรวจสอบระบบบัญชี  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้จัดท า
ปลัด อบต.นาใต้  เอกสารสรุปผลการตรวจสอบ  ด้านการเงิน  บัญชี  พัสดุ และงบประมาณของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อให้ท้องถ่ินใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ  โดยขอสรุปเฉพาะประเด็นที่มีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ดังนี ้

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฯ 
   1. หนังสือ มท. ที่มท 0808.4/ว 2589  ลว. 3 ส.ค. 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
   ใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้  
 1. อปท. ส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้  ดังนี้  
  1.1 ค่าพาหนะเดินทาง 
 
 



-๑๗- 
 

   1) ผู้ควบคุมและผู้ที่ฝึกสอน ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ 
  ก าหนดไว้ในระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
  ท้องถ่ิน  
  2) นักกีฬาหรือนักกรีฑา ให้เบิกจ่ายในอัตราต่ าสุดของระเบียบ  
  1.2 ค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าเช่าท่ีพัก 
  1) พนักงานส่วนท้องถ่ินให้จ่ายได้ตามสิทธิตามระเบียบฯ  
   2) นักกีฬาหรือนักกรีฑา ให้เบิกจ่ายในอัตราต่ าสุดของระเบียบฯ กรณีมี
  ความจ าเป็นต้องเก็บตัวก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง ให้เก็บตัวนักกีฬาหรือนักกรีฑา
  ไม่เกิน  30  วัน  พร้อมทั้งโค้ชและผู้ควบคุม  
   1.3 ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑาพร้อม 
  รองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นและประหยัด  
   1.4 กรณีที่แต่งตั้งบุคคลภายนอกสังกัด อปท. เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุม
  และผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นจ าเป็นให้เบิกค่าตอบแทนในอัตราคนละไม่เกิน  
  400  บาทต่อวัน  
  2. กรณี อปท.รับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้  
   2.1 ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน (ถ้ามี) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
   2.2 ค่าอุปกรณ์การแข่งขันให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นและประหยัด  
    2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม กรณีที่เป็นพนักงานของ อปท.      
   ให้เบิกในอัตราค่าอาหารท าการนอกเวลาในวันหยุดราชการเฉพาะวันที่มีการแข่งขัน
   กีฬาหรือกรีฑา  
    2.4 ค่าอาหารท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาหรือนักกรีฑาให้
   ปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลา  
   2.5 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
    1) บุคคลที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ ซึ่งไม่มีหน้าที่ความ 
   รับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว ในอัตราคนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน  
    2) บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ ในอัตราคนละไม่เกิน  
   800  บาท ต่อวัน  
    2.6 กรณีที่แต่งตั้งบุคคลภายนอกสังกัด อปท.เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าสนามหรือ
   เจ้าหน้าที่อื่นที่จ าเป็นในการแข่งขันกีฬา ให้เบิกค่าตอบแทนในอัตราคนละไม่เกิน  
   400  บาทต่อวัน  
    2.7 ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาให้เบิกจ่ายได้เท่าที่ 
   จ าเป็นและประหยัด  
    2.8 ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็น
   การประกาศเกียรติคุณ ช้ินละไม่เกิน  1,500  บาท  
    2.9 เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขันเพื่อเป็นการประกาศเกียรติ
   คุณให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ  



-๑๘- 
    ข้อบกพร่อง เงินอุดหนุน 
    1. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ  
    2. หน่วยงานหรือผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ได้จัดท าโครงการพร้อมรายละเอียด 
    วัตถุประสงค์ จ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่าย ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด เสนอให้ อปท.  
    พิจารณาด าเนินการจัดต้ังงบประมาณตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  
    3. โครงการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรประชาชน กลุ่มหรือชุมชน ซึ่งโครงการ
    ดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะของการแก้ไขปัญญาความยากจนและส่งเสริมให้ประชาชนมี
    รายได้เพิ่มข้ึนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์กรประชาชน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
    จัดงานประเพณี  
    4. องค์กรประชาชนที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่มีหลักฐานการจดทะเบียน หรือการได้รับ
    การจัดต้ังตามกฎหมาย แต่เป็นกลุ่มชุมชนที่จัดต้ังข้ึนเอง เช่น กลุ่มอนุรักษ์ดนตรีไทย 
    ชมรมมวยไทย  
    5. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนซ้ าซ้อนกับกิจการที่ อปท.ด าเนินการอยู่แล้ว  
    6. อุดหนุนเงินให้วัดเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเทศบาลควรด าเนินการเอง  
    7. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้กับกลุ่มชุมชน โดยน าเงินที่ได้รับการอุดหนุนไปตั้งเป็น
    กองทุนกู้ยืมหรือสมทบกองทุนต่างๆ เช่น อุดหนุนกลุ่มสหกรณ์ร้ายค้า อุดหนุนกลุ่ม
    เกษตรกร เพื่อตั้งเป็นเงินทุนส าหรับกู้ยืมในการจัดซื้อปุ๋ย อุดหนุนกลุ่มสมาชิก 
    ฌาปนกิจสงเคราะห์ภายในต าบล  
    8. ไม่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานว่าผู้ขอรับเงินอุดหนุนได้น าเงินที่ได้รับไป
    ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่  
    9. ไม่มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ทราบเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการใช้
    จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการของ 
    หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนนั้นต้องถือปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน
    ให้ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้
    ส่งคืน  
    10. อปท.สามารถด าเนินการเองได้ ไม่จ าเป็นต้องอุดหนุนงบประมาณ  
    11. ไม่สามารถอุดหนุนโครงการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์  

 ค่ะขอสรุปรายละเอียดที่ส าคัญให้ที่ประชุมทราบแค่นี้  ในส่วนรายละเอียด
อื่น ๆ หากท่านใดสนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ส านักปลัดค่ะ 

๔.๔  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  เน่ือง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญครับ ท่านนายกครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้   

 



-๑๙- 

นายนิรพล  ใจสมุทร ด้วยอ าเภอบ้านนาเดิม ได้แจ้ง เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
นายก อบต.นาใต้ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม  

๒๕๕๗ ในวันอังคาร ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  โดยมีกิจกรรมเฉลิมเพระเกียรติ ฯ   
ดังนี ้

๑. พิธีท าบุญตักบาตร  เวลา  ๐๖.๓๐  น.  ณ ถนนหลังสถานีรถไฟบ้านนา 
๒. กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ  

เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๗  
จากบริเวณหลังสถานีรถไฟบ้านนาไปยังสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอบ้าน
นาเดิม  ตั้งแต่เวลา  ๑๖.๓๐  น.  เป็นต้นไป 

๓. พิธีถวายเครื่องสักการะ  (พานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง)  และจุดเทียน
ชัยถวายพระพรชัยมงคล  เวลา  ๑๘.๐๐  น.  ณ บริเวณสนามหน้า
ที่ว่าการอ าเภอบ้านนาเดิม 

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมใน 
วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  และในวันที่  ๑๒  สิงหาคม  
๒๕๕๗  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ได้ร่วมกับ  คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่  
๖  ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน  ขอเชิญ คุณอดุลย์  น่วมเพชร สมาชิก
สภา อบต.หมู่ที่ ๖ ได้แจ้งต่อที่ประชุมครับ 

นายอดุลย์  น่วมเพชร ครับ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ  เนื่อง  
สมาชิกสภา อบต.ม.  ๖ ในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ทางองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาใต้ได้ร่วมกับ  คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่  ๖  ได้จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกันโดยการปลูกหญ้าแฝกบริเวณฝายล าคลองยา  หมู่ที่  ๖  
เวลา  ๑๓.๐๐  น.  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ดังกล่าวด้วยครับ   

 ๔.๕  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๐๔ /๒๕๕๗  เรื่อง  การ
ก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญครับ ท่านปลัดครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้   
 
นางอาภรณ์  ชนะภัย ด้วย  ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  
ปลัด อบต.นาใต้  ๑๐๔ /๒๕๕๗  เรื่อง  การก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถ่ิน  
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า มีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี  



-๒๐- 
 

รวมทั้งเป็นการปูองกันและปราบปรามไม่ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไปในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึง
มีประกาศ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอซึ่งมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ นโยบาย ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่าง
เคร่งครัด  

ข้อ 2 การติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 1 ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตามจ านวนที่เห็นสมควร เพื่อ
ท าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบแผนของทางราชการ โดย
มุ่งเน้นแผนงานหรือโครงการประเภทงบลงทุนที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม หากในการตรวจสอบนั้น 
ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใดมีพฤติการณ์การใช้จ่ายงบประมาณหรือ
การบริหารงบประมาณในเรื่องใดไปในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายจนเป็นเหตุให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ ด าเนินการตาม
กฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  

ข้อ 3 ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีดังต่อไปนี ้

(1) เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินได้เห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างโครงการใดที่มี
มูลค่าต้ังแต่ห้าล้านบาทข้ึนไปแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นผู้ตั้ง
งบประมาณเป็นค่าก่อสร้างนั้น รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นชอบราคา
กลาง ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภออาจพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือมอบหมายผู้ที่มีความรู้และความช านาญด้านการประมาณราคา
ก่อสร้างให้ไปตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันได้
ตามความเหมาะสม 

(2) หากมีข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุอันควรเช่ือได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้างใดมีการ
ด าเนินการที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่โปร่งใส หรือมีลักษณะที่น่าจะเป็นการ
ด าเนินงานที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตามจ านวนที่เห็นสมควรเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
นั้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสช้ีแจงแสดง
ข้อเท็จจริง ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภออาจมีค าสั่งให้ระงับหรือ 
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ยับยั้งการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นไว้ก่อน เพื่อให้มีการตรวจสอบ ทบทวน หรือ
แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการปราก ฏว่า
การจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นการด าเนินการที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมีอ านาจยกเลิกการจัดซื้อจัด
จ้างในครั้งนั้น แล้วด าเนินการตามกฎหมายแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หรือหน่วยงานที่ได้กระท าการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบนั้นอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

(3) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะกระท าได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535 และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอ าเภอแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีการปูองกันหรือบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ พ.ศ.2554 ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้ราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
    หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

จึงขอน าเรียนให้ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบโดยทั่วกันค่ะ 

๔.๖  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ขอเชิญครับ ท่านปลัดครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้   
 
นางอาภรณ์  ชนะภัย ด้วย  ทางส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอความร่วมมือให้องค์การ  
ปลัด อบต.นาใต้ บริหารส่วนต าบลนาใต้ ได้เชิญชวนพุทศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมกันท าบุญ

ถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกอง
พระกฐินพระราชทาน  ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน  
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตร
มาส  ณ  วันไตรธรรมมาราม  พระอารามหลวง  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จึงขอเรียนแจ้งมายังท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกัน โดยทางจังหวัด 
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ได้ขอความร่วมมือขอยอดบริจาคท้องถ่ินละ  ๒,๐๐๐  บาท จึงขอเชิญชวนได้เชิญ
ชวนพุทศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมกันท าบุญถวายเป็นพระราชกุศล  แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยร่วมบริจาคได้ที่ส านักปลัด ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ   
ประธานสภา อบต.นาใต้ หากไม่มี  กระผมขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  

๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  และขอปิดประชุม
ครับ      

 ปิดประชุม            เวลา  ๑๕.๒๐  น.  
 
 

          (ลงช่ือ)                                ผู้จดรายงานการประชุม  
               (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
                  เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลนาใต้/ปลัด อบต.  

 
เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาใต้ ตามประกาศฯ ลงวันที่  ๑๕  เดือน        

 พฤศจิกายน  พ.ศ. 255๖  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  สมัย  
 สามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี 255๗  วันที่ ๘  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.25๕๗ 
 
              (ลงช่ือ)    อาภรณ์  ชนะภัย      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
         เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลนาใต้/ปลัด อบต.  
 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแลว้  เหน็ว่าถูกต้อง  เมือ่วันที ่ 
๑๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.255๗ 

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

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

(ลงช่ือ)      ประภาศ  ชนะสงคราม   เลขานุการคณะกรรมการฯ 
  (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓  
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    (ลงช่ือ)         สนอง  ชูชีพ               ผูต้รวจรายงานการประชุม  
                             (นายสนอง  ชูชีพ) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  
 
                              
 
 
 
 
 
  
                                       
                 
                                         
         
         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              
 
 
 
 
 
  
                                       
                 
                                         
         
         
    
 
 
 
 


