
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
สมัยสามัญ  สมัย ๒ ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

วันศุกร์  ที่  ๒๘  เดือน เมษายน  ๒๕๖๐ 
เวลา  ๑3.3๐  น. 

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

  
ผู้มาประชุม 

1. นายสนอง    ชูชีพ   ประธานสภา อบต.นาใต้ 
๒. นายนิคม    ชูชาติ   รองประธานสภา อบต. นาใต้ 
๓. นายสากล    รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
๔. นายพงษ์ศักดิ์   รอดไทย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

 ๕. นายมะโน    พัฒณถลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 ๖. นายสมพงษ์    มากบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 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 
๑๓. นายจตุพงค์   วรรณโสภณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
1๔. นายธรรมนูญ   ทรงแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

 1๕. นายเกรียงศักดิ์   ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
1๖. นายสมนึก    นุ่มนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
๑๗. นายบุญมา  รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  
1๘. นางอาภรณ์  ชนะภัย   เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต. 
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ผู้ลาประชุม 
๑. นายประภาศ   ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

ผู้ขาดประชุม 
 -  ไม่มี 

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

๓.  นายประทักษ์ วงศ์สกุล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
๔.  นายบรรพต  รอดไทย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
๕.  นายเลิศเชาว ์ จันทร์ภักด ี ผู้อ านวยการกองช่าง 
๖.  นายอัมฤทธิ์  จรา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖ 
๗.  นางสาวนลิษา ใจสมุทร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐  น. 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกประชุม  โดยมี 

นายสนอง  ชูชีพ  ประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้   สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 25๖๐ เมื่อวันพุธ ที่  ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
25๖๐ 

นายสนอง  ชูชีพ  ตามเอกสารรายละเอียดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันพุธ ที่  ๑๕ เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.25๖๐  

สมาชิกเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนบ้างครับ 

นายสมนึก  นุ่มนวล ครับกระผมขอเสนอให้แก้ไขรายละเอียดในรายงานการประชุมหน้าที่  ๒  บรรทัด 
สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๙ ที่  ๓  ตามเอกสารผู้ลาประชุมคนที่  ๒  นายสมนึก  นุ่มนวล  สมาชิกสภาอบต.นา

ใต้  หมู่ที่  ๙  ไม่มี  เป็นนายสมนึก  นุ่มนวล  สมาชิกสภาอบต.นาใต้  หมู่ที่  ๙ 
เนื่องจากพิมพ์ผิดครับ 

นายสนอง  ชูชีพ ครับตามท่ีคุณสมนึก  นุ่มนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ เสนอให้แก้ไขรายงานการ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ ประชุมตามที่เสนอถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขตามที่เสนอ  หากไม่มีท่านใด

เสนอขอแก้ไขอีก กระผมขอให้ท่านสมาชิกยกมือรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการแก้ไขในรายงานการประชุมหน้าที่ ๒  บรรทัด 
 ที่  ๓  ตามเอกสารผู้ลาประชุมคนที่  ๒  นายสมนึก  นุ่มนวล  สมาชิกสภาอบต.นา

ใต้  หมู่ที่  ๙  ไม่มี  เป็นนายสมนึก  นุ่มนวล  สมาชิกสภาอบต.นาใต้  หมู่ที่  ๙ 
เนื่องจากพิมพ์ผิดและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันพุธ ที่  ๑๕  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 25๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๓.๑  รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  
25๖๐ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับขอเชิญ ท่านนายก  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้  
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นายนิรพล  ใจสมุทร เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ และ 
นายก อบต.นาใต้  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือบริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น  บัดนี้ทางคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี 25
๖๐-256๒  ข้อมูล ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบ  โดยพอสรุปได้ดังนี้ 
1. โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงาน  จ านวน 8๗  โครงการ  งบประมาณ   

3๓,๕5๓,024  บาท  
   2.  มีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ  21,00๐  บาท 

๓.  มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ านวน 36 โครงการ งบประมาณ   
     11,592,568.67 บาท  
๔.  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  36  โครงการ  งบประมาณ     
     11,592,568.67  บาท 

    รายละเอียดการเบิกจ่ายสรุปได้ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา 
สามปี จ านวน  ๔๖  โครงการ  งบประมาณ  ๒๔,๐๕๖,๕๐๐  บาท  ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ  จ านวน  ๑๙  โครงการ  งบประมาณ  ๖,๑๖๐,๐๐๐  บาท  ได้มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว  จ านวน ๔  โครงการ  งบประมาณ  ๕๑๖,๗๓๐  บาท  
รายละเอียดตามเอกสาร  โดยขอเรียนเพ่ิมเติมว่า  ข้อมูล ณ ปัจจุบัน  มีผลการ
ด าเนินงานเพิ่มเติมดังนี้ 
โครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  จ านวน   ๓  โครงการ  
ดังนี้ 
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายฝายน้ าล้น  หมู่ที่  ๓ 

งบประมาณ  ๘๔๒,๐๐๐  บาท 
 โครงการปรับปรุงถนนสายรัชฎา(บ้านนายเลิศ) หมู่ที่ ๗  งบประมาณ  

๑๐๘,๘๐๐  บาท 
 โครงการปรับปรุงถนนสายเขตาภิรมย์  หมู่ที่ ๗  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
โครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันและอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามสัญญา  จ านวน  
๔  โครงการ  ดังนี้ 
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 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง  หมู่ที่  ๔  งบประมาณ  
๓๕,๔๐๐บาท 

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม – วังเตา หมู่ที่  
๑ งบประมาณ  ๘๓๗,๐๐๐  บาท 

 โครงการบุกเบิกถนน  สายในนา-กลางทุ่งส่วนแยก หมู่ที่  ๕  งบประมาณ  
๑๓๔,๘๐๐  บาท 

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ  หมู่ที่  ๖ 
งบประมาณ  ๘๓๙,๗๐๐  บาท 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเงินรายได้ยังไม่เพียงพอและยังไม่ถึงก าหนดการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน  จ านวน   ๔  โครงการ  ได้แก่ 
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวังกรัง  หมู่ที่  ๒ 

งบประมาณ  ๗๗๓,๐๐๐  บาท 
 โครงการบุกเบิกถนน สายเลียบคลองหนุ่ย   หมู่ที่  ๔ งบประมาณ  ๔๐๙,๙๐๐   

บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า ศพด.หนองเรียน หมู่ที่  ๗ 

งบประมาณ  ๑๗๘,๘๐๐  บาท 
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามพ่ีน้อง  หมู่ที่  ๘ 

งบประมาณ  ๗๒๙,๐๐๐  บาท 
ครับในส่วนของรายละเอียดยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ขอเรียนเชิญ ปลัด อบต.ได้ 
ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย คะขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านนายก ฯ  ส าหรับผลการด าเนินงาน 
เลขานุการสภา อบต.นาใต้ยุทธ์ศาสตร์ด้านอื่น ๆ ดังนี้คะ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   
จ านวน  ๓ โครงการ งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  ได้รับอนุมัติงบประมาณ   
จ านวน  ๓  โครงการ งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท  ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  จ านวน 
๓๐  โครงการ  งบประมาณ  ๑๑,๑๙๙,๐๐๐  บาท  ได้รับอนุมัติงบประมาณ   
จ านวน  ๒๙  โครงการ  งบประมาณ  ๑๒,๙๒๓,๕๔๓  บาท  บาท  ได้มีการ 
เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ านวน  ๑๑  โครงการ  งบประมาณ  ๕,๖๓๔,๐๘๐  
บาท  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี  จ านวน  ๑๖  โครงการ  งบประมาณ  ๙,๕๔๐,๐๐๐  บาท  ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ  จ านวน  ๓๐  โครงการ  งบประมาณ  ๑๓,๙๔๔,๔๘๑  บาท  
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ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว  จ านวน  ๒๐  โครงการ  งบประมาณ  
๕,๓๒๖,๕๙๔.๖๗  บาท 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
จ านวน  ๕  โครงการ  งบประมาณ  ๒๗๕,๐๐๐  บาท  ได้รับอนุมัติงบประมาณ  
จ านวน  ๔  โครงการ  งบประมาณ ๓๘๕,๐๐๐  บาท  บาท  ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้ว  จ านวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๑๑๕,๑๖๔  บาท 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  จ านวน  ๘  โครงการ  งบประมาณ  ๒,๙๒๐,๐๐๐  
บาท  ได้รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  ๒  โครงการ  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  
บาท  บาท  ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
คะขอน าเรียนสรุปผลการด าเนินงาน ครั้งที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ให้ที่ประชุมได้รับทราบแค่นี้คะ  ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ขอให้ท่านได้ดูใน
เอกสารคะ  

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับส าหรับการติดตามประเมินประเมินผลแผนการด าเนินงาน  ครั้งที่  ๑  ประจ า 
นายก อบต.นาใต้ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ นั้น  จากกรณีที่มีโครงการตามแผนด าเนินงานที่

ก าหนดไว้ไม่ได้ด าเนินการ เช่น  โครงการวันเด็ก  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากเกิดอุทกภัยในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา  ,โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องจัดในวันที่  ๑๓-๑๕ เมษายน  ๒๕๖๐  
เนื่องจากได้มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ไม่ตรงกับวันที่ก าหนดไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ซึ่งหากจัดวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๐  ก็จะตรงกับการจัดกิจกรรม
ขอวัดบ้านนาและวัดชโลตมารามซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี  ทาง อบต.จึงไม่ได้จัด
กิจกรรมวันสงกรานต์ในปีนี้  และยังมีงบประมาณอีกหลายรายการที่ไม่ได้ด าเนินการ
ทางคณะกรรมการติดตามได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการโอนงบประมาณรายการที่ไม่ได้
ด าเนินการเพ่ือไปตั้งจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเพ่ิมกรณีงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้จะได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณในโอกาสต่อไป 

นายสนอง  ชูชีพ ครับไม่ทราบว่าท่านมีรายละเอียดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ ทีป่ระชุมว่าจะเห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งที่  ๑  ประจ าปี

งบประมาณ 25๖๐ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี 25๖๐-
256๒  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ  25๖๐  และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี 
25๖๐-256๒  ตามท่ีเสนอ 
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๓.๒  ขอความเห็นชอบในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งส านักสงฆ์
ธารโอสถธรรมเป็นวัด 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับขอเชิญ ท่านผู้ใหญ่อัมฤทธิ์  จรา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประธานสภา อบต.นาใต้ ประชุมครับ 

นายอัมฤทธิ์  จรา  ครับเนื่องด้วยหมู่ที่ ๖ บ้านคลองยา  ต าบลนาใต้  และหมู่บ้านใกล้เคียงมีราษฎร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๖ อาศัยอยู่ประมาณ  ๑,๐๐๐  ครัวเรือน  นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐๐  มีความ 

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม  ปัจจุบันบ้านคลอง
ยาและหมู่บ้านใกล้เคียงยังขาดศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากวัดที่อยู่ในต าบลนาใต้และต าบลใกล้เคียง  ไม่สะดวกในการ
เดินทางไปบ าเพ็ญกุศลทั้งในการปกติและในเทศกาลงานบุญหรือวันส าคัญทาง
ศาสนา  อีกทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างส านักสงฆ์  ซึ่งเป็นที่
พักสงฆ์สันติธรรมสังฆารามขึ้น  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาจนถึงปัจจุบันนี้  มี
พระสงฆ์มาประจ าทั้งในพรรษา  ราษฎรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ร่วมกัน
สร้างเสนาสนะ  โรงฉัน  ศาลาธรรม  กุฏิพระ  เมรุ และศาสนวัตถุอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการ
เตรียมการในการขออนุญาตสร้างวัดพร้อมจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ  โดยได้มีการประชุมราษฎรในหมู่บ้านได้มีมติให้จัดตั้งวัดเมื่อเดือน  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดได้จากท่านก านันต าบลนาใต้  
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ท่านเจ้าคณะอ าเภอบ้านนาเดิม  และ
ท่านเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาอนุญาตเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้ันตอนของทางราชการ  ซึ่งข้ันตอนการจัดตั้งวัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาใต้  กระผมจึงเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ในการจัดตั้งส านักสงฆ์โอสถธรรมเป็นวัดต่อไป 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่
ประธานสภา อบต.นาใต้ ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบในการจัดตั้งส านักสงฆ์โอสถธรรมเป็นวัดโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการจัดตั้งส านักสงฆ์โอสถธรรมเป็นวัด   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ    

๔.๑  การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับเชิญทา่นปลัดครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้  

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม        
เลขานุการสภา อบต.นาใต ้ ประชุมทุกท่าน ด้วย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
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ได้แจ้งเรื่องการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  
๑๓๔  ตอนที่ ๙  ก วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว  ซึ่งทางจังหวัดได้มีการประชุม
ชี้แจงในรายละเอียดโดยขออนุญาตท่านประธานสภาขอให้ทางผู้อ านวยการ
กองช่างได้สรุปรายละเอียดแนวทางปฏิบัติให้ที่ประชุมได้รับทราบคะ  

นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี  ครับกระผมขออนุญาตสรุปแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ
ผู้อ านวยการกองช่าง กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดย 

มีผลให้  ท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่   
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 , 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 

   -  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 , 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 
 ซึ่งพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ เป็นพื้นที่เขตสีเขียว(ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม) เป็นพ้ืนที่เขตควบคุมอาคารเนื่องจากอยู่ในเขตผังเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยกฎหมายก าหนดให้เขตพ้ืนที่สีเขียว ห้ามก่อสร้างอาคารสูง
ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป  โรงงานที่ใช้สารเคมีที่ระเหยตกค้าง (สารเคมีที่
เกิดจากการผลิตที่ใช้เฉพาะด้าน) ยกเว้นสารเคมีที่เกิดจากธรรมชาติโดยตรง 
ประเภทอาคารที่จะต้องยื่นขออนุญาตก่อนการก่อสร้าง  ได้แก่ 

   -  อาคารที่พักอาศัย ที่มีเนื้อที่เกิน  25 ตารางเมตร  
 - ห้องแถว(กิจการพาณิชย์) ที่มีหน้ากว้างของห้องเกิน 4.00 เมตร สร้างได้ 5 ห้อง
ติดต่อกัน หากมากกว่า 5 ห้อง จะต้องมีก าแพงกั้นไฟหนาไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร 
(สูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ตลอดแนวหลังคา) และมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น หาก
ก่อสร้างโดยไม่มีก าแพงก้ันไฟจะต้องมีเนื้อที่เว้นว่างระหว่างอาคารอย่างน้อย 4.00 
เมตร  

 

   ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2522 
-  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้าย
อาคารที่อยู่ในเขตสภาต าบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ถ้าเป็นอาคาร
ดังต่อไปนี้ 
(1) อาคารอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวรวมกันไม่เกิน 150 
ตารางเมตร 
(2) อาคารเก็บผลิตผลทางเกษตรที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 100 
ตารางเมตร 

   (3) อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
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   (4) รั้ว ก าแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย 
   (5) หอถังน้ าที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร 

ให้แนบเฉพาะแผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเขป จ านวน 3 ชุด
ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน จ านวน 1 ชุด ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
จ านวน 1 ชุด และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
- กรณีเนื้อที่บ้านพักอาศัยเกิน 150 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกินสองชั้นจะต้องใช้
สถาปนิกในการออกแบบและควบคุมงาน หากโครงสร้างอาคารสูงไม่เกิน 4.00 
เมตร (นับจากพ้ืนชั้น 1 ใต้คานชั้น 2)และมีช่วงเสาห่างไม่เกิน 4.90 เมตร ไม่ต้องใช้
วิศวกรในการรับรองแบบ) หากนอกเหนือจากกรณีท่ีกล่าวถึงจะต้องให้ทั้งสถาปนิก
และวิศวกรในการรับรองแบบมีรายการค านวณ 1 ฉบับ 

   พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
- การขุดดินตามมาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับ
พ้ืนดิน 3.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร (6 ไร่ 1 งาน) 
และจะต้องมีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินในอัตราส่วน 1:2 ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
- การถมดินผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดิน
ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพ้ืนที่ของเนินดินเกิน 2,000 ตารางเมตรและมี
ระยะห่างจากเขตที่ดินของบุคคลอ่ืนไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมดิน
จะต้องจัดให้มีทางระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดิน
ที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน 

   เอกสารในการย่ืนขอใบอนุญาต (อ1) ก่อสร้าง,ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร 
   -ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน = 1 ชุด 
   -ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน = 1 ชุด 
   -ส าเนาที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดิน   จ านวน = 1 ชุด 
   -แผนผังบริเวณก่อสร้าง   จ านวน = 3 ชุด 
   -แผนผังงานสุขาภิบาล   จ านวน = 3 ชุด 
   -แบบแปลนก่อสร้าง   จ านวน = 3 ชุด 
   -รายการค านวณวิศวกร(ถ้ามี)   จ านวน = 1 ชุด 
   -ใบรับรองสถาปนิก(ถ้ามี)    จ านวน = 1 ชุด 

 โดยการปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  พ.ศ.  ๒๕๖๐ มีเอกสารที่เก่ียวข้องทีต่้องน ามาประกอบในการพิจารณา
ด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย   โดยขอความร่วมมือท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน
สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่ผู้ที่จะ
ด าเนินการก่อสร้าง  ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร  และการขุดดินถมดิน  ก่อนที่จะ
ด าเนินการขอให้ติดต่อประสานได้ท่ีกองช่างเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดต่อไปครับ 



-๑๐- 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับกระผมขออนุญาตเพ่ิมเติมรายละเอียด  กรณีท่ีระเบียบมีผลบังคับใช้ได้ 
นายก อบต.นาใต้ ก าหนดให้การก่อสร้างอาคาร  สิ่งปลูกสร้างกรณีพ้ืนที่ติดถนนจะต้องเว้นระยะห่าง

จากถนนไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และกรณีพ้ืนที่ที่ติดแม่น้ า  ล าคลอง  จะต้องมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  ซึ่งขณะนี้มีกรณีของวัดบ้านนา(วัดใต)้ได้
ด าเนินการก่อสร้างอาคารซึ่งอยู่ติดกับคลองล าพูน  จึงอยากฝากให้ท่านสมาชิก 
อบต.หมู่ที่  ๕  ได้ประสานกับทางวัดเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด
ด้วยครับ   

ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๒  พฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับเชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้  

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะ ด้วยอ าเภอบ้านนาเดิม  ได้แจ้งเรื่อพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหาร
เลขานุการสภา อบต.นาใต ้ ท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  กรณีท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

แจ้งว่าส านักงาน  ป.ป.ช. ได้มีหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบกล่าวคือ  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาประธานสภาแห่งหนึ่ง  กระท าความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  กรณีกระท า
การขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขันชกมวยไทยในงานประเพณีจากเอกชน  
จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่ได้น าเงินดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลและ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องไว้พิจารณาโดยมอบหมายองค์คณะพนักงานไต่สวน
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เพ่ือพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้พิจารณาส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าจาก
การไต่สวนข้อเท็จจริง  ฟังไม่ได้ว่าประธานสภาเทศบาลผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ทางราชการ  ข้อกล่าวหา
ไม่มีมูลให้ข้อหาตกไป  แต่โดยที่มักจะปรากฏพฤติการณ์ในการอ้างต าแหน่งความ
เป็นผู้บริหาร  รองผู้บริหาร  ประธานสภาหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยสนับสนุนจัดกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เช่นเดียวกับเรื่องกล่าวหานี้บ่อยครั้ง  จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึง
ขอให้ก าชับผู้บริหาร  รองผู้บริหาร  ประธานสภาหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ระมัดระวังการใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งกับในสถานะส่วนตัว
ให้แยกออกจากกันให้ชัดเจน  เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในท านองเรื่องกล่าวหานี้ขึ้น
อีก  จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบคะ 



-๑๑- 

ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓  ชะลอการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับเชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้  

นางอาภรณ์  ชนะภัย ค่ะ ด้วยอ าเภอบ้านนาเดิม  ได้แจ้งเรื่อง  ชะลอการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุน 
เลขานุการสภา อบต.นาใต ้ สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับ

แจ้งจากส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้ตรวจสอบข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๐  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า  มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน  หมวดรายจ่ายงบกลาง  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  
โครงการสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๕  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ซึ่งหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  มิได้เป็นระเบียบที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องสมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนได้เหมือนเช่นหนังสือสั่งการ
ฉบับอ่ืน ๆ โดยไม่มีระเบียบรองรับและมีปัญหาในการเรียกเงินคืน  ดังนั้น  หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้างต้น  ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือ  ไม่มีกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ  ๖๗  
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าว  จึงได้หารือแนวทางปฏิบัติไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  ชะลอการเบิกจ่ายเงินให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนไปพลางก่อนจนกว่าจะ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป  จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ  และใน
ส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ซึ่งได้ตั้งงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนไว้จึงชะลอการบริเบิกจ่ายไว้ก่อนจนกว่าจะทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป
คะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายสนอง  ชูชีพ  ครับไม่ทราบว่ามีสมาชิกมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะแจ้งที่ประชุมอีกไหมครับขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ 



-๑๒- 

นายสมนึก  นุ่มนวล ครับกระผมอยากจะเสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ได้ประสานไปยัง
สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๙ ส านักงานทางหลวงชนบทได้ด าเนินการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสาย 

หญ้าปล้อง – คลองเรือ  เนื่องจากเสียอยู่หลายวันแล้ว  และอยากให้ประสานขอ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายดังกล่าวส่วนที่ยังไม่มีการติดตั้ง  ซึ่งในส่วนของเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลขุนทะเลได้มีการติดตั้งตลอดสายแล้วครับ  

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับเนื่องจากถนนสายหญ้าปล้อง-คลองเรือ เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
นายก อบต.นาใต้ ส านักงานทางหลวงชนบท  และจากการประสานเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใน

ส่วนที่ยังไม่มีการติดตั้งนั้นได้รับแจ้งว่าในปีงบประมาณนี้นั้นทางส านักงานทางหลวง
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงไม่สามารถด าเนินการได้  ในส่วนของจุดที่ช ารุดทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใต้จะได้มอบหมายให้กองช่างได้ด าเนินการประสานให้ต่อไป
ครับ 

นายสนอง  ชูชีพ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ  หากไม่มี 
ประธานสภา อบต.นาใต้ กระผมขอปิดประชุมครับ   

 
ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๒๐  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  ๒  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖๐  เมื่อวันที่ ๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.25๖๐ 
 

 
              (ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 
 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  
๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.25๖๐ 

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



-๑๓- 

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

(ลงชื่อ)                                 เลขานุการคณะกรรมการฯ 
  (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๒- 

นายสมนึก  นุ่มนวล ครับกระผมอยากจะเสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ได้ประสานไปยัง
สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๙ ส านักงานทางหลวงชนบทได้ด าเนินการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสาย 

หญ้าปล้อง – คลองเรือ  เนื่องจากเสียอยู่หลายวันแล้ว  และอยากให้ประสานขอ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายดังกล่าวส่วนที่ยังไม่มีการติดตั้ง  ซึ่งในส่วนของเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลขุนทะเลได้มีการติดตั้งตลอดสายแล้วครับ  

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับเนื่องจากถนนสายหญ้าปล้อง-คลองเรือ เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
นายก อบต.นาใต้ ส านักงานทางหลวงชนบท  และจากการประสานเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใน

ส่วนที่ยังไม่มีการติดตั้งนั้นได้รับแจ้งว่าในปีงบประมาณนี้นั้นทางส านักงานทางหลวง
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงไม่สามารถด าเนินการได้  ในส่วนของจุดที่ช ารุดทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใต้จะได้มอบหมายให้กองช่างได้ด าเนินการประสานให้ต่อไป
ครับ 

นายสนอง  ชูชีพ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ  หากไม่มี 
ประธานสภา อบต.นาใต้ กระผมขอปิดประชุมครับ   

 
ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๒๐  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  ๒ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖๐  เมื่อวันที่ ๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.25๖๐ 
 

 
              (ลงชื่อ)       อาภรณ์  ชนะภัย        ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 
 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  
๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.25๖๐ 

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



-๑๓- 

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

(ลงชื่อ)      ประภาศ  ชนะสงคราม   เลขานุการคณะกรรมการฯ 
  (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 
 

    (ลงชื่อ)         สนอง  ชูชีพ               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                             (นายสนอง  ชูชีพ) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


