
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว        
         

 ผูมาประชุม      จํานวน  ๒๓  คน     

 ผูไมมาประชุม      จํานวน   ๑   คน 

 ผูเขารวมประชุม      จํานวน   ๘   คน    
             

ผูเขาประชุม  จํานวน  ๒๓  คน 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุรพล  งามประดิษฐ สมาชิกสภา ฯ ม.๑ สุรพล  งามประดิษฐ  

๒ นายมานิตย  แกวศรีออน สมาชิกสภา ฯ ม.๑ มานิตย  แกวศรีออน  

๓ นางสุดใจ  ยกเลื่อน สมาชิกสภา ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  

๔ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  

๕ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร สมาชิกสภา ฯ ม.๓ เกียรติศักด์ิ  คชเชนทร  

๖ นายภัทรศักด์ิ  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓ ภัทรศักด์ิ  โรมา  

๗ นายชินวัฒน  วุธรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔ ชินวัฒน  วุธรา  

๘ นายสมศักด์ิ  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักด์ิ  บัวบาน  

๙ นายสําราญ  เดชารัตน สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน  

๑๐ นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ นฤทธ์ิ  ชูเจริญ  

๑๑ นางวัชร ี หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.๖ วัชร ีหนูนิล  

๑๒ นายบัณฑติ  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน  

๑๓ นายสุรชัย  จินาผล สมาชิกสภา ฯ ม.๗ สุรชัย  จินาผล  

๑๔ นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.๗ ถาวร  วิจิตร  

๑๕ นายฤดีพร  เองฉวน สมาชิกสภา ฯ ม.๘ ฤดีพร  เองฉวน  

๑๖ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  

๑๗ นายวิชาญ  สิทธิรักษ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ วิชาญ  สิทธิรักษ  

๑๘ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ นพดล  สุทธิ  

๑๙ นายสราวุธ  หัสพันธ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ สราวุธ  หัสพันธ  

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ  ทองแผ  

๒๑ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑  ขาด 
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๒๒ นายนุสรณ  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ  เชาวนะ  

๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษายศ  

๒๔ นายไกรทิพย  บุญขํา สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย  บุญขํา  
 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๘  คน 
 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล  

๒ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  

๓ นางอาภรณ  ลอมเล็ก ปลัด อบต.นาแว อาภรณ  ลอมเล็ก  

๔ นางอิสรีย  กิตติวิมลชัย หัวหนาสวนการคลัง อิสรีย  กิตติวิมลชัย  

๕ นายสมภพ  สุรสกุล รองปลัด อบต.นาแว สมภพ  สุรสกุล  

๖ นายจรูญฤทธ์ิ  กมัณฑา นิติกร จรูญฤทธ์ิ  กมัณฑา  

๗ นางสาววรรณิภา  แสงระวี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ วรรณิภา แสงระวี  

๘ นางสาวมนสิชา  จินา จนท.ธุรการ มนสิชา  จินา  
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. - สมาชิกสภาฯ ไดลงช่ือในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบ

องคประชุมแลว ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมสภาฯ ตาม

ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเลขานุการสภาฯ สงเอกสารให

สมาชิกสภาฯ ทราบลวงหนาแลว 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ - เรื่องท่ี ๑  หนังสือที่วาการอําเภอฉวาง ที่ นศ ๐๐๓๗.๙/

๓๐๘๖  ลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๕  เรื่องขอเปดประชุม

สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕  ตาม

ประกาศอําเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลนาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕   

      ตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ขอเปด

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่

๑ ระหวางวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๕ มีกํ าหนด ๑๕ วัน เพื่ อ ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
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และเรื่องอื่นๆ ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๓๖ (๓) แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  จึง

ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว สมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกําหนด ๑๕ วัน 

นับต้ังแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป จึงประกาศให

ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

                นายสกล  จันทรักษ 

               นายอําเภอฉวาง 

- เรื่องท่ี ๒  หนังสือที่วาการอําเภอฉวาง ที่ นศ ๐๐๓๗๗.๙/

๒๔๗๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง แตงต้ังรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ตามคําสั่งอําเภอ

ฉวาง ที่ ๓๗๖/๒๕๕๕  เรื่อง แตงต้ังรองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว 

ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ไดมีมติในการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ครั้งแรก เมื่อวันที่  

๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เลือกนายสุรชัย  จินาผล  สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว เปนรองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลนาแว อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จึงแตงต้ังใหนายสุรชัย  จินาผล เปนรองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว ทั้งน้ีต้ังแตวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  

๒๕๕๕ เปนตนไป 

           สั่ง ณ วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   

          นายสกล  จันทรักษ 

                                นายอําเภอฉวาง 
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- เรื่องท่ี ๓  หนังสือที่วาการอําเภอฉวาง ที่ นศ ๐๒๑๗/ว 

๓๔๔๐ ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญรวมเปน

เกียรติในพิธีเปดงานประเพณีสงทายปเกาตอนรับปใหมและงาน

กาชาดอําเภอฉวาง ประจําป ๒๕๕๖  ณ  สนามหนาที่วาการ

อําเภอฉวาง เพื่อเปนการรวมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดี

งามและสนองตอบนโยบายของรัฐบาล  ในวันเสารที่   ๒๙  

ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๕.๐๐ น. ณ กองอํานวยการ สนาม

หนาที่วาการอําเภอฉวาง และเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามหนาที่

วาการอําเภอฉวาง  โดยแตงกายเสื้อบาติกมรดกโลก หรือเสื้อ

บาติก 

 - เรื่องท่ี ๔  หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนที่สุด ที่ นศ 

๐๐๑๖.๒/ว ๔๙๒๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การ

นอมนํากระแสพระราชดํารัสไปสูการปฏิบัติงาน ทางจังหวัด

ขอใหดําเนินการดังน้ี 

      ๑. จัดทําปายเผยแพรพระราชดํารัสในสถานที่ราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑ หนวยงาน ๑ ปาย 

      ๒. ใหเผยแพรและถายทอดพระราชดํารัสดังกลาวให

ขาราชการและพนักงานจางในสังกัดไดนอมนําไปสูการปฏิบัติ 

      ๓. อัญเชิญกระแสพระราชดํารัสไปถายทอดในการจัด

ประชุม สัมมนา หรือการอบรม 

      ๔. นอมนํากระแสพระราชดํารัสไปประยุกตใชในภารกิจ/

โครงการ/กิจกรรม 

            พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                    ในการเสด็จออกมหาสมาคม 

  ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

            วันพุธท่ี  ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

         ณ สีหบัญชร พระท่ีน่ังอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 

      คําอวยพร และคําปฏิญาณสัญญา ที่พวกทานไดกลาวน้ัน 

เปนที่ประทับใจมาก ขอขอบใจทานทั้ งหลาย ตลอดจน

ประชาชนชาวไทยทุกคน ที่พรั่งพรอมกันมาดวยความปรารถนา

ดีและไมตรีจิต ความปรารถนาดีและความพรอมเพรียงกันของ

ทุกทาน อยางที่เห็นในวันน้ี ทําใหขาพเจาปลื้มใจ มีกําลังใจมาก 
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ข้ึน มีความเช่ือเสมอวา ความเมตตา ปรารถนาดีของทานตอกัน

น้ีเปนปจจัยอยางสําคัญ ที่จะทําใหความพรอมเพรียง ใหเกิดข้ึน 

มีข้ึน ทั้งในหมูคณะ และในชาติบานเมือง และถาคนไทยเรายังมี

คุณธรรมขอน้ีประจําอยูในจิตใจ ก็จะมีความหวังไดวาบาน

เมืองไทยไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ ก็จะอยูรอดปลอดภัย 

และธํารงมั่นคงตอไปไดตลอดรอดฝงอยางแนนอน 

      ขออํานาจแหงพระคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ จง

คุมครองรักษาทานและชาติไทยใหมีแตความผาสุกรมเย็นย่ังยืน

ไป 

 - เรื่องท่ี ๕  หัวหนาสวนการคลัง ไดเขามารับตําแหนง หัวหนา

สวนการคลังคนใหม แทนตําแหนงที่วางลง  ขอเชิญครับ 

นางอิสรีย  กิตติวิมลชัย - เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ    และผู 

หัวหนาสวนการคลัง เขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันช่ือ นางอิสรีย  กิตติวิมลชัย  โอน

(ยาย)มาจาก องคการบริหารสวนตําบลควนกลาง อําเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดิฉันรับราชการครั้งแรก สังกัด

กรมสรรพากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔  ตอมาไดโอน(ยาย) เขารับ

ราชการมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สังกัดเทศบาลตําบล

จันดี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  และตอมาไดโอน(ยาย) รับราชการ

ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง สังกัด องคการบริหารสวนตําบล

ควนกลาง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓  ดิฉันจะทําหนาที่ใหดีที่สุด พรอมที่

จะรับผิดชอบงานในตําแหนงหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 

ประธานสภาฯ - กระผม พรอมดวยสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  ขอตอนรับหัวหนา

สวนการคลัง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ครั้ง

ท่ี  ๑/๒๕๕๕  วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ที่ไดปด

ประกาศแลวน้ัน     เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕  มีสมาชิก 

สภาฯ ทานใด ที่จะเสนอหรือขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  
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บางหรือไม  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภาฯ - เปนอันวาที่ประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม

สภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

- ๓.๑ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๓.๒ รายงานสถานะการเงิน การคลังและงบการเงิน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ - เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งเลขานุการสภาฯ ไดสง

รายงานดังกลาวใหแกสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบลวงหนาแลว 

น้ัน  ในสวนของรายละเอียดรายงานผลการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  มี

สมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยและขอซักถามหรือไม  ขอเชิญ

ครับ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภาฯ - ลําดับตอไป เรื่อง รายงานสถานะการเงิน การคลังและงบ

การเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ เ ชิญท าน ร อ ง

นายก อบต.นาแว  ครับ 

นายจรัล  สวัสดิโกมล - ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นาย 

รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล  รองนายก อบต.นาแว  รักษาราชการแทน 

นายก อบต.นาแว   เกี่ยวกับเรื่องรายงานสถานะการเงิน การ

คลังและงบการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ น้ัน  

กระผม ขอเชิญ หัวหนาสวนการคลัง ช้ีแจงรายละเอียดตาม

เอกสารที่ไดสงใหสมาชิกสภาฯ ไดตรวจดูลวงหนาแลวน้ัน   ขอ

เชิญครับ 

นางอิสรีย  กิตติวิมลชัย - ดิฉัน นางอิสรีย  กิตติวิมลชัย  หัวหนาสวนการคลัง     ขอราย 

หัวหนาสวนการคลัง งานสถานะการเงินการคลัง ณ สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๕  
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อบต.นาแว จัดเก็บรายไดในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ไดรวมทั้งสิ้น

จํานวน ๒๒,๘๑๘,๔๓๖.๒๖ บาท รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจจากรัฐบาลทั้งปรวมจํานวน  ๑๐,๓๕๗,๘๗๓.๗๙  บาท รวม

รายรับทั้งสิ้นจํานวน ๓๓,๑๗๖,๓๑๐.๐๕  บาท  มีรายจายตาม

งบประมาณและรายจายที่จายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรวม

ทั้งสิ้น  ๓๑,๗๗๔,๕๗๔.๕๕  บาท มีทรัพยสินตามงบทรัพยสิน  

แสดงยอดทรัพยสินยกมาจากปงบประมาณกอน จํานวน  

๑๘,๗๕๔,๘๕๔  บาท  เปนยอดที่ซื้อครุภัณฑสํานักงานและ

กอสรางอาคารเพิ่มเติมในปงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมจํานวน 

๒,๑๒๔,๖๓๘  บาท  รวมทรัพยสินจนถึงสิ้นปงบประมาณ

จํานวน  ๒๐,๘๗๙,๔๙๒  บาท  รายการตอมาเปนยอดเงินฝาก

ธนาคารจนถึงสิ้นปงบประมาณ รวมเงินฝากธนาคารจากทุก

บัญชีเงินฝากของ อบต.นาแว  มียอดเงินฝากธนาคารรวม  

๑๙,๑๔๙,๐๑๒.๒๙  บาท  ซึ่งเงินฝากจํานวนดังกลาวมาจาก

เงินรับฝากตางๆ ไดแก เงินประกันสัญญา  เงินภาษีหัก ณ ที่

จายและเงินสวนลดภาษีบํารุงทองที่  รายจายคางจาย ไดแก 

โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารสํานักงานเดิมและอาคาร

ประชุม อบต.นาแว คางจาย  โครงการตกแตงหองประชุม 

อบต.นาแว คางจาย   เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคคางจาย

หลักๆ จะเปนเงินคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางสูบนํ้าคางจาย 

และเงินบัญชีโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมูบานละ  ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท  รวมเปนเงินจํานวน  ๗,๘๙๔,๒๒๔.๕๓  บาท  ที่เหลือจะ

เปนเงินทุนสํารองเงินสะสมคงเหลือจนถึงวันสิ้นปงบประมาณ 

จํานวน  ๗,๕๓๒,๙๐๒.๘๐  บาท  สวนเงินสะสม ณ สิ้น

ปงบประมาณ  ซึ่งเปนสวนยกมาจากปงบประมาณกอนบวกกับ

ผลตางรายไดที่จัดเก็บไดหักกับคาใชจายในปงบประมาณ 

คงเหลือเงินสะสม ณ สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๕  ทั้งสิ้นจํานวน  

๓,๗๒๓,๐๐๖.๗๖ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยและขอซักถาม บางหรือไม 

เชิญครับ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภาฯ - เปนอันวาที่ประชุมไดรับทราบแลว 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

 - ๔.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือ

คืนคาปรับผิดสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การใหความ

ชวยเหลือเพ่ิมเติมในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ผูประกอบการกอสรางในภาคใตอันเน่ืองมาจากเหตุอุทกภัย 

รายหางหุนสวนจํากัดพรหมคีรีธุรกิจ สําหรับโครงการกอสราง

อาคารหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ รองนายก อบต.นาแว  ช้ีแจงในรายละเอียด ครับ 

นายจรัล  สวัสดิโกมล - ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม    นาย 

รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล  รองนายก อบต.นาแว  รักษาราชการแทน 

นายก อบต.นาแว   เกี่ยวกับเรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบ

อนุมั ติจายขาดเงินสะสมเพื่อคืนคาปรับผิดสัญญาตามมติ

คณะรัฐมนตรี เรื่อง การใหความชวยเหลือเพิ่มเติมในการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการกอสรางในภาคใตอัน

เน่ืองมาจากเหตุอุทกภัย รายหางหุนสวนจํากัดพรหมคีรีธุรกิจ 

สําหรับโครงการกอสรางอาคารหองประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลนาแวน้ัน   กระผมขอเชิญ หัวหนาสวนการคลัง ช้ีแจง

รายละเอียดตามเอกสารที่ไดสงใหสมาชิกสภาฯ ไดตรวจดู

ลวงหนาแลวน้ัน   ขอเชิญครับ 

นางอิสรีย  กิตติวิมลชัย - ดิฉัน นางอิสรีย  กิตติวิมลชัย หัวหนาสวนการคลัง ขอรายงาน 

หัวหนาสวนการคลัง ช้ีแจงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจายคืนคาปรับผิดสัญญา 

รายละเอียดดังน้ี 

      เรื่องการขออนุมัติคืนเงินคาปรับผิดสัญญาใหผูประกอบการ

รับเหมากอสรางตามมาตราการชวยเหลือเพิ่มเติมในการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการกอสรางในภาคใต อัน

เน่ืองมาจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่  ๗  

สิงหาคม  ๒๕๕๕  รายผูประกอบการที่ไดรับสิทธิในสวนของ 

อบต.นาแวสําหรับมาตรการน้ีคือ  หางหุนสวนจํากัดพรหมคีรี

ธุรกิจ  ซึ่งเปนคูสัญญาตามสัญญาจางเลขที่ ๒/๒๕๕๔  ลงวันที่  

๒๕  มกราคม  ๒๕๕๔ สําหรับโครงการกอสรางอาคารประชุม 

อบต.นาแว  วงเงินคาจางรวม  ๒,๑๘๘,๐๐๐  บาท  สัญญามี

กําหนดระยะเวลา  ๑๒๐ วัน เริ่มตนวันที่  ๒๖  มกราคม   
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๒๕๕๔  หมดสัญญาวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ตอมาเมื่อ

วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  อบต.นาแว ไดตกลงกับผูรับจางใน

การตัดเน้ืองานในสวนของการตอกเสาเข็มฐานรากออกไป มี

ผลงานวงเงินคาจางตามสัญญาลดไป  ๑๐๔,๖๓๒  บาท 

คงเหลือวงเงินคาจางตามสัญญาน้ีเพียง  ๒,๐๘๓,๓๖๘  บาท  

จากน้ันเมื่อครบกําหนดตามสัญญาคือวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  

๒๕๕๔  ผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จและไมมีการสงมอบงาน

จางตามสัญญา จนกระทั่งวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  อบต.

นาแว ไดอนุมัติใหผูรับจางรายน้ีขยายระยะเวลาตามสัญญา

ออกไปอีก  ๑๘๐ วัน ตามมาตรการใหความชวยเหลือ

ผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตาม

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๕๕   มีผลใหสัญญาจาง

กับผูรับจางรายน้ีขยายออกไปจนถึงวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  

๒๕๕๔  หลังจากน้ันผูรับจางไดทํางานจางแลวเสร็จและสงมอบ

งานจางเมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   คณะกรรมการ

ตรวจรับไดดําเนินการตรวจรับเมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  

ซึ่งผูรับจางรายน้ีไดสงมอบงานลาชาเปนจํานวน   ๑๙๑  วัน  

(นับจากวันสิ้นสุดสัญญาคือ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ 

๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕)  อบต.นาแว  ไดหักคาปรับผิดสัญญา

ในอัตราวันละ ๒,๐๘๔ บาทตามสัญญา  รวมเปนเงินคาปรับ

ทั้งสิ้นจํานวน ๓๙๘,๐๔๔  บาท  ซึ่งงานจางโครงการน้ีไดเบิก

จายเงินไปเรียบรอยแลว ตอมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๕  เห็นชอบใหความชวยเหลือเพิ่มเติมในการ

แกไขปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการกอสรางในภาคใต

อันเน่ืองมาจากเหตุอุทกภัย เห็นชอบใหขยายระยะเวลางานจาง

สําหรับผูประกอบการกอสรางที่เขาขายตามมติคณะรัฐมนตรี  

ออกไปอีกจํานวน  ๖๐  วัน  ซึ่งผูรับจางรายน้ีเขาขายตามมติ

คณะรัฐมนตรีดังกลาว  จึงไดเขาย่ืนหนังสือขอใชสิทธิขอคืนเงิน

คาปรับผิดสัญญาที่ อบต.นาแว ไดหักไวเปนเวลา ๖๐ วัน ใน

อัตรา วันละ ๒,๐๔๘ บาท รวมเปนเงินค าปรับจํ านวน 

๑๒๕,๐๔๐ บาท สําหรับกรณีน้ีระเบียบที่เกี่ยวของที่ตองนํามา

ปฏิบัติคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก 
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จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๙ 

วาดวยการถอนคืนเงินรายรับและการจําหนายหน้ีสูญ ขอที่  

๙๔ และ ๙๖  ไดกําหนดไววากรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไดรับเงินรายรับและตอมามีการคืนในลักษณะของลาภมิควรได

ที่มีการมาขอคืนเงินภายหลังปงบประมาณที่รับเงินรายรับ ให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติ

จากสภาทองถ่ิน  ดังน้ันในการน้ี จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม

ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว เพื่อจายคืนคาปรับผิด

สัญญาใหแกผูรับจางตามมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ

รับเหมากอสรางในภาคใตอันเน่ืองมาจากเหตุอุทุกภัย รวมเปน

เงินทั้งสิ้นจํานวน  ๑๒๕,๐๔๐ บาท 

ประธานสภาฯ - ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดโปรดพิจารณา  และมีสมาชิก

สภาฯ ทานใดจะขออภิปรายในเรื่องน้ีบาง ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภาฯ - เมื่อไมมีทานใดอภิปราย กระผม ขอถามที่ประชุมวาเห็นชอบ

อนุมั ติจายขาดเงินสะสมเพื่อคืนคาปรับผิดสัญญาตามมติ

คณะรฐัมนตรี เรื่อง การใหความชวยเหลือเพิ่มเติมในการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการกอสรางในภาคใตอัน

เน่ืองมาจากเหตุอุทกภัย รายหางหุนสวนจํากัดพรหมคีรีธุรกิจ 

สําหรับโครงการกอสรางอาคารหองประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลนาแว หรือไม ถาเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๘  เสียง 

  ไมเห็นชอบ จํานวน   -   เสียง 

  งดออกเสียง จํานวน   ๕  เสียง 

ประธานสภาฯ - เปนอันวา เห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพื่อคืนคาปรับ

ผิดสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การใหความชวยเหลือ

เพิ่มเติมในการแกไขปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการ

กอสรางในภาคใตอันเน่ืองมาจากเหตุอุทกภัย รายหางหุนสวน

จํากัดพรหมคีรีธุรกิจ สําหรับโครงการกอสรางอาคารหอง

ประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว  ตอไป 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวารท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ บาง

หรือไม  ขอเชิญครับ 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ - เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายวิชาญ  สิทธิรักษ 

สมาชิกสภาฯ ม.๙ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๙  ขอสอบถามถึงการซอมแซมถนนสาย

หลังวัดควนยูง หมูที่ ๙  ที่ชํารุดเสียหาย เปนหลุมเปนบอ 

นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร - เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร 

สมาชิกสภาฯ ม.๓ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓  ขอแจงเรื่องไฟฟาสองทางถนนสาธารณะ

อยูในสภาพที่ไมสามารถใชงานไดตามปกติ ขอใหเขาซอมแซม

ในสวนที่ชํารุดเสียหาย ใหดวยครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเรื่องใดอกีบาง ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภาฯ - กระผม ขอเชิญ รองนายก อบต.นาแว  ช้ีแจงขอสอบถาม 

ครับ 

นายจรัล  สวัสดิโกมล - ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  กระผม  

รองนายก อบต.นาแว นายจรัล  สวัสดิโกมล  รองนายก อบต.นาแว  รักษาราชการ

แทนนายก อบต.นาแว  ขอช้ีแจงตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ได

สอบถาม 

     ๑. เรื่องถนนสายหลังวัดควนยูง หมูที่ ๙ ที่ชํารุดเสียหาย 

เปนหลุมเปนบอน้ัน  ไดมีชางโยธาไปสํารวจพื้นที่เสียหายแลว 

ในสวนของงบประมาณน้ัน จะดําเนินการของบประมาณ

สนับสนุนตอไป 

     ๒. เรื่องไฟฟาสองทางถนนสาธารณะ ในพื้นที่ของ หมูที่ ๓ 

ชํารุดเสียหายไมสามารถใชงานไดตามปกติ กระผมขอความ

รวมมือจากสมาชิกสภาฯ หมูที่  ๓  สํารวจจุดที่ชํารุดเสียหาย

แลวทําหนังสือแจงใหทราบมายังผูบริหารเพื่อทราบขอมูลที่

ชัดเจนและซอมแซม ตอไป 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ อีก

หรือไม  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภาฯ - เมื่อไมมีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีก กระผมขอปด

การประชุม   ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร และ 



-๑๒- 
 

ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการประชุมใน

วันน้ี  ขอขอบคุณครับ 

      

                                                 ปดการประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น. 
 

 

          (ลงช่ือ)   นฤทธ์ิ  ชูเจริญ       ผูจดรายงานการประชุม 

         (นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ) 
                      

 (ลงช่ือ)  วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ   ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ) 
 

 (ลงช่ือ)  สราวุธ  หัสพันธ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายสราวุธ  หัสพันธ) 
 

 (ลงช่ือ)  อุดมพร  สุขุมทอง    ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายอดุมพร  สุขุมทอง) 
 

 (ลงช่ือ)   ไกรทิพย  บุญขํา     ประธานสภา อบต. 

                   (นายไกรทิพย  บุญขํา) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

    
 
 


