รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว
ผูมาประชุม
ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม

จํานวน ๒๓ คน
จํานวน ๑ คน
จํานวน ๘ คน

ผูเขาประชุม จํานวน ๒๓ คน
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายสุรพล งามประดิษฐ
๒
นายมานิตย แกวศรีออน
๓
นางสุดใจ ยกเลื่อน
๔
นายอุดมพร สุขุมทอง
๕
นายเกียรติศักดิ์ คชเชนทร
๖
นายภัทรศักดิ์ โรมา
๗
นายชินวัฒน วุธรา
๘
นายสมศักดิ์ บัวบาน
๙
นายสําราญ เดชารัตน
๑๐ นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
๑๑ นางวัชรี หนูนิล
๑๒ นายบัณฑิต ดวงจิโน
๑๓ นายสุรชัย จินาผล
๑๔ นายถาวร วิจิตร
๑๕ นายฤดีพร เองฉวน
๑๖ นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์
๑๗ นายวิชาญ สิทธิรักษ
๑๘ นายนพดล สุทธิ
๑๙ นายสราวุธ หัสพันธ
๒๐ นางสาวจุไรวรรณ ทองแผ
๒๑ นายไพศาล สมบัติ

ตําแหนง
สมาชิกสภา ฯ ม.๑
สมาชิกสภา ฯ ม.๑
สมาชิกสภา ฯ ม.๒
สมาชิกสภา ฯ ม.๒
สมาชิกสภา ฯ ม.๓
สมาชิกสภา ฯ ม.๓
สมาชิกสภา ฯ ม.๔
สมาชิกสภา ฯ ม.๔
สมาชิกสภา ฯ ม.๕
สมาชิกสภา ฯ ม.๕
สมาชิกสภา ฯ ม.๖
สมาชิกสภา ฯ ม.๖
สมาชิกสภา ฯ ม.๗
สมาชิกสภา ฯ ม.๗
สมาชิกสภา ฯ ม.๘
สมาชิกสภา ฯ ม.๘
สมาชิกสภา ฯ ม.๙
สมาชิกสภา ฯ ม.๙
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑

ลายมือชื่อ
สุรพล งามประดิษฐ
มานิตย แกวศรีออน
สุดใจ ยกเลื่อน
อุดมพร สุขุมทอง
เกียรติศักดิ์ คชเชนทร
ภัทรศักดิ์ โรมา
ชินวัฒน วุธรา
สมศักดิ์ บัวบาน
สําราญ เดชารัตน
นฤทธิ์ ชูเจริญ
วัชรี หนูนิล
บัณฑิต ดวงจิโน
สุรชัย จินาผล
ถาวร วิจิตร
ฤดีพร เองฉวน
วรรณิดา พูลสวัสดิ์
วิชาญ สิทธิรักษ
นพดล สุทธิ
สราวุธ หัสพันธ
จุไรวรรณ ทองแผ

หมายเหตุ

ขาด

-๒๒๒
๒๓
๒๔

นายนุสรณ เชาวนะ
นายเกรียงไกร รักษายศ
นายไกรทิพย บุญขํา

สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒

นุสรณ เชาวนะ
เกรียงไกร รักษายศ
ไกรทิพย บุญขํา

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๘ คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชือ่ - สกุล
นายจรัล สวัสดิโกมล
นายศักดิ์ชาย เชาวนะ
นางอาภรณ ลอมเล็ก
นางอิสรีย กิตติวิมลชัย
นายสมภพ สุรสกุล
นายจรูญฤทธิ์ กมัณฑา
นางสาววรรณิภา แสงระวี
นางสาวมนสิชา จินา

ตําแหนง
รองนายก อบต.นาแว
รองนายก อบต.นาแว
ปลัด อบต.นาแว
หัวหนาสวนการคลัง
รองปลัด อบต.นาแว
นิติกร
จนท.วิเคราะหนโยบายฯ
จนท.ธุรการ

ลายมือชื่อ
จรัล สวัสดิโกมล
ศักดิ์ชาย เชาวนะ
อาภรณ ลอมเล็ก
อิสรีย กิตติวิมลชัย
สมภพ สุรสกุล
จรูญฤทธิ์ กมัณฑา
วรรณิภา แสงระวี
มนสิชา จินา

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

- สมาชิกสภาฯ ไดลงชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบ
องคประชุมแลว ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมสภาฯ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ซึ่ง เลขานุก ารสภาฯ สง เอกสารให
สมาชิกสภาฯ ทราบลวงหนาแลว

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- เรื่อ งที่ ๑ หนั ง สือที่ วาการอํา เภอฉวาง ที่ นศ ๐๐๓๗.๙/
๓๐๘๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่องขอเปดประชุม
สภาฯ สมั ยวิ ส ามั ญ สมัย ที่ ๑ ประจํ าป 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 ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๕ มี กํ า หนด ๑๕ วั น เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

-๓และเรื่อ งอื่ นๆ ต อสภาองคก ารบริห ารสว นตํ าบลนาแว นั้ น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข อ ๓๖ (๓) แห ง ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบัง คับ การประชุม สภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) จึง
ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว สมัย
วิส ามั ญ สมั ยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกําหนด ๑๕ วั น
นับตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป จึงประกาศให
ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสกล จันทรักษ
นายอําเภอฉวาง
- เรื่องที่ ๒ หนัง สือที่วาการอําเภอฉวาง ที่ นศ ๐๐๓๗๗.๙/
๒๔๗๓ ลงวั นที่ ๓๐ พฤศจิก ายน ๒๕๕๕ เรื่ อ ง แตง ตั้ ง รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ตามคําสั่งอําเภอ
ฉวาง ที่ ๓๗๖/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนาแว
ดวยสภาองคก ารบริห ารสวนตําบลนาแว ไดมีม ติในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ครั้งแรก เมื่อวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เลือกนายสุรชัย จินาผล สมาชิก
สภาองค ก ารบริห ารสว นตํ าบลนาแว เปน รองประธานสภา
องคก ารบริห ารสว นตํา บลนาแว อาศัย อํ านาจตามความใน
มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงแตงตั้งใหนายสุรชัย จินาผล เปนรองประธานสภาองคการ
บริ ห ารส วนตํา บลนาแว ทั้ง นี้ ตั้ง แต วัน ที่ ๒๖ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๕ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายสกล จันทรักษ
นายอําเภอฉวาง

-๔- เรื่ อ งที่ ๓ หนัง สื อ ที่ ว าการอํ า เภอฉวาง ที่ นศ ๐๒๑๗/ว
๓๔๔๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญรวมเปน
เกียรติในพิธีเปดงานประเพณีสงทายปเกาตอนรับปใหมและงาน
กาชาดอําเภอฉวาง ประจําป ๒๕๕๖ ณ สนามหนาที่วาการ
อําเภอฉวาง เพื่อเปนการรวมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามและสนองตอบนโยบายของรั ฐ บาล ในวัน เสารที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ กองอํานวยการ สนาม
หนาที่วาการอําเภอฉวาง และเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามหนาที่
วาการอําเภอฉวาง โดยแตงกายเสื้อบาติกมรดกโลก หรือเสื้อ
บาติก
- เรื่องที่ ๔ หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนที่สุด ที่ นศ
๐๐๑๖.๒/ว ๔๙๒๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การ
นอมนํากระแสพระราชดํารัส ไปสูก ารปฏิบัติง าน ทางจัง หวัด
ขอใหดําเนินการดังนี้
๑. จัดทําปายเผยแพรพระราชดํารัสในสถานที่ราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑ หนวยงาน ๑ ปาย
๒. ให เ ผยแพร แ ละถ า ยทอดพระราชดํ า รั ส ดั ง กล า วให
ขาราชการและพนักงานจางในสังกัดไดนอมนําไปสูการปฏิบัติ
๓. อั ญ เชิญ กระแสพระราชดํ า รั ส ไปถ า ยทอดในการจั ด
ประชุม สัมมนา หรือการอบรม
๔. นอมนํากระแสพระราชดํารัส ไปประยุกตใชในภารกิจ /
โครงการ/กิจกรรม
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
คําอวยพร และคําปฏิญาณสัญญา ที่พวกทานไดกลาวนั้น
เป น ที่ ป ระทั บ ใจมาก ขอขอบใจท า นทั้ ง หลาย ตลอดจน
ประชาชนชาวไทยทุกคน ที่พรั่งพรอมกันมาดวยความปรารถนา
ดีและไมตรีจิต ความปรารถนาดีและความพรอมเพรียงกันของ
ทุกทาน อยางที่เห็นในวันนี้ ทําใหขาพเจาปลื้มใจ มีกําลังใจมาก

-๕-

นางอิสรีย กิตติวิมลชัย
หัวหนาสวนการคลัง

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

ขึ้น มีความเชื่อเสมอวา ความเมตตา ปรารถนาดีของทานตอกัน
นี้เปนปจจัยอยางสําคัญ ที่จะทําใหความพรอมเพรียง ใหเกิดขึ้น
มีขึ้น ทั้งในหมูคณะ และในชาติบานเมือง และถาคนไทยเรายังมี
คุณ ธรรมขอ นี้ป ระจํา อยู ในจิต ใจ ก็ จ ะมีค วามหวัง ได วา บา น
เมืองไทยไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ ก็จ ะอยูร อดปลอดภัย
และธํารงมั่นคงตอไปไดตลอดรอดฝงอยางแนนอน
ขออํานาจแหง พระคุณพระรัตนตรัยและสิ่ง ศัก ดิ์สิท ธิ์ จง
คุมครองรักษาทานและชาติไทยใหมีแตความผาสุกรมเย็นยั่งยืน
ไป
- เรื่องที่ ๕ หัวหนาสวนการคลัง ไดเขามารับตําแหนง หัวหนา
สวนการคลังคนใหม แทนตําแหนงที่วางลง ขอเชิญครับ
- เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และผู
เขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันชื่อ นางอิสรีย กิตติวิมลชัย โอน
(ยาย)มาจาก องคการบริหารสวนตําบลควนกลาง อําเภอพิปูน
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ดิ ฉั น รั บ ราชการครั้ ง แรก สั ง กั ด
กรมสรรพากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอมาไดโ อน(ยาย) เขารับ
ราชการมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น สังกัดเทศบาลตําบล
จันดี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ และตอมาไดโ อน(ยาย) รับ ราชการ
ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง สังกัด องคการบริหารสวนตําบล
ควนกลาง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดิฉันจะทําหนาที่ใหดีที่สุด พรอมที่
จะรับผิดชอบงานในตําแหนงหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ
- กระผม พรอมดวยสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ขอตอนรับหัวหนา
สวนการคลัง
- รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิก ายน ๒๕๕๕ ที่ไดป ด
ประกาศแลวนั้น เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีสมาชิก
สภาฯ ทานใด ที่จะเสนอหรือขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ

-๖ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นายจรัล สวัสดิโกมล
รองนายก อบต.นาแว

นางอิสรีย กิตติวิมลชัย
หัวหนาสวนการคลัง

บางหรือไม ขอเชิญครับ
- ไมมี
- เปนอันวาที่ประชุม พิจารณาแลวรับ รองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามั ญ สมัย ที่ ๔ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยไมมีการแกไข
เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
- ๓.๑ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๓.๒ รายงานสถานะการเงิ น การคลั ง และงบการเงิ น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ไดสง
รายงานดังกลาวใหแกสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบลวงหนาแลว
นั้น ในสวนของรายละเอียดรายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี
สมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยและขอซักถามหรือไม ขอเชิญ
ครับ
- ไมมี
- ลําดับ ตอไป เรื่อง รายงานสถานะการเงิน การคลัง และงบ
การเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ เ ชิ ญ ท าน ร อ ง
นายก อบต.นาแว ครับ
- ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นาย
จรัล สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว รักษาราชการแทน
นายก อบต.นาแว เกี่ยวกับเรื่องรายงานสถานะการเงิน การ
คลัง และงบการเงิน ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้ น
กระผม ขอเชิญ หัวหนาสวนการคลัง ชี้แจงรายละเอียดตาม
เอกสารที่ไดสงใหสมาชิกสภาฯ ไดตรวจดูลวงหนาแลวนั้น ขอ
เชิญครับ
- ดิฉัน นางอิสรีย กิตติวิมลชัย หัวหนาสวนการคลัง ขอราย
งานสถานะการเงินการคลัง ณ สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๕

-๗-

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

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
แสดงยอดทรั พ ย สิ น ยกมาจากป ง บประมาณก อ น จํ า นวน
๑๘,๗๕๔,๘๕๔ บาท เปนยอดที่ซื้อครุภัณฑสํานัก งานและ
กอสรางอาคารเพิ่ม เติม ในปง บประมาณ ๒๕๕๕ รวมจํานวน
๒,๑๒๔,๖๓๘ บาท รวมทรั พย สิ นจนถึ ง สิ้น ปง บประมาณ
จํานวน ๒๐,๘๗๙,๔๙๒ บาท รายการตอมาเปนยอดเงินฝาก
ธนาคารจนถึง สิ้นปง บประมาณ รวมเงินฝากธนาคารจากทุก
บัญ ชี เ งิน ฝากของ อบต.นาแว มี ยอดเงิน ฝากธนาคารรวม
๑๙,๑๔๙,๐๑๒.๒๙ บาท ซึ่งเงินฝากจํานวนดังกลาวมาจาก
เงินรับ ฝากตางๆ ไดแก เงินประกันสัญ ญา เงินภาษีหัก ณ ที่
จายและเงินสวนลดภาษีบํารุง ทองที่ รายจ ายคางจาย ไดแก
โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารสํานักงานเดิมและอาคาร
ประชุม อบต.นาแว คางจา ย โครงการตกแตง หองประชุ ม
อบต.นาแว คางจาย เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคคางจาย
หลักๆ จะเปนเงินคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางสูบน้ําคางจาย
และเงินบัญชีโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมูบานละ ๑๐๐,๐๐๐
บาท รวมเปนเงินจํานวน ๗,๘๙๔,๒๒๔.๕๓ บาท ที่เหลือจะ
เปนเงินทุนสํารองเงินสะสมคงเหลือจนถึงวันสิ้นปงบประมาณ
จํ า นวน ๗,๕๓๒,๙๐๒.๘๐ บาท ส ว นเงิ น สะสม ณ สิ้ น
ปงบประมาณ ซึ่งเปนสวนยกมาจากปงบประมาณกอนบวกกับ
ผลต า งรายได ที่ จั ด เก็ บ ได หั ก กั บ ค า ใช จ า ยในป ง บประมาณ
คงเหลือเงินสะสม ณ สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๕ ทั้งสิ้นจํานวน
๓,๗๒๓,๐๐๖.๗๖
- มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยและขอซักถาม บางหรือไม
เชิญครับ
- ไมมี
- เปนอันวาที่ประชุมไดรับทราบแลว

-๘ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ
นายจรัล สวัสดิโกมล
รองนายก อบต.นาแว

นางอิสรีย กิตติวิมลชัย
หัวหนาสวนการคลัง

เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อ
คืนคาปรับผิดสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การใหความ
ชวยเหลือ เพิ่ม เติม ในการแก ไ ขป ญหาความเดือ ดรอ นของ
ผูประกอบการกอสรางในภาคใตอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย
รายหางหุนสวนจํากัดพรหมคีรีธุรกิจ สําหรับโครงการกอสราง
อาคารหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว
- ขอเชิญ รองนายก อบต.นาแว ชี้แจงในรายละเอียด ครับ
- ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม นาย
จรัล สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว รักษาราชการแทน
นายก อบต.นาแว เกี่ยวกับ เรื่องพิจ ารณาใหความเห็นชอบ
อนุ มั ติ จ า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อ คื น ค า ปรั บ ผิ ด สั ญ ญาตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง การใหความชวยเหลือเพิ่มเติมในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการกอสรางในภาคใตอัน
เนื่องมาจากเหตุอุทกภัย รายหางหุนสวนจํากัดพรหมคีรีธุรกิจ
สําหรับโครงการกอสรางอาคารหองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลนาแวนั้น กระผมขอเชิญ หัวหนาสวนการคลัง ชี้แจง
รายละเอีย ดตามเอกสารที่ไ ดส ง ให ส มาชิ ก สภาฯ ไดต รวจดู
ลวงหนาแลวนั้น ขอเชิญครับ
- ดิฉัน นางอิสรีย กิตติวิมลชัย หัวหนาสวนการคลัง ขอรายงาน
ชี้แ จงขออนุ มั ติจ า ยขาดเงิ น สะสมจา ยคื น คา ปรั บ ผิด สั ญ ญา
รายละเอียดดังนี้
เรื่องการขออนุมัติคืนเงินคาปรับผิดสัญญาใหผูประกอบการ
รับเหมากอสรางตามมาตราการชวยเหลือเพิ่มเติมในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการกอสรางในภาคใต อัน
เนื่ องมาจากเหตุ อุ ท กภั ย ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๕๕ รายผูประกอบการที่ไดรับ สิทธิในสวนของ
อบต.นาแวสําหรับมาตรการนี้คือ หางหุนสวนจํากัดพรหมคีรี
ธุรกิจ ซึ่งเปนคูสัญญาตามสัญญาจางเลขที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ สําหรับโครงการกอสรางอาคารประชุม
อบต.นาแว วงเงินคาจางรวม ๒,๑๘๘,๐๐๐ บาท สัญญามี
กําหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน เริ่มตนวันที่ ๒๖ มกราคม

-๙๒๕๕๔ หมดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตอมาเมื่อ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ อบต.นาแว ไดตกลงกับผูรับจางใน
การตัดเนื้องานในสวนของการตอกเสาเข็ม ฐานรากออกไป มี
ผลงานวงเงิ น ค า จ า งตามสั ญ ญาลดไป ๑๐๔,๖๓๒ บาท
คงเหลือวงเงินคาจางตามสัญญานี้เพียง ๒,๐๘๓,๓๖๘ บาท
จากนั้นเมื่อครบกําหนดตามสัญญาคือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จและไมมีการสงมอบงาน
จางตามสัญญา จนกระทั่งวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อบต.
นาแว ไดอนุมัติใหผูรับ จางรายนี้ขยายระยะเวลาตามสัญ ญา
ออกไปอี ก ๑๘๐ วั น ตามมาตรการให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตาม
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ มีผลใหสัญญาจาง
กับ ผูรับ จางรายนี้ขยายออกไปจนถึง วันที่ ๒๑ พฤศจิก ายน
๒๕๕๔ หลังจากนั้นผูรับจางไดทํางานจางแลวเสร็จและสงมอบ
งานจางเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการ
ตรวจรับไดดําเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ซึ่ง ผูรับจางรายนี้ไดสงมอบงานลาชาเปนจํานวน ๑๙๑ วัน
(นับจากวันสิ้นสุดสัญญาคือ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) อบต.นาแว ไดหักคาปรับผิดสัญญา
ในอัตราวันละ ๒,๐๘๔ บาทตามสัญ ญา รวมเปนเงินคาปรับ
ทั้งสิ้นจํานวน ๓๙๘,๐๔๔ บาท ซึ่งงานจางโครงการนี้ไดเบิก
จายเงินไปเรียบรอยแลว ตอมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๗
สิง หาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบใหความชวยเหลือเพิ่มเติมในการ
แกไขปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการกอสรางในภาคใต
อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย เห็นชอบใหขยายระยะเวลางานจาง
สําหรับผูประกอบการกอสรางที่เขาขายตามมติคณะรัฐมนตรี
ออกไปอีกจํานวน ๖๐ วัน ซึ่งผูรับจางรายนี้เขาขายตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงไดเขายื่นหนังสือขอใชสิทธิขอคืนเงิน
คาปรับ ผิดสัญญาที่ อบต.นาแว ไดหักไวเปนเวลา ๖๐ วัน ใน
อั ต ราวั น ละ ๒,๐๔๘ บาท รวมเป น เงิ น ค า ปรั บ จํ า นวน
๑๒๕,๐๔๐ บาท สําหรับกรณีนี้ระเบียบที่เกี่ยวของที่ตองนํามา
ปฏิบัติคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

-๑๐-
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ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๙
วาดวยการถอนคืนเงิ นรายรั บ และการจําหนายหนี้สูญ ขอ ที่
๙๔ และ ๙๖ ไดกําหนดไววากรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินรายรับและตอมามีการคืนในลักษณะของลาภมิควรได
ที่มีการมาขอคืนเงินภายหลังปงบประมาณที่รับเงินรายรับ ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาดเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถิ่น ดังนั้นในการนี้ จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว เพื่อจายคืนคาปรับผิด
สัญ ญาใหแกผูรับ จางตามมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ
รับเหมากอสรางในภาคใตอันเนื่องมาจากเหตุอุทุกภัย รวมเปน
เงินทั้งสิ้นจํานวน ๑๒๕,๐๔๐ บาท
- ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดโปรดพิจารณา และมีสมาชิก
สภาฯ ทานใดจะขออภิปรายในเรื่องนี้บาง ขอเชิญครับ
- ไมมี
- เมื่อไมมีทานใดอภิปราย กระผม ขอถามที่ประชุมวาเห็นชอบ
อนุ มั ติ จ า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อ คื น ค า ปรั บ ผิ ด สั ญ ญาตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง การใหความชวยเหลือเพิ่มเติมในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการกอสรางในภาคใตอัน
เนื่องมาจากเหตุอุทกภัย รายหางหุนสวนจํากัดพรหมคีรีธุรกิจ
สําหรับโครงการกอสรางอาคารหองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลนาแว หรือไม ถาเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๘ เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๕ เสียง
- เปนอันวา เห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพื่อคืนคาปรับ
ผิดสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การใหความชวยเหลือ
เพิ่มเติมในการแกไขปญหาความเดื อดรอนของผูประกอบการ
กอสรางในภาคใตอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย รายหางหุนสวน
จํา กั ด พรหมคี รี ธุ ร กิ จ สํ า หรั บ โครงการก อสร า งอาคารห อ ง
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว ตอไป

-๑๑ระเบียบวารที่ ๕
ประธานสภาฯ
นายวิชาญ สิทธิรักษ
สมาชิกสภาฯ ม.๙
นายเกียรติศักดิ์ คชเชนทร
สมาชิกสภาฯ ม.๓

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายจรัล สวัสดิโกมล
รองนายก อบต.นาแว

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
- มีส มาชิก สภาฯ ทานใด เสนอหรือ สอบถามเรื่ องอื่ นๆ บา ง
หรือไม ขอเชิญครับ
- เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายวิชาญ สิทธิรักษ
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๙ ขอสอบถามถึงการซอมแซมถนนสาย
หลังวัดควนยูง หมูที่ ๙ ที่ชํารุดเสียหาย เปนหลุมเปนบอ
- เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายเกียรติศักดิ์ คชเชนทร
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓ ขอแจงเรื่องไฟฟาสองทางถนนสาธารณะ
อยูในสภาพที่ไมสามารถใชงานไดตามปกติ ขอใหเขาซอมแซม
ในสวนที่ชํารุดเสียหาย ใหดวยครับ
- มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญครับ
- ไมมี
- กระผม ขอเชิญ รองนายก อบต.นาแว ชี้แจงขอสอบถาม
ครับ
- ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม
นายจรัล สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว รัก ษาราชการ
แทนนายก อบต.นาแว ขอชี้ แจงตามที่ทานสมาชิก สภาฯ ได
สอบถาม
๑. เรื่องถนนสายหลังวัดควนยูง หมูที่ ๙ ที่ชํารุดเสียหาย
เปนหลุมเปนบอนั้น ไดมีชางโยธาไปสํารวจพื้นที่เสียหายแลว
ในส ว นของงบประมาณนั้ น จะดํ า เนิ น การของบประมาณ
สนับสนุนตอไป
๒. เรื่องไฟฟาสองทางถนนสาธารณะ ในพื้นที่ ของ หมูที่ ๓
ชํารุดเสียหายไมส ามารถใชง านไดตามปกติ กระผมขอความ
รวมมือจากสมาชิก สภาฯ หมูที่ ๓ สํารวจจุดที่ชํารุดเสียหาย
แลวทําหนัง สือแจง ใหท ราบมายัง ผูบ ริหารเพื่อทราบขอมูล ที่
ชัดเจนและซอมแซม ตอไป
- มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ อีก
หรือไม ขอเชิญครับ
- ไมมี
- เมื่อไมมีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีก กระผมขอปด
การประชุม ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และ

-๑๒ผูเ ขารวมประชุม ทุก ทาน ที่ใหความรวมมือในการประชุม ใน
วันนี้ ขอขอบคุณครับ
ปดการประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.
(ลงชื่อ) นฤทธิ์ ชูเจริญ ผูจดรายงานการประชุม
(นายนฤทธิ์ ชูเจริญ)
(ลงชื่อ) วรรณิดา พูลสวัสดิ์ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณิดา พูลสวัสดิ)์
(ลงชื่อ) สราวุธ หัสพันธ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสราวุธ หัสพันธ)
(ลงชือ่ ) อุดมพร สุขุมทอง ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอุดมพร สุขุมทอง)
(ลงชื่อ) ไกรทิพย บุญขํา ประธานสภา อบต.
(นายไกรทิพย บุญขํา)

