
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว        

         

 ผู้มาประชุม      จ านวน  ๒๐  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จ านวน   ๔   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จ านวน   ๙   คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  ๒๐  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยสุรพล  งำมประดิษฐ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑ สุรพล  งำมประดิษฐ์  
๒ นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน สมำชิกสภำ ฯ ม.๑ มำนิตย์  แก้วศรีอ่อน  
๓ นำงสุดใจ  ยกเลื่อน สมำชิกสภำ ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  
๔ นำยอุดมพร  สุขุมทอง สมำชิกสภำ ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  
๕ นำยเกียรติศักดิ์  คชเชนทร์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๓  ลำ 
๖ นำยภัทรศักดิ์  โรมำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๓ ภัทรศักดิ์  โรมำ  
๗ นำยชินวัฒน์  วธุรำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๔ ชินวัฒน์  วธุรำ  
๘ นำยสมศักดิ์  บัวบำน สมำชิกสภำ ฯ ม.๔ สมศักดิ์  บัวบำน  
๙ นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๕ ส ำรำญ  เดชำรัตน์  

๑๐ นำยนฤทธิ์  ชูเจริญ สมำชิกสภำ ฯ ม.๕ นฤทธิ์  ชูเจริญ  
๑๑ นำงวัชรี  หนูนิล สมำชิกสภำ ฯ ม.๖  ขำด 
๑๒ นำยบัณฑิต  ดวงจิโน สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน  
๑๓ นำยสุรชัย  จินำผล สมำชิกสภำ ฯ ม.๗  ลำ 
๑๔ นำยถำวร  วิจิตร สมำชิกสภำ ฯ ม.๗ ถำวร  วิจิตร  
๑๕ นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ ฤดีพร  เอ่งฉ้วน  
๑๖ นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์  
๑๗ นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ วิชำญ  สิทธิรักษ์  
๑๘ นำยนพดล  สุทธิ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ นพดล  สุทธิ  
๑๙ นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ สรำวุธ  หัสพันธ์  
๒๐ นำงสำวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ์  ทองแผ่  
๒๑ นำยไพศำล  สมบัติ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ ไพศำล  สมบัติ  



 
-๒- 

 

๒๒ นำยนุสรณ์  เชำวนะ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชำวนะ  
๒๓ นำยเกรียงไกร  รักษำยศ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒  ขำด 
๒๔ นำยไกรทิพย์  บุญข ำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย์  บุญข ำ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๙  คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นำแว อำภรณ์  ล้อมเล็ก  
๒ นำยศักดิ์ชำย  เชำวนะ รองนำยก อบต.นำแว ศักดิ์ชำย  เชำวนะ  
๓ นำยศรชัย  แช่ม เลขำนุกำรนำยก อบต.นำแว ศรชัย  แช่ม  
๔ นำยโชคดี  บุญชู ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ ๗ โชคดี  บุญช ู  
๕ นำยสุวิทย์  กะตำกูล ผอ.กองช่ำง สุวิทย์  กะตำกูล  
๖ นำงอิสรีย์  กิตติวิมลชัย ผอ.กองคลัง อิสรีย์  กิตติวิมลชัย  
๗ นำยสมภพ  สุรสกุล รองปลัด อบต.นำแว สมภพ  สุรสกุล  
๘ นำยจรูญฤทธิ์  กมัณฑำ นิติกร จรูญฤทธิ์  กมัณฑำ  
๙ นำยโสพิศ  ริยำพันธ์ ที่ปรึกษำนำยก อบต.นำแว โสพิศ  ริยำพันธ์  

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. - นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวท ำหน้ำที่เลขำนุกำร
สภำฯ ได้เรียกสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุม และครบองค์ประชุมแล้ว โดยมี     
นำยไกรทิพย์  บุญข ำ เป็นประธำนในกำรประชุมและได้ด ำเนินกำรประชุมไปตำม
ระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธำนสภำฯ -  เรื่องท่ี ๑ 
                                                                    ประกำศจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

               เรื่อง  กำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
                                                                  จังหวัดนครศรีธรรมรำช พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ด้วยกระทรวงมหำดไทย ได้ออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

นครศรีธรรมรำช พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๖ และได้ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ก เมื่อวันที่  ๘ มกรำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      



                                                           -๓- 
 

ถือปฏิบัติตำมกฎกระทรวงฯ ดังกล่ำว และเมื่อประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ   
ผังเมืองรวมจังหวัดแล้ว ท ำให้กำรใช้บังคับพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 
๒๕๒๒ และพระรำชบัญญัติกำรขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จะมีผลใช้บังคับ
ครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยทันที 

 

อนึ่ง สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดของกฎกระทรวงได้ในเว็บไซต์    
ชื่อเว็บไซต์ www.Ratchakitcha.soc.go.th 

  ประกำศ ณ วันที่ ๑๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                 อภินันท์  ซื่อธำนุวงศ์ 
     (นำยอภินันท์  ซื่อธำนุวงศ์) 
         ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 -  เรื่องท่ี ๒ 
                            ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว 
     เรื่อง  ประกำศใช้พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 
                 พระรำชบัญญัติกำรขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ด้วยกระทรวงมหำดไทย ได้ออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
นครศรีธรรมรำช พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ก เมื่อวันที่  ๘ มกรำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ต้องถือปฏิบัติตำม
กฎกระทรวงฯ ดังกล่ำว และเมื่อประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดแล้ว ท ำให้กำรใช้บังคับพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระรำชบัญญัติกำรขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จะมีผลใช้บังคับครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ต ำบลนำแวโดยทันที 

ดังนั้น บุคคลท่ำนใดที่ต้องกำรก่อสร้ำงบ้ำน อำคำร ดัดแปลงอำคำร      
รื้อถอนอำคำร หรือต้องกำรขุดดิน ถมดิน ในพ้ืนที่ต ำบลนำแว โปรดติดต่อ         
ขออนุญำตด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ ได้ที่ส่วนโยธำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำแว โทร ๐๗๕-๔๘๐๒๔๐ ต่อ ๑๐๗,๑๐๘ ในวันและเวลำรำชกำร ตั้งแต่บัดนี้   
เป็นต้นไป 

 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/


         -๔- 
 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ ณ วันที่ ๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                  สุชำติ  คงแก้ว 
      (นำยสุชำติ  คงแก้ว) 
           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว 

-เรื่องท่ี ๓ 
                      ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว 

เรื่อง  กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สินเพื่อช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน     
   ภำษีป้ำย และภำษีบ ำรุงท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๙ แห่งพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ มำตรำ ๑๕๒ แห่ง
พระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. ๒๕๑๓ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ รวมแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๑ ก ำหนดให้เจ้ำของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรำยกำร
ช ำระภำษี ไว้ดังนี้ 

๑. ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ก ำหนดให้เจ้ำของทรัพย์สิน มีหน้ำที่ยื่นแบบ
แสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ภำยในวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ 
ของทุกปี 

๒. ภำษีป้ำย ก ำหนดให้เจ้ำของป้ำยหรือผู้ครอบครองป้ำย ยื่นแบบ
แสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษี (ภ.ป.๑) ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ของทุกปี 

๓. ภำษีบ ำรุงท้องที่ (หรือภำษีที่ดิน) ก ำหนดให้เจ้ำของที่ดิน หรือผู้มี
หน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ ไปยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินภำยในเดือนมกรำคมของปี
แรกท่ีมีกำรตีรำคำปำนกลำงที่ดิน ในรอบระยะเวลำ ๔ ปี เพ่ือช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่
ภำยในวันที่ ๓๐ เมษำยน ของทุกปี 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว จึงประกำศให้ผู้ที่มีหน้ำที่เสียภำษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่ และภำษีป้ำย ไปติดต่อขอรับและยื่นแบบแสดง
รำยกำรเพื่อเสียภำษี ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ตำมก ำหนดเวลำ หำกเลย
ก ำหนดระยะเวลำตำมประกำศ จะต้องเสียค่ำปรับและเงินเพ่ิมตำมกฎหมำย 

 
 
 



-๕- 
 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ ณ วันที่ ๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

           สุชำติ  คงแก้ว 
            (นำยสุชำติ  คงแก้ว) 
            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำฯ -  รำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ 
ที่ประชุม -  มีมติรับรอง ๒๐ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ประธำนสภำฯ -  เรื่องน ำเสนอเพ่ือทรำบ ขอเลื่อนเป็นครั้งต่อไปเพรำะผู้รับผิดชอบมีภำรกิจ 
ที่ประชุม -  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 
ประธำนสภำฯ -  เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่องก ำหนดสมัยประชุมประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระยะเวลำและวันเริ่มประชุม 
 สำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยและก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 
 สมัยแรกของปีถัดไป 
ประธำนสภำฯ ๑. กำรก ำหนดสมัยประชุมประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระยะเวลำและวันเริ่ม   
                                     ประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัย   
 ๒. กำรก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
 ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ อธิบำยชี้แจงข้อกฎหมำย 
นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขำนุกำรสภำ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   มำตรำ ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสมัย
สำมัญประจ ำปีให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนด 

   วรรคสี่ สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะ
ขยำยเวลำออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ และ 

   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๒ กำรประชุม 



    -๖-   

   ข้อ ๒๐ นอกจำกกำรประชุมสภำท้องถิ่นครั้งแรกตำม ข้อ ๖ แล้ว กำรประชุม
สภำท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ กำรประชุมสำมัญ และ กำรประชุมวิสำมัญ 

   ข้อ ๒๑ กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรก
ของปีถัดไปให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยให้น ำควำมในข้อ ๑๑ (๓) มำบังคับใช้โดยอนุโลม 

   ข้อ ๑๑ (๓) ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ก ำหนดว่ำปีนั้นจะมีสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม 
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก ำหนดกี่วัน ขอเชิญเสนอ 

นำยนฤทธิ์  ชูเจริญ -  เสนอสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นสี่สมัย ซึ่งสมัยแรกของปีนี้ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ก ำหนดแล้วเมื่อกำรประชุมสภำสมัยแรกของปี 

พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ วันที่ ๑๔ – ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ มีก ำหนด ๑๕ วัน 
  สมัยที่ ๒ มีก ำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๕๗ 
  สมัยที่ ๓ มีก ำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๗ 
  สมัยที่ ๔  มีก ำหนด  ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ 
  และก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป คือ เสนอเดือน

กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘   มีก ำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ 
ประธำนสภำฯ  -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน ขอเชิญ 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ  -  เป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  มี ๔ สมัย 
   สมัยที่ ๑   วันที่ ๑๔ – ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ 
   สมัยที่ ๒   วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๕๗ 
   สมัยที่ ๓   วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๗ 
   สมัยที่ ๔   วันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ 
  ๒. ก ำหนดวันเริ่มประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
   เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๕๘  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ 
  -  มีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
   ๑. นำยสมศักดิ์  บัวบำน 
   ๒. นำยบัณฑิต  ดวงจิโน 



                                                         -๗- 
 

ประธำนสภำฯ  -  ๔.๒ พิจำรณำร่ำงระเบียบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรส ำหรับให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำแว พ.ศ. ๒๕๕๗  

  ซึ่งเอกสำรร่ำงฯ ดังกล่ำว ได้แจกให้สมำชิกสภำฯ ได้ท ำกำรศึกษำรำยละเอียด
เป็นกำรล่วงหน้ำแล้ว สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงร่ำง
ดังกล่ำว ขอเชิญเสนอ 

นำยถำวร  วิจิตร -  ตำมร่ำงระเบียบสภำ อบต.นำแว ดังกล่ำว สภำ อบต.นำแว จะให้ควำมเห็นชอบ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ หรือไม่ กระผมเห็นด้วย แต่เนื่องจำกกำรประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้ำร่วมน้อยและ

บำงครั้งไม่มี แต่ท ำให้ผู้เข้ำร่วมได้รู้ระเบียบกำรเข้ำร่วมประชุม และเรื่องของ        
 

 ส.อบต.  ห้ำม ส.อบต. พกพำอำวุธเข้ำห้องประชุม และกำรประชุมบำงครั้งมี       
ส.อบต. พกพำอำวุธเข้ำห้องประชุม  ประธำนสภำฯ จะต้องมีที่เก็บอำวุธและให้มี
เจ้ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบด้วย 

ประธำนสภำฯ -  ตำมที่สมำชิกสภำฯ ได้เสนอ  ต่อไปผมจะท ำตำมระเบียบข้อบังคับ และขอเชิญ 
นำยจรูญฤทธิ์  กมัณฑำ ต ำแหน่งนิติกร อธิบำยร่ำงดังกล่ำว 

นำยจรูญฤทธิ์  กมัณฑำ -  ตำมร่ำงระเบียบสภำ อบต.นำแว ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรส ำหรับให้ 
นิติกร ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำ อบต.นำแว พ.ศ. ๒๕๕๗ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะ

แก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อควำมเหมำะสมและสมบูรณ์ต่อไป 
ประธำนสภำฯ -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง ระเบียบดังกล่ำว      

ขอเชิญ 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ตำมร่ำงระเบียบสภำ อบต. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรส ำหรับให้ประชำชนเข้ำ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ฟังกำรประชุมสภำ อบต. พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๗ ห้ำมประชำชนหรือบุคคลใดๆ เข้ำไป 
นำยถำวร  วิจิตร ในที่ซึ่งจัดไว้ส ำหรับสมำชิกสภำ อบต.  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำรสภำ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ท้องถิ่น ไม่เข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดสถำนที ่
ประธำนสภำฯ -  เรื่องกำรจัดสถำนที่ของสมำชิกสภำ อบต.  ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำร

สภำท้องถิ่น จัดไว้เป็นกำรเฉพำะ และส ำหรับสถำนที่ที่ประชำชนเข้ำรับฟังกำร
ประชุม จะจัดแยกไว้ต่ำงหำก  สมำชิสภำฯ ท่ำนใด มีข้อซักถำมอีก ขอเชิญ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  ขอถำมมติที่ประชุมสภำฯ ว่ำสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบกับร่ำงระเบียบสภำ

อบต.นำแว ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรส ำหรับให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำ 
อบต. พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ 

 



-๘- 
 

ที่ประชุม -  มีมติ เห็นชอบ ๑๔  เสียง 
     งดออกเสียง  ๖ เสียง 
ประธำนสภำฯ -  เป็นอันว่ำสมำชิกสภำ อบต. มีมตเิห็นชอบ ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง 

- ๔.๓ กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.  ๒๕๔๓ ข้อ ๒ 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทค่ำครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งระบบ
เสียงไร้สำยพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วยชุดเครื่องส่งกระจำยเสียงชนิดใช้ควำมถี่วิทยุ
เชื่อมโยงสัญญำณและชุดเครื่องรับระบบกระจ่ำยเสียงแบบไร้สำย ซึ่งรำยละเอียดได้
แจกให้สมำชิกสภำฯ ศึกษำล่วงหน้ำแล้ว และเพ่ือให้เป็นกำรชัดเจนและเข้ำใจมำก
ขึ้น ขอเชิญผู้บริหำรอธิบำย 
                        

 

นำยศรชัย  แช่ม -  กำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณดังกล่ำว 
เลขำนุกำรนำยก อบต.                                 บันทึกหลักการและเหตุผล 

 ประกอบกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้ แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                         หลักการ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ค่ำครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  เพ่ือจ่ำยเป็น  
ค่ำติดตั้งระบบเสียงไร้สำยพร้อมอุปกรณป์ระกอบด้วยชุดเครื่องส่งกระจำยเสียงชนิด
ใช้ควำมถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญำณและชุดเครื่องรับระบบกระจำยเสียงแบบไร้สำย 
จ ำนวน ๑๒ หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ ๑ ชุด  งบประมำณ  ๑,๑๒๐,๐๐๐  บำท  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

                               เหตุผล 
เนื่องจำกรำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณที่ตั้งไว้ไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์กำร

อนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ เพ่ือกำรเชื่อมโยงส ำหรับกำรกระจำยเสียงตำมสำย    
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ ดังนั้นเพ่ือให้หลักเกณฑ์กำรอนุญำตฯ เป็นไปตำมประกำศ
ดังกล่ำว  จึงขอควำมเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
ดังกล่ำวข้ำงต้น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒และ๓ )        
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะประมำณคุณภำพเปลี่ยนหรือ 



                                                         -๙- 
 

เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทค่ำครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ หน้ำ ๔๙ ดังนี้ ซึ่งรำยละเอียดทั้งหมดได้แจกให้
สมำชิกสภำฯ ได้ไปศึกษำล่วงหน้ำแล้ว ขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดให้ครอบคลุมกับ
หลักเกณฑ์ของ กสทช. ขอเพ่ิมเติมตำมเอกสำร 

ประธำนสภำฯ -  ตำมที่เลขำนุกำรนำยก อบต. ได้อธิบำยและชี้แจงรำยละเอียดแล้วตำมเอกสำรที่
แนบ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด มีข้อสงสัย หรือซักถำม ขอเชิญ  

นำยถำวร  วิจิตร -  กำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงดังกล่ำว ส.อบต. เคยอภิปรำยเมื่อจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ แล้ว ท ำไมจะต้องน ำเข้ำที่ประชุมอีก เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงตำมร่ำงเดิม ผมเห็น

ข้อควำมเดิม ประเด็นหลัก ที่เลขำนุกำรนำยก อบต. อธิบำย เป็นเรื่องข้อกฎหมำย 
ส.อบต. ท้วงติงเรื่องนี้แล้วว่ำประชำชนได้รับประโยชน์หรือไม่ เพรำะแม่ข่ำยอยู่ 
อบต. อย่ำงน้อยต้องท ำประชำพิจำรณ์ก่อน ก่อนที่จะน ำเรื่องเข้ำที่ประชุม จะต้อง
น ำเรื่องนี้ขออนุญำต กสทช. ก่อนท ำข้อบัญญัติ แถบควำมถี่ไม่เกิน ๑๖ กิโลเฮิรตซ์  
จ ำนวน ๑ ชุด ตำมระเบียบ กสทช. ข้อ ๖,๗  สถำนีแม่ข่ำยข้อ ๑๕,๑๖ ถ้ำเรื่องนี้
จัดซื้อจัดจ้ำง จะมีปัญหำหรือไม่ เพรำะพ้ืนที่ต ำบลนำแวเป็นพ้ืนที่รำบ หรือไม่ก็เป็น
พ้ืนที่สูง และหมู่ที่ ๑๐ เป็นพ้ืนที่สูง และหมู่ที่ ๑๑ อยู่ไกลและเป็นพ้ืนที่สูงจะมี
ปัญหำหรือไม่ ประชำชนได้รับประโยชน์หรือไม่ ใครจะรับผิดชอบ ส.อบต. จะต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน ถ้ำมีกำรตรวจสอบ เรื่องนี้ร้ำยกว่ำจัดซื้อเครื่องเรือ ถำมว่ำรำคำ
อยู่ตรงไหน สเปคอยู่อย่ำงไร โครงกำรนี้อำจจะมีกำรล๊อคสเปคล่วงหน้ำ ขอแสดง
ควำมคิดเห็น ผมไม่เห็นชอบเพื่ออนุมัติให้แก้ไข 

นำยบัณฑิต  ดวงจิโน -  อภิปรำยหัวข้อเพ่ิมเติม กำรที่จะท ำเสียงตำมสำย ยังขำดรำยละเอียดอีกหลำย 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ประกำร ลักษณะของเครื่องรับ – เครื่องส่ง เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้

ช ำนำญมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด ำเนินกำร จำกข้อควำมที่เปลี่ยนแปลง ยังไม่ได้
เสนอเรื่องกฎหมำยบำงอย่ำง ขอเสนอเพ่ิมเติมเมื่อผ่ำนสภำแล้ว บุคลำกรสำมำรถ
ท ำได้หรือไม่ เพรำะงบประมำณมำกเป็นล้ำนบำท เปรียบเทียบกันที่ อบต. มีงบ
ลงทุน มันคุ้มค่ำหรือไม่กับงบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม และยุคสมัยนี้ก็มี
โทรศัพท์มือถือกันทุกคนในกำรติดต่อสื่อสำร เมื่อไม่มีบุคลำกรที่ช ำนำญจะเป็นของ
ไร้ค่ำ เพรำจะต้องอัพอยู่ตลอดเวลำ เครื่องรับ – เครื่องส่ง เป็นเครื่องรุ่นใหม่หรือ
เก่ำยังไม่ชัดเจน จะต้องอธิบำยให้สมำชิกสภำฯ เข้ำใจ และต้องเป็นเครื่องมือที่ดี
ด้วย ผมไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องนี้ เรื่องกำรซ่อมบ ำรุง เอำงบประมำณมำ
จำกไหน เพรำะเป็นงบของประชำชน 

นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ส ำหรับเรื่องนี้ ครั้งที่จัดท ำข้อบัญญัติอภิปรำยกันมำก เป็นห่วงเรื่องประโยชน์ว่ำ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ประชำชนได้รับประโยชน์มำกน้อยแค่ไหน ท ำเพ่ืออะไร ถ้ำท ำเพ่ือหมู่บ้ำน หมู่บ้ำนมี

หอกระจำยข่ำวอยู่แล้ว ถ้ำท ำเพ่ือผู้ใหญ่บ้ำนในขณะที่ประชำชนมีควำมต้องกำร
ด้ำนอื่นๆ อีกมำก 

 



                         -๑๐- 
 

ประธำนสภำฯ -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะอภิปรำยอีก ขอเชิญ 
 - เมื่อไม่มี ขอเชิญ รองปลัด อบต.นำแว อธิบำยรำยละเอียด 
นำยสมภพ  สุรสกุล -  ตำมรำยละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่ำว เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและ 
รองปลัด อบต.นำแว รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์ ของ กสทช. ไม่มีกำรล๊อคสเปค ไม่เป็นเรื่องข้อ

กฎหมำยและไม่ต้องจัดท ำประชำพิจำรณ์และรำคำตำมคุณสมบัติ กำรซ่อมบ ำรุงใช้
งบซ่อมแซม เป็นกำรเพ่ิมรำยละเอียด เพ่ือเป็นประโยชน์กับหน่วยงำน เรื่องนี้       
ส.อบต. ได้ให้ควำมเห็นชอบข้อบัญญัติแล้ว 

ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะอภิปรำยหรือเสนอ ขอเชิญ 
 -  เมื่อไม่มี ขอถำมมติที่ประชุมว่ำสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมำณดังกล่ำว โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -  มีมต ิไม่อนุมัติ  ๙ เสียง 
      งดออกเสียง ๑๑ เสียง 
ประธำนสภำฯ -  เป็นอันว่ำสมำชิกสภำฯ  มีมติไม่อนุมัติกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ 

  รำยจ่ำยฯ ประเภท ค่ำครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งระบบเสียง 
 ไร้สำยฯ 
 

 -  ๔.๔ กำรจ่ำยขำดเงินสะสม 
 ขอเชิญเลขำนุกำรนำยก อบต. อธิบำยชี้แจงรำยละเอียด 

นำยศรชัย  แช่ม -  กำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เลขำนุกำรนำยก อบต.  เนื่องด้วยมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุง บุกเบิกและก่อสร้ำงถนนสำยต่ำงๆ ในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.นำแว เพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน และเพ่ือ
ประโยชน์ของประชำชน  จึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 

    อบต.นาแว มียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖   ดังนี้ 
 เงินสะสมยอดยกมำ ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๖         ๘,๖๙๙,๓๒๒.๑๕   บำท 
 หัก รำยได้ค้ำงรับ             ๖๑๒.๒๐    บำท   
หัก ค่ำจำ้งโครงกำรซ่อมแซมถนนในเขตพ้ืนที่ อบต.นำแว    ๗๙๐,๐๐๐.๐๐   บำท  
คงเหลือเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๖           ๗,๙๐๘,๗๐๙.๙๕   บำท 
หัก กันเงินสะสมตำมระเบียบฯ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประจ ำ 

 และกรณีฉุกเฉิน จ ำนวน ๓.๕ เดือน รวมเป็นเงิน          ๔,๓๑๙๒๑๐.๐๐    บำท  
 คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน    ๓,๕๘๙,๔๙๙.๙๕   บาท  

 กำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗   ได้ท ำตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ
เงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 89๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำย
ขำดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 



                  -๑๑- 
 

(๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูน
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
แต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว 

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำยให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรจ่ำยขำดเงินสะสมนั้นเป็นอัน  
พ้นไป 

กำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗  รวมเป็นเงิน
งบประมำณทั้งสิ้น ๓,๑๐๓,๙๘๐  บำท  รำยละเอียดโครงกำรตำมเอกสำรที่ได้
จัดส่งให้ศึกษำเป็นกำรล่วงหน้ำแล้ว  ดังโครงกำรต่อไปนี้คือ 

๑. โครงกำรปรับปรุงถนนสำยแยกถนนด ำ ถึงสวนยำงนำยริ่ม ผุดผำด หมู่ที่ ๔ 
ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๓.๕๐ เมตร 
ไหล่ทำงข้ำงละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทำงยำวประมำณ ๗๒๐.๐๐ เมตร โดยท ำกำร
เกรดเกลี่ยตกแต่งและบดอัดตลอดสำย ฝังท่อ มอก.ชั้น ๓ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
๐.๘๐ เมตร จ ำนวน ๑ จุด ใช้ท่อจ ำนวน ๘ ท่อน ท ำกำรถมดินยกระดับคันทำง 
จ ำนวน ๒ ช่วง 

ช่วงที่ ๑. ท ำกำรถมดินยกระดับจำกระดับถนนเดิมสูง ๐.๓๐ เมตร กว้ำง ๓.๕๐ 
เมตร ยำว ๒๙๕.๐๐ เมตร 

ช่วงที่ ๒. ท ำกำรถมดินยกระดับจำกระดับถนนเดิมสูง ๐.๖๐ เมตร กว้ำง ๓.๕๐ 
เมตร ยำว ๔๒๕.๐๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดเรียบตลอดสำย ใช้ปริมำณ
ดินถมยกระดับทั้งหมดจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑,๕๔๕ ลูกบำศก์เมตร ลงหินผุท ำผิว
จรำจรเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบกว้ำง ๓.๕๐ เมตร หนำ ๐.๑๐ เมตร ยำว ๗๒๐ เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจรำจรหินผุตลอดสำยไม่น้อยกว่ำ ๒,๕๒๐ ตำรำงเมตร ใช้ปริมำณหินผุ
ท ำผิวจรำจรและไหล่ทำงจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๒๔ ลูกบำศก์เมตร รำยละเอียดตำม
แบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวก ำหนด พร้อมติดตั้ งป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร      จ ำนวน ๑ ป้ำย งบประมำณ ๖๙๕,๐๐๐.- บำท 

๒. โครงกำรบุกเบิกถนนสำยสวนปำร์มนำยสมบูรณ์ ไชยเทพ ถึง สวนยำงนำย
ประกอบ พำรำ หมู่ที่ ๗ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ขนำดผิว 



                       -๑๒- 
 

จรำจรกว้ำง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทำงยำวประมำณ 
๕๗๙.๐๐ เมตร โดยท ำกำรเกรดเกลี่ยตกแต่งและบดอัดตลอดสำย ฝังท่อ มอก.ชั้น 
๓ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๖๐ เมตร จ ำนวน ๒ จุด ใช้ท่อจ ำนวน ๑๔ ท่อน และ
ฝังท่อ มอก.ชั้น ๓ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๘๐ เมตร จ ำนวน ๑ จุด ใช้ท่อจ ำนวน 
๖ ท่อน ท ำกำรถมดินยกระดับคันทำง จ ำนวน ๒ ช่วง   

ช่วงที่ ๑. ท ำกำรถมดินยกระดับจำกระดับถนนเดิมสูง ๐.๓๐ เมตร 
กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๑๓๐.๐๐ เมตร คันทำงกว้ำง ๖.๐๐ เมตร 

ช่วงที่ ๒. ท ำกำรถมดินยกระดับจำกระดับถนนเดิมสูง ๐.๖๐ เมตร 
กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๔๙๙.๐๐ เมตร คันทำงกว้ำง ๖.๐๐ เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดเรียบตลอดสำย ใช้ปริมำณดินถมยกระดับทั้งหมด
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑,๕๐๐ ลูกบำศก์เมตร ลงหินผุท ำผิวจรำจรเกรดเกลี่ยบดอัด
เรียบกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๐ เมตร ยำว ๕๗๙ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจรำจรหินผุ
ตลอดสำยไม่น้อยกว่ำ ๒,๓๑๖ ตำรำงเมตร ใช้ปริมำณหินผุท ำผิวจรำจรและไหล่ทำง
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒๘๙ ลูกบำศก์เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนขององค์กำร
บริหำรส่ วนต ำบลนำแว  พร้ อมติดตั้ งป้ ำยประชำสัม พันธ์  งบประมำณ     
๖๖๕,๐๐๐.- บำท 

๓. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เดิมบ้ำนนำยประสิทธิ์ ทิศเกิด – บ้ำนนำยวิลำส 
ธนำวุฒิ หมู่ที่ ๕ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๓.๕๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทำง
ระยะทำงยำว ๒๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๗๐๐ ตำรำงเมตร โดย
จัดท ำกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง งบประมำณตั้งไว้ ๒๓๘,๔๕๐.- บำท และจัดจ้ำง
แรงงำนก่อสร้ำงถนนตำมแบบแปลนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวก ำหนด 
พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน  ๑ ป้ำย งบประมำณที่ตั้งไว้ 
๔๗,๐๐๐.- บำท รวมงบประมำณค่ำก่อสร้ำงโครงกำรตั้งไว้ ๒๘๕,๔๕๐.- บำท 

๔. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยถนน คสล. เดิมบ้ำนนำยปรีดำ – บ้ำนนำย
ประดับ หมู่ที่ ๖ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๓.๒๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทำง
ระยะทำงยำว ๑๑๙ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๓๘๑ ตำรำงเมตร โดยท ำ
กำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง งบประมำณที่ตังไว้ ๑๒๙,๖๒๐.- บำท และจัดจ้ำงแรงงำน
ก่อสร้ำงถนนตำมแบบแปลนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแวก ำหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน ๑ ป้ำย งบประมำณตั้งไว้ ๒๗,๑๐๐.- บำท รวม
งบประมำณค่ำก่อสร้ำงโครงกำรตั้งไว้ ๑๕๖,๗๒๐.- บำท 

๕. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยถนน คสล.เดิม - บ้ำนนำยจรูญ บุญล้อม 
หมู่ที่ ๖ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร ระยะทำงยำว  



                  -๑๓- 
 

๔๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑๖๐ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงด้วยหินผุ
กว้ำงข้ำงละ ๐.๓๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร ตลอดสำยโดยท ำกำรจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้ำง งบประมำณตั้งไว้ ๕๕,๖๗๐ บำท และจัดจ้ำงแรงงำนก่อสร้ำงถนนตำม
แบบแปลนที่ องค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลนำแวก ำหนด พร้อมติดตั้ งป้ ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย งบประมำณตั้งไว้ ๑๓,๐๐๐.- บำท รวม
งบประมำณค่ำก่อสร้ำงโครงกำรตั้งไว้ ๖๘,๖๗๐.- บำท 

๖. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนท้ำยทุ่ง – บ้ำนนำยสมจิตร ไชยยศ   
หมู่ที่ ๑๐ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร ระยะทำงยำว   
๕๓๐ เมตร  หรือพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๒,๑๒๐ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงด้วย   
หินผุกว้ำงข้ำงละ ๐.๓๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร ตลอดสำยโดยท ำกำรจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้ำงงบประมำณตั้งไว้ ๗๒๖,๑๑๐ บำท และจัดจ้ำงแรงงำนก่อสร้ำงถนนตำม
แบบแปลนที่ องค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลนำแวก ำหนด พร้อมติดตั้ งป้ ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน ๑ ป้ำย งบประมำณตั้งไว้ ๑๓๕,๕๐๐ บำท รวม
งบประมำณค่ำก่อสร้ำงโครงกำรตั้งไว้ ๘๖๑,๖๑๐ บำท 

๗. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยหนองวัว - หมู่ที่ ๑๒ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 
๔.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตรระยะทำงยำว ๒๓๕ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ ๙๔๐ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงด้วยหินผุกว้ำงข้ำงละ ๐.๓๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ 
เมตร ตลอดสำยโดยท ำกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง งบประมำณตั้งไว้ ๓๑๐,๘๓๐ บำท 
และจัดจ้ำงแรงงำนก่อสร้ำงถนนตำมแบบแปลนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว
ก ำหนด พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งไว้ ๖๐,๗๐๐ บำท รวม
งบประมำณค่ำก่อสร้ำงโครงกำรตั้งไว้ ๓๗๑,๕๓๐ บำท 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๑๐๓,๙๘๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสาม
พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

ประธำนสภำฯ -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะอภิปรำย หรือซักถำม ขอเชิญ 
นำยถำวร  วิจิตร  -  จำกกำรที่ อบต. ได้ท ำสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำในกำรถมหลุมบ่อท้ังต ำบล จ ำนวน ๓๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ โครงกำร สัญญำมีระยะประกันสัญญำ ๑ ปี ซึ่งไปซ้ ำซ้อนกับโครงกำรที่จ่ำยขำดเงิน

สะสม ระยะเวลำที่จ่ำยขำดเงินสะสมในกำรถมหลุมบ่อ ผู้รับจ้ำงยังไม่เข้ำมำ
ด ำเนินกำร ท ำให้ประชำชนได้รับผลกระทบในกำรใช้เส้นทำง ถึงแม้ว่ำในกำรจ่ำย
ขำดเงินสะสมในครั้งนี้ท ำไม่ได้ ก็จะต้องหำหนทำงแก้ไข ให้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ที่ไม่ซ้ ำซ้อนก่อน เพรำะเป็นกำรแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน ขอให้นำยก อบต. 
ช่วยประสำนผู้รับจ้ำงว่ำจะท ำหรือไม่ ถ้ำไม่ท ำก็ขอให้แจ้งยกเลิก แล้วเรียกผู้รับจ้ำง 

 



 -

๑๔- 
 

 รำยต่อไปและตำมโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้ โครงกำรที่ไม่มีปัญหำคือ
โครงกำรที่ ๑,๒ ขอให้ประธำนน ำปรึกษำว่ำจะพิจำรณำอย่ำงไร 

ประธำนสภำฯ -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด มีข้อเสนอแนะหรืออภิปรำย ขอเชิญ 
นำยบัณฑิต  ดวงจิโน -  กำรท ำสัญญำโครงกำร ๓๑ สำยในกำรถมหลุมบ่อ ประกันสัญญำมีไว้อย่ำงไร 
นำยสุวิทย์  กะตำกูล -  กำรท ำสัญญำซ่อมถมหลุมบ่อ มีประกันสัญญำ ๑ ปี เพื่อประโยชน์ อบต. 
ผอ.กองช่ำง 
นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ -  กำรจ่ำยขำดเงินสะสมถือเป็นกำรช่วยแก้ปัญหำให้กับประชำชน ควรด ำเนินกำร 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ถึงแม้จะช้ำบ้ำงเพรำะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ 
ประธำนสภำฯ -  ขอปรึกษำว่ำกำรจ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้ มีโครงกำรบำงโครงกำร เมื่อสภำ
อนุมัติแล้ว ไม่สำมำรถท ำได้ทันทีเพรำะติดประกันสัญญำ ขอเชิญสมำชิกสภำฯ เสนอ 
นำยถำวร  วิจิตร -  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน  
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินฯ ดังกล่ำว ข้อ ๓ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ำยขำดเงิน

สะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำยให้
เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๑ ปีถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดให้จ่ำยขำดเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ -  ขอให้ประธำนสภำฯ  อธิบำยรำยละเอียดข้อกฎหมำย ในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐  และโครงกำรที่ซ้อนกัน ในกำรถมหลุมบ่อ 
นำยบัณฑิต  ดวงจิโน -  ถ้ำ อบต.ขอแก้ไขสัญญำ โครงกำรถมหลุมบ่อระยะประกันสัญญำ ๑ ปี ได้หรือไม่  
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ และขอยกเลิกสัญญำได้หรือไม่ เพรำะมีข้อผิดพลำด กำรจ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้

ท ำไม่ได้ จะต้องท ำอย่ำงไร จะต้องหำข้อยุติ เพรำะต้องท ำให้ประชำชนไม่ต้องได้รับ
ควำมเดือดร้อน 

นำยถำวร  วิจิตร -  ขอฝำกประธำนสภำฯ ช่วยประสำนนำยก อบต. หำทำงออกในเรื่องนี้ ให้ผู้รับจ้ำง
ยกเลิกสัญญำโครงกำรที่ท ำซ้ ำได้หรือไม่ และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะตัดเงินส่วนที่ถม
หลุมบ่อกับโครงกำรที่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรที่จะจ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้ 

นำยบัณฑิต  ดวงจิโน -  ขอน ำปรึกษำว่ำจะให้ท ำอย่ำงไร จะหำทำงออกอย่ำงไร 
ส.อบต. หมู่ที ่๖  
นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -  ตำมท่ีมีข้อผิดพลำดเกิดข้ึนในกำรท ำโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้ มีวิธีแก้ไข 
ปลัด อบต. นำแว โดยกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 

กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยขำดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมติให้จ่ำยขำดเงินสะสมแล้ว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำยให้เสร็จสิ้น 



                                                        -๑๕- 
 

 ภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดให้จ่ำยขำดเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

  และกำรจ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้ โครงกำรใดไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรถมหลุม
บ่อก็ด ำเนินกำรได้เลย และโครงกำรใดที่ซ้ ำซ้อนก็รอระยะเวลำหมดประกันสัญญำ
ก่อนด ำเนินกำร 

ประธำนสภำฯ -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะอภิปรำยเพิ่มเติม ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

ประธำนสภำฯ -  ผมขอถำมมติที่ประชุมสภำฯ ว่ำ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติ ให้จ่ำยขำดเงินสะสม 
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติ อนุมัต ิ ๑๙  เสียง 
         งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด มีเรื่องอ่ืนจะอภิปรำย ขอเชิญ 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  มีเรื่องขอถำม ๒ ประเด็น ดังนี้ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙  ๑. ผู้รับจ้ำง ที่ท ำสัญญำโครงกำรถมหลุมบ่อ สัญญำสิ้นสุดแล้ว ไม่มำด ำเนินกำร 

อบต. ยกเลิกได้หรือไม ่
 ๒. ในขณะนี้มีกำรปักหมุดเขตแดนระหว่ำงอบต.นำแว กับ อบต.ควนกลำง เป็น
อย่ำงไรเห็นอบต. ควนกลำง ปักเขตเข้ำมำในพ้ืนที่ อบต.นำแว และเขียนป้ำยว่ำป่ำ
สงวนของ อบต.ควนกลำง 

นำยสุวิทย์  กะตำกูล -  จำกประเด็นที่ ๑ กำรท ำสัญญำโครงกำรต่ำงๆ ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่มำด ำเนินกำร  
ผอ.กองช่ำง ฝ่ำยพัสดุจะมีหนังสือให้มำด ำเนินกำร ครั้งที่ ๑,๒,๓ ถ้ำยังไม่เข้ำมำด ำเนินกำร ทำง 

อบต. จะพิจำรณำท ำกำรยกเลิกได้ 
  ประเด็นที่ ๒ เรื่องเขตแดน อบต. นำแว กับ เทศบำลต ำบลควนกลำง กำรหำ

ทำงออกขณะนี้ คณะกรรมกำรระดับจังหวัดและอ ำเภอ ท้องถิ่น ก ำลังด ำเนินกำร
ปรึกษำว่ำทำงออกจะเป็นอย่ำงไร และในส่วนของป่ำสงวน ส ำนักงำนที่ดิน ได้มี
หนังสือขอควำมร่วมมือในกำรออกส ำรวจและขณะนี้ได้ท ำหนังสือแจ้งหมู่บ้ำนทรำบ 

ประธำนสภำฯ -  ขอให้แจ้งสมำชิกสภำฯ ทรำบด้วย 
นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน -  ขอฝำกทุกคน ทั้งผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ อบต. ช่วยกันดูแล และต้องมีควำม 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑  สำมัคคีกัน จึงจะน ำพำ อบต. ให้ด ำเนินกำรต่ำงๆ ได้ส ำเร็จ 
ประธำนสภำฯ -  ฝำกผู้บริหำรช่วยด ำเนินกำร จัดหำสถำนที่ให้สมำชิกสภำฯ ด้วย 
นำยถำวร  วิจิตร -  สมำชิกสภำฯ ไม่มีห้องท ำงำน ซึ่งสมำชิกสภำฯ ก็มีศักดิ์และเกียรติ เหมือนนำยก  



                                                         -๑๖- 
 

ส.อบต. หมู่ที่ ๗ อบต. ขอให้หำสถำนที่ให้ด้วย ผู้บริหำรกลั่นแกล้งกันแบบนี้อยู่กันไม่ได้ ซึ่งหน้ำที่ของ 
ส.อบต.  มี ๓ อย่ำง ขอให้ผู้บริหำรด ำเนินกำรให้ด้วย 

ประธำนสภำฯ -  ขอให้ผู้บริหำร ช่วยจัดสถำนที่ ตำมท่ีสมำชิกสภำฯ ร้องขอ 
นำยศักดิ์ชำย  เชำวนะ -  ตำมท่ีสมำชิกสภำฯ อภิปรำยเรื่องต่ำงๆ ผมขอรับฟัง ถ้ำสิ่งไหนด ำเนินกำรได้ จะ 
รองนำยก อบต.นำแว ด ำเนินกำรให้ แต่ถ้ำส่วนไหนจะต้องยึดหลักระเบียบกฎหมำย ทุกคนจะต้องปฏิบัติ

ตำม ผมและทีมงำนปฏิบัติงำนเต็มที่ สิ่งไหนสมำชิกสภำฯ เดือดร้อน หรือประชำชน
มีปัญหำต้องแก้ไขให้ 

นำยถำวร  วิจิตร -  ตำมท่ีรองนำยกฯ  อธิบำย ผมถือว่ำปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 
นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน -  กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำร ไม่ได้โทษรองนำยกฯ เพรำะได้ท ำตำมระเบียบ และ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมจริงจังและจริงใจ 
ประธำนสภำฯ  -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด มีเรื่องท่ีจะเสนอแนะอีกขอเชิญ  
 -  เมื่อไม่มีใครอภิปรำย ขอปิดประชุม 
         
   ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 
  

        (ลงชื่อ)    อำภรณ์  ล้อมเล็ก     ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก) 
                      

ง (ลงชื่อ)  วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

        (นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์) 
 

 (ลงชื่อ)   สรำวุธ  หัสพันธ์      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยสรำวุธ  หัสพันธ์) 
 

 (ลงชื่อ)  อุดมพร  สุขุมทอง     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
          (นำยอุดมพร  สุขุมทอง) 

               
               (ลงชื่อ)   ไกรทิพย์  บุญข ำ      ประธำนสภำ อบต. 
                            (นำยไกรทิพย์  บุญข ำ) 


