
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว        

         

 ผู้มาประชุม      จ านวน  ๑๘  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จ านวน    ๖   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จ านวน    ๖   คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  ๑๘  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

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

๑๐ นำยนฤทธิ์  ชูเจริญ สมำชิกสภำ ฯ ม.๕ นฤทธิ์  ชูเจริญ  
๑๑ นำยบัณทิต  ดวงจิโน สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ - ขำด 
๑๒ นำงวัชรี  หนูนิล สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ - ลำกิจ 
๑๓ นำยถำวร  วิจิตร สมำชิกสภำ ฯ ม.๗ - ขำด 
๑๔ นำยสุรชัย  จินำผล สมำชิกสภำ ฯ ม.๗ สุรชัย  จินำผล  
๑๕ นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ ฤดีพร  เอ่งฉ้วน  
๑๖ นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์  
๑๗ นำยนพดล  สุทธิ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ นพดล  สุทธิ  
๑๘ นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ วิชำญ  สิทธิรักษ์  
๑๙ นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ สรำวุธ  หัสพันธ์  
๒๐ นำงสำวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ์  ทองแผ่  
๒๑ นำยนุสรณ์  เชำวนะ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชำวนะ  
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๒๒ นำยไพศำล  สมบัติ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ ไพศำล  สมบัติ  
๒๓ นำยเกรียงไกร  รักษำยศ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษำยศ  
๒๔ นำยไกรทิพย์  บุญข ำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย์  บุญข ำ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๖  คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำยสุชำติ  คงแก้ว นำยก อบต.นำแว สุชำติ  คงแก้ว  
๒ นำยศักดิ์ชำย  เชำวนะ รองนำยก อบต.นำแว ศักดิ์ชำย  เชำวนะ  
๓ นำยจรัล  สวัสดโิกมล รองนำยก อบต.นำแว จรัล  สวัสดโิกมล  
๔ นำยโสพิศ  ริยำพันธ์ ที่ปรึกษำนำยก อบต.นำแว โสพิศ  ริยำพันธ์  
๕ นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นำแว อำภรณ์  ล้อมเล็ก  
๖ นำยสุวิทย์  กะตำกูล ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สุวิทย์  กะตำกูล  

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. - เมื่อถึงเวลำนำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นำแว ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรสภำฯ
ได้เรียกสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุม โดยมี นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน เป็นประธำนในที่
ประชุม และได้ด ำเนินกำรประชุมไปตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธำนสภำฯ -  มีเรื่องแจ้งให้ทรำบดังนี้ 

๑. เรื่องแนะน ำตัวข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ต ำแหน่งนิติกร 
๒. เรื่องกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
เนื่องในวโรกำสพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำประจ ำปี ๒๕๕๘ ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ำสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด
มีคุณสมบัติ ก็ขอให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ อบต. 
๓. เรื่องประชำสัมพันธ์กำรออกหน่วยเคลื่อนที่รถโมบำยฯ ของกรมกำรขนส่ง 
ส ำหรับขอรับใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ ให้ผู้มีคุณสมบัติยื่นเอกสำรก่อน
ล่วงหน้ำภำยในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๘  ณ. อบต.นำแว ตำมเอกสำรแนบ 

ที่ประชุม -  รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำฯ -  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ 
 ๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ 
ที่ประชุม -  มีมติรับรอง ๑๗ เสียง 
   งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องที่เสนอใหม่ 
ประธำนสภำฯ - เรื่องพิจารณามี ๓ เรื่อง ดังนี้ 
 ๓.๑ เรื่องก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ระยะเวลำและวันเริ่ม 
 ต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัย ก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุม - 
 สำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรก 
 ของปีถัดไป 
  เรื่องกำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมฯ แยกได้ดังนี้ 
 ๑. กำรก ำหนดสมัยประชุมประจ ำปี ๒๕๕๘ ก ำหนดระยะเวลำ  และวันเริ่มประชุม 
 สมัยสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัย 
 ๒. กำรก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอ - 
 เชิญเลขำนุกำรสภำฯ อธิบำยและชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำย 
นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข 
เลขำนุกำรสภำฯ เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ )  มำตรำ ๕๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญ 
 สองสมัย หรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่ 
 เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ก ำหนด  
  วรรคสี่ สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำย 
 เวลำออกไปอีก  จะต้องได้รับอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ และตำมระเบียบกระทรวง - 
 มหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
 (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๒ กำรประชุม   ข้อ ๒๐ นอกจำกกำรประชุมสภำ 
 ท้องถิ่นครั้งแรก ตำมข้อ ๖ แล้ว กำรประชุมสภำท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  

๑. กำรประชุมสำมัญ ๒. กำรประชุมวิสำมัญ 
ข้อ ๒๑  กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำ และวัน

เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรก 
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ของปีถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยน ำควำมในข้อ ๑๑ (๓) มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๑ (๓) ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ก ำหนดว่ำปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก ำหนดก ำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก ำหนดกี่วัน 

ประธำนสภำฯ -  ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ เสนอตำมระเบียบและข้อกฎหมำยก ำหนด ตำมที่
เลขำนุกำรได้อธิบำย ขอเชิญเสนอ 

นำยนฤทธิ์  ชูเจริญ -  ขอเสนอสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ๒๕๕๘ เป็นสี่สมัย ซึ่งสมัยแรกของปีนี้สภำ - 
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ได้ก ำหนดไปแล้วเมื่อครำวประชุมสภำฯ สมัยแรก

ของปี ๒๕๕๗  คือวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ มีก ำหนด ๑๕ วัน 
  สมัยที่ ๒ มีก ำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 
  สมัยที่ ๓ มีก ำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
  สมัยที่ ๔ มีก ำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ 

และก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป คือเดือน
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ มีก ำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 

ประธำนสภำฯ

  -

ขอผู้รับรอง ๒ คน 
  ๑. นำยสมศักดิ์  บัวบำน  ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
  ๒. นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ 
 - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด จะเสนออีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  เป็นอนัว่ำที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ๒๕๕๘ มี ๔ สมัย 
   สมัยแรก   วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๘ 
   สมัยที่ ๒  วันที่ ๑ – ๑๕  มิถุนำยน  ๒๕๕๘  
   สมัยที่ ๓  วันที่ ๑ – ๑๕  สิงหำคม  ๒๕๕๘ 
   สมัยที่ ๔  วันที่ ๑ – ๑๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๘ 
 มีก ำหนดระยะเวลำ แต่ละสมัย ๑๕ วัน 
  ๒. ก ำหนดวันเริ่มประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป  

  เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ มีก ำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕ 
กุมภำพันธ์  ๒๕๕๙ 
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ประธำนสภำฯ - เรื่องพิจารณา 
๓.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
ข้อ ๒๙ หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ ำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงกำร ขอเชิญนำยก อบต. ชี้แจง 

นำยสุชำติ  คงแก้ว              บันทึกหลักการและเหตุผล 
นำยก อบต.นำแว   ประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

                                          ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
หลักการ 

 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๕๘ แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ ำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงกำร (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำ
พร้อมนี้) ซ่ึงต้ังจำ่ยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

เหตุผล 

เนื่องจำกกระบวนกำรจัดหำพัสดุเดิม ในกำรด ำเนินงำนยังไม่สอดคล้องตำม
แผนงำน และกำรจัดท ำโครงกำรในลักษณะเดิมมีควำมยุ่งยำกในกำรจัดเก็บวัสดุ
ก่อสร้ำง และข้ันตอนกำรน ำวัสดุก่อสร้ำงจำกที่เก็บไปยังหน้ำงำน อีกทั้งต้องใช้เวลำ
ในกำรเริ่มต้นกระบวนกำรจัดหำพัสดุที่นำนมำก โดยต้องประกำศสอบรำคำซื้อวัสดุ
ก่อน หลังจำกนั้นต้องประกำศสอบรำคำหำผู้รับเหมำด ำเนินกำรก่อสร้ำงอีกครั้ง ซึ่ง
เป็นวิธีกำรที่ไม่สะดวกทั้งในแง่ของกระบวนกำรจัดกำร และกำรควบคุมคุณภำพ
งำนก่อสร้ำง ฉะนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นขอเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด จ ำนวน ๗ โครงกำร โดยใช้วิธีจ้ำงเหมำทั้ง
โครงกำร โดยผู้รับจ้ำงจะรับผิดชอบในกำรจัดหำวัสดุก่อสร้ำงและแรงงำนในกำร
ก่อสร้ำงทั้งหมดเอง ให้เป็นไปตำมแบบแปลนและรำยกำรที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแวก ำหนด ตลอดถึงควำมรับผิดชอบของงำนจ้ำงในช่วงประกันผลงำนทุก
โครงกำร 

 

 

 



ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยอนุภักดิ์ หมู่ที่ ๗ ต ำบลนำแว 
อ ำ เภอฉวำง จั งหวัดนครศรี ธรรมรำช  จ ำนวน           
๑ โครงกำร กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร พ้ืนผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ ตำรำง
เมตร ท ำไหล่ทำงท้ังสองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร 
กว้ำง ๐.๓๐ เมตร ยำว ๑๕๐ เมตร โดยจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้ำงภำยในวงเงิน ๒๗๓,๑๐๐ บำท และจัดจ้ำง
แรงงำนก่อสร้ำงถนนตำมรำยละเอียดข้อก ำหนดและ
แบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ภำยใน
วงเงิน ๕๓,๔๐๐ บำท พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์
โ ค ร งกำร  จ ำนวน  ๑  ป้ ำย  ( รหั ส  ๔๒๐๙๐๐ ) 
งบประมำณ ๓๒๖,๕๐๐ บำท 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เทวฤทธิ์ หมู่ท่ี ๘ 
  เพ่ือใช้เป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย
เทวฤทธิ์ หมู่ที่ ๘ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑ โครงกำร กว้ำง ๔.๐๐ 
เมตร ยำว ๑๕๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ผิว
จรำจรไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงทั้ง
สองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร กว้ำง ๐.๓๐ เมตร 
โดยท ำกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงภำยในวงเงิน ๒๐๔,๕๐๐ 
บำทและจัดจ้ำงแรงงำนก่อสร้ำงถนนตำมรำยละเอียด
ข้อก ำหนดและแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว ภำยในวงเงิน ๔๐,๙๐๐ บำท พร้อมติดตั้ง
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย (รหัส 
๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ ๒๔๕,๔๐๐ บำท 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายจรัล หมู่ที่ ๑๐ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยอนุภักดิ์ หมู่ที่ ๗ ต ำบลนำแว 
อ ำ เภอฉวำง จั งหวัดนครศรี ธรรมรำช จ ำนวน           
๑ โครงกำร กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๑๕๗ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร พ้ืนผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๖๒๘ ตำรำง
เมตร ท ำไหล่ทำงท้ังสองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร 
กว้ำง ๐.๓๐ เมตร ยำว ๑๕๐ เมตร ตำมรำยละเอียด
ข้อก ำหนดและแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
จ ำนวน ๑ ป้ำย (รหัส ๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ 
๓๒๖,๕๐๐ บำท 
 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เทวฤทธิ์ หมู่ท่ี ๘ 
  เพ่ือใช้เป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย
เทวฤทธิ์ หมู่ที่ ๘ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑ โครงกำร กว้ำง ๔.๐๐ 
เมตร ยำว ๑๒๔ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ผิว
จรำจรไม่น้อยกว่ำ ๔๙๖ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงทั้ง
สองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร กว้ำง ๐.๓๐ เมตร 
ตำมรำยละเอียดข้อก ำหนดและแบบแปลนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย (รหัส 
๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ ๒๔๕,๔๐๐ บำท 
 
 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายจรัล หมู่ที่ ๑๐ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย

-๖- 
 



สวนยำงนำยจรัล หมู่ที่ ๑๐ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑ โครงกำร กว้ำง 
๔.๐๐ เมตร ยำว ๑๕๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่
ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงทั้ง
สองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร กว้ำง ๐.๓๐ เมตร 
ฝังท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๖๐ 
เมตร จ ำนวน ๑ จุด ใช้ท่อจ ำนวน ๖ ท่อน โดยท ำกำร
จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงภำยในวงเงิน ๒๐๙,๕๐๐ บำทและ
จัดจ้ ำงแรงงำนก่อสร้ ำงถนน ตำมรำยละเ อียด
ข้อก ำหนดและแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว ภำยในวงเงิน ๔๒,๙๐๐ บำท พร้อมติดตั้ง
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย (รหัส 
๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ ๒๕๒,๔๐๐ บำท 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ถึงสามแยกบ้านนายวิจิตร 
เชาวนะ หมู่ที่ ๕ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย
ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ที่  ๑๒ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑ โครงกำร กว้ำง 
๔.๐๐ เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่
ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงทั้ง
สองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร กว้ำง ๐.๓๐ เมตร 
โดยท ำกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงภำยในวงเงิน ๒๗๓,๑๐๐ 
บำท และจัดจ้ำงแรงงำนก่อสร้ำงถนนตำมรำยละเอียด
ข้อก ำหนดและแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว ภำยในวงเงิน ๕๓,๔๐๐ บำท พร้อมติดตั้ง
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย (รหัส 
๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ ๓๒๖,๕๐๐  
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกนายจรวย หมู่ที่ ๒ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยสำมแยกบ้ำนนำยจรวย หมู่ที่  ๒ ต ำบลนำแว 
อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑ 

สวนยำงนำยจรัล หมู่ที่ ๑๐ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑ โครงกำร กว้ำง 
๔.๐๐ เมตร ยำว ๑๒๑ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่
ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๔๘๔ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงทั้ง
สองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร กว้ำง ๐.๓๐ เมตร 
ฝังท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๖๐ 
เมตร จ ำนวน ๑ จุด ใช้ท่อจ ำนวน ๖ ท่อน ตำม
รำยละเอียดข้อก ำหนดและแบบแปลนขององค์กำร
บ ริ ห ำ ร ส่ ว น ต ำ บ ล น ำ แ ว  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ ำ ย
ประชำสัมพันธ์ โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย (รหัส 
๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ ๒๕๒,๔๐๐ บำท 
 
 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ถึงสามแยกบ้านนายวิจิตร 
เชาวนะ หมู่ที่ ๕ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย
ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ที่  ๑๒ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑ โครงกำร กว้ำง 
๔.๐๐ เมตร ยำว ๑๖๔ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่
ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๖๕๖ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงทั้ง
สองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร กว้ำง ๐.๓๐ เมตร 
ตำมรำยละเอียดข้อก ำหนดและแบบแปลนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว  พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย (รหัส 
๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ ๓๒๖,๕๐๐ 
 
 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกนายจรวย หมู่ที่ ๒ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยสำมแยกบ้ำนนำยจรวย หมู่ที่  ๒ ต ำบลนำแว 
อ ำ เภอฉวำง จั งหวัดนครศรี ธรรมรำช จ ำนวน          

-๗- 
 



โครงกำร กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ ตำรำง
เมตร ท ำไหล่ทำงท้ังสองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร 
กว้ำง ๐.๓๐ เมตร ฝังท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๔๐ เมตร จ ำนวน ๑ จุด ใช้ท่อ
จ ำนวน ๖ ท่อน โดยท ำกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงภำยใน
วงเงิน ๒๗๖,๒๙๐ บำท และจัดจ้ำงแรงงำนก่อสร้ำง
ถนนตำมรำยละเอียดข้อก ำหนดและแบบแปลนของ
องค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลนำแว ภำยในวงเงิน 
๕๕,๕๖๐ บำท พร้อมติดตั้ งป้ำยประชำสัมพันธ์
โ ค ร งกำร  จ ำนวน  ๑  ป้ ำย  ( รหั ส  ๔๒๐๙๐๐ ) 
งบประมำณ ๓๓๑,๘๕๐ 
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังวัด-สามแยกบ้านนายศรีเวียง หมู่ที่ ๙ 
  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยหลังวัด-สำมแยกบ้ำนนำยศรีเวียง หมู่ที่ ๙ 
ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
จ ำนวน ๑ โครงกำร กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๓๒๙ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
๑,๓๑๖ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงทั้งสองข้ำงด้วยหินผุ
หนำ ๐.๑๕ เมตร กว้ำง ๐.๓๐ เมตร โดยท ำกำรจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้ำงภำยในวงเงิน ๔๕๓,๕๐๐  บำท และจัด
จ้ำงแรงงำนก่อสร้ำงถนนตำมรำยละเอียดข้อก ำหนด
และแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว 
ภำยในวงเงิน  ๕๓,๔๐๐ บำท พร้อมติดตั้ งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย (รหัส 
๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ ๕๐๖,๙๐๐ บำท 
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยถ้ า หมู่ที่ ๑๒ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย
ห้วยถ้ ำ หมู่ที่ ๑๒ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑ โครงกำร กว้ำง ๔.๐๐ 
เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ผิว

๑ โครงกำร กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๑๖๓ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๖๕๒ ตำรำง
เมตร ท ำไหล่ทำงท้ังสองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร 
กว้ำง ๐.๓๐ เมตร ฝังท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๐.๔๐ เมตร จ ำนวน ๑ จุด ใช้ท่อ
จ ำนวน ๖ ท่อน ตำมรำยละเอียดข้อก ำหนดและแบบ
แปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว พร้อมติดตั้ง
ป้ ำยประชำสั ม พันธ์ โ ครงกำร  จ ำนวน ๑  ป้ ำย         
(รหัส ๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ ๓๓๑,๘๕๐ 
 
 
 
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังวัด-สามแยกบ้านนายศรีเวียง หมู่ที่ ๙ 
  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยหลังวัด-สำมแยกบ้ำนนำยศรีเวียง หมู่ที่ ๙ 
ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
จ ำนวน ๑ โครงกำร กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๒๕๑ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
๑,๐๐๔ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงทั้งสองข้ำงด้วยหินผุ
หนำ ๐.๑๕ เมตร กว้ำง ๐.๓๐ เมตร ตำมรำยละเอียด
ข้อก ำหนดและแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
จ ำนวน ๑ ป้ำย (รหัส ๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ 
๕๐๖,๙๐๐ บำท   
 
 
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยถ้ า หมู่ที่ ๑๒ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย
ห้วยถ้ ำ หมู่ที่ ๑๒ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑ โครงกำร กว้ำง ๔.๐๐ 
เมตร ยำว ๑๖๔ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ผิว

-๘- 
 



จรำจรไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงทั้ง
สองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร กว้ำง ๐.๓๐ เมตร 
โดยท ำกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงภำยในวงเงิน ๒๗๓,๑๐๐ 
บำท และจัดจ้ำงแรงงำนก่อสร้ำงถนนตำมรำยละเอียด
ข้อก ำหนดและแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแว ภำยในวงเงิน ๕๓,๔๐๐ บำท พร้อมติดตั้ง
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย (รหัส 
๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ ๓๒๖,๕๐๐ บำท 

จรำจรไม่น้อยกว่ำ ๖๕๖ ตำรำงเมตร ท ำไหล่ทำงทั้ง
สองข้ำงด้วยหินผุหนำ ๐.๑๕ เมตร กว้ำง ๐.๓๐ เมตร 
ตำมรำยละเอียดข้อก ำหนดและแบบแปลนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย (รหัส 
๔๒๐๙๐๐) งบประมำณ ๓๒๖,๕๐๐ บำท 

ประธำนสภำฯ -  ตำมที่ท่ำนนำยก อบต. ได้ชี้แจงอธิบำยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ประเภทโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงกำร มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัยที่
จะซักถำมบ้ำง ขอเชิญ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยอะไร กระผมขอถำมมติที่ประชุมว่ำสมำชิกสภำฯ ท่ำน

ใดเห็นชอบ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๕๘ ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน ๗ โครงกำร โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบอนุมัติ  จ ำนวน  ๑๖  เสียง 
   งดออกเสียง  จ ำนวน  ๒  เสียง 
ประธำนสภำฯ -  เรื่องพิจำรณำ 
 ๓.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

๒๕๕๘ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ งบเงิน
อุดหนุนส่วนรำชกำร ส ำหรับเงินอุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำ
ฉวำง ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพ่ือใช้กับบ้ำนต้น
โพธิ์ หมู่ที่ ๑ ต ำบลนำแว อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ขอเชิญนำยก อบต.
อธิบำย 

นำยสุชำติ  คงแก้ว                                          บันทึกหลักการและเหตุผล 
นายก อบต.นาแว                            ประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

                                        ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ส าหรับ
อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาฉวาง ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายขยายเขต- 

-๙- 
 



-๑๐- 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือใช้กับ บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ) ซึ่งตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

เหตุผล 

 เนื่องจากรายละเอียดโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เป็นรายละเอียดซึ่งทางไฟฟ้าได้ส ารวจข้อมูลและประมาณ
ค่าใช้จ่ายไว้นานแล้ว ซึ่งภายหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาฉวาง ได้ส ารวจและ
ประมาณราคาค่าใช้จ่ายใหม่เป็นปัจจุบัน ท าให้รายละเอียดของโครงการไม่ตรงกัน 
ซึ่งมีความจ าเป็นต้องขอแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณใหม่ ให้มีรายละเอียดตรงกันเพ่ือ
ความความถูกต้อง ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอฉวาง              
ที่  มท.๕๓๐๔.๘๗/ฉว.๗๗๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

  เงินอุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ฉวาง ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือใช้กับ บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ต าบล
นาแว อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท า
แผนกแรงต่ า ปักเสา คอร.ขนาด ๘,๑๒ จ านวน 
๑๕,๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด ๕๐ ต.มม. 
ระยะทาง ๕๒๐×๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
งบประมาณตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

  เงินอุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ฉวาง ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือใช้กับ บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ต าบล
นาแว อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท า
แผนกแรงต่ า  ปักเสา คอร .ขนาด ๘,๑๒ จ านวน     
๑๔,๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด ๕๐ ต.มม. 
ระยะทาง ๕๑๐×๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
งบประมาณตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ -  ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้อธิบายชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย
หรือซักถาม ขอเชิญ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อที่ประชุมไม่มีอะไรจะซักถาม ผมขอถามมติที่ประชุมสภาว่า สมาชิกสภาฯ 

ท่านใด เห็นชอบ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ 
เงินอุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติ อนุมัติ  จ านวน  ๑๗  เสียง 
                                    งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง 
ประธานสภาฯ -  เป็นอันว่าสมาชิกสภา อบต.นาแว อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ฉวาง 

 
 



-๑๑- 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธำนสภำฯ -  มีท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด มีเรื่องอ่ืนทีจ่ะสอบถำมบ้ำง ขอเชิญ 
นำยไกรทิพย์  บุญข ำ -  ผมมีเรื่องที่จะขอน ำปรึกษำสภำ อบต. เกี่ยวกับมลพิษของโรงงำนซึ่งผมจะท ำ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ หนังสือถึง อบต. 
นำยนุสรณ์  เชำวนะ -  เรื่องเก่ียวกับระบบประปำซึ่งขณะนี้นำยก อบต. ได้ประสำน อบจ. ได้ท ำกำรขุด  - 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ บ่อบำดำลแล้ว แต่ต้องกำรจะทรำบเกี่ยวกับระบบประปำว่ำจะด ำเนินกำรได้เมื่อไหร่ 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ผมขอแจ้งที่ประชุมสภำ อบต. คือ มีหนังสือถึงหมู่บ้ำน เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนสำม 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ปี ขอให้ ส.อบต. ทุกหมู่บ้ำนช่วยกันเสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน

เกี่ยวกับเรื่องยำงพำรำ ขอให้ทุกหมู่บ้ำนรวมกลุ่มกัน ขอยกตัวอย่ำงที่เทศบำลควน
กลำง เขำได้รวมกลุ่มกันเพ่ือตัดพ่อค้ำคนกลำง ซึ่งรำคำจะแตกต่ำงจำกบ้ำนเรำ 
เพรำะบ้ำนเรำต่ำงคนต่ำงขำย ไม่สำมำรถรวมกลุ่มกันได้รำคำจึงตกต่ ำ ในขณะที่บำง
แห่งเขำรวมกลุ่มกันได้ สำมำรถต่อรองรำคำให้สูงขึ้นได้ ถ้ำเรำจะไปขำยกับเขำเรำ
ต้องลงทะเบียนเท่ำนั้น และอีกเรื่องกำรช่วยเหลือชำวสวนยำงพำรำไร่ละ ๑,๐๐๐ 
บำท ผลประโยชน์ได้นำยจ้ำงส่วนลูกจ้ำงไม่ได้เหมือนเดิม 

นำยสุรชัย  จินำผล -  ตำมท่ี อบต. ได้ด ำเนินกำรถมหลุมบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหำให้แก่ประชำชนในช่วงเกิด 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ สำธำรณภัยฉุกเฉิน ขณะนี้ได้ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว ประชำชนพอใจเป็นอย่ำงมำก แต่ 
 ว่ำเกิดกรณีรถบดอัดถนน และรถขนวัสดุได้ท ำหินหล่นลงบ่อน้ ำข้ำงทำง หรือแหล่ง

น้ ำข้ำงทำง ขอให้ผู้บริหำรช่วยแก้ปัญหำให้ด้วย เพรำะเวลำหน้ำฝนกลัวว่ำจะเป็น
กำรขีดขวำงทำงน้ ำ 

นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน -  เรียนถำมประธำนสภำฯ ผ่ำนไปถึงผู้บริหำร เรื่องเก่ียวกับถนนสำยต้นโพธิ์ – ควน- 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ กลำงซึ่งเป็นงบ อบจ. ได้ประสำนไว้อย่ำงไรบ้ำง ซึ่งขณะนี้ชำวบ้ำนที่ใช้ถนนสำย

ดังกล่ำวได้รับควำมเดือดร้อน เกรงว่ำจะเกิดอันตรำยทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
ประธำนสภำฯ -  ขอเชิญนำยก อบต. ตอบข้อซักถำมของสมำชิกสภำฯ 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ผมขอตอบ เป็นรำยข้อดังนี้ 
นำยก อบต. นำแว ๑. เรื่องเก่ียวกับมลพิษของโรงงำน ถ้ำท ำให้ชำวบ้ำนเดือดร้อน ทำง อบต.จะต้องท ำ

กำรตรวจสอบ ขอให้ท ำหนังสือมำด่วน 
 ๒. เรื่องเกี่ยวกับยำงพำรำ ซึ่งขณะนี้ชำวสวนยำงได้รับควำมเดือดร้อนเพรำะรำคำ

ตกต่ ำ ตำมที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ได้เสนอควำมคิดเห็นในกำรรวมกลุ่ม เพ่ือท ำให้รำคำ
น้ ำยำงดีขึ้น ผมถือว่ำ ส.อบต. มีวิสัยทัศน์ มีควำมรอบรู้ เข้ำใจถึงกลไกกำรต่อรอง
รำคำ ขอให้ ส.อบต. ทุกหมู่บ้ำนรวมกลุ่มกัน ทำง อบต.นำแว ยินดีสนับสนุนและจะ
ประสำนทีมงำนให้อีกทำงหนึ่ง 

  



-๑๒- 

 ๓. เรื่องเกี่ยวกับดินและวัสดุหล่นลงแหล่งน้ ำ ผมจะให้นำยช่ำงส ำรวจ แล้วจะ
แก้ปัญหำให้ 

 ๔. เรื่องเกี่ยวกับระบบประปำหมู่บ้ำน ขณะนี้ อบต. ได้ประสำนไปยังหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกรมทรัพยำกรน้ ำช่วยด ำเนินกำรให้โดยด่วน 
๕. เรื่องเก่ียวกับถนนสำยสี่แยกต้นโพธิ์-เขตเทศบำลควนกลำง ซึ่งเป็นหลุมบ่อขนำด
ใหญ่ และเป็นหลุมบ่อระยะทำง ๑,๐๐๐ เมตร ผมและเจ้ำหน้ำที่ได้ลงพ้ืนที่ส ำรวจ
แล้ว และผมได้ประสำนกับ อบจ. แล้วว่ำขอให้แก้ไขปัญหำให้โดยด่วน 

ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะซักถำมอีก ขอเชิญ 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ผมขอน ำปรึกษำกับสภำ อบต. ไม่ใช่ให้ อบต. แก้ไข  แต่ ส.อบต. ทุกหมู่บ้ำน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ จะต้องหำวิธีรวมกลุ่มของชำวสวนยำงพำรำให้ได้ จะต้องแก้ไขและหำแนวทำงใน

กำรจัดตั้งกลุ่ม  
ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ที่จะเสนอแนะอีก ขอเชิญ 
 
นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ -  ผมมีเรื่องเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของหมู่ที่ ๑๐ ซึ่งขณะนี้ขยะมำกแต่ไม่ได้รับกำร 
ส.อบต. หมูที่ ๑๐ แก้ไข และขอให้ผู้บริหำรพำ ส.อบต. ไปดูงำนเกี่ยวกับเตำเผำขยะไร้มลพิษ และ    
(รองประธำนสภำฯ) หมู่ที่ ๑๐ ไม่ได้รับกำรดูแลเรื่องขยะ (หรือว่ำเป็นลูกเลี้ยง) 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ขอให้ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ถอนค ำว่ำลูกเลี้ยง 
นำยก อบต.นำแว  
นำยสรำวุธ  หัสพันธส์ -  ขอถอนค ำพูด 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
(รองประธำนสภำฯ) 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ผมขอประท้วงท่ำนประธำน กำรที่รองประธำนสภำฯ จะแสดงควำมคิดเห็น ขอให้ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ลงมำด้ำนล่ำง และถำมในฐำนะสมำชิกสภำฯ 
นำยสุชำติ  คงแก้วๆ -  เกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำขยะมูลฝอยมีปัญหำตลอดในขณะที่ อบต. มีรถเก็บไม่เพียง- 
นำยก อบต.นำแว เพียงพอรับผิดชอบ ๑๒ หมู่บ้ำน ขณะนี้ใช้วิธีแก้ปัญหำโดยใช้รถบรรทุก ๖ ล้อ ช่วย

แต่สงสำรคนเก็บขยะต้องท ำงำนหนักเพรำะรถสูง และกำรที่จะพำ ส.อบต. ไปดูแล
เตำเผำขยะไร้มลพิษ ขอให้ ส.อบต. ช่วยกันปรึกษำว่ำไปเมื่อใด และเรื่องถังขยะ
ขอให้ หมู่ที่ ๑๐ ช่วยจัดอันดับในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีด้วย 

ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ที่จะซักถำมอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
 
   เลิกประชมุเวลา ๑๕.๕๐ น. 



 -๑๓- 
 

        (ลงชื่อ)    อำภรณ์  ล้อมเล็ก     ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก) 
 

(ลงชื่อ)  วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

        (นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์) 
 

 (ลงชื่อ)   สรำวุธ  หัสพันธ์      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยสรำวุธ  หัสพันธ์) 
 

 (ลงชื่อ)  อุดมพร  สุขุมทอง     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
          (นำยอุดมพร  สุขุมทอง) 

               
               (ลงชื่อ)    ฤดีพร  เอ่งฉ้วน     ประธำนสภำ อบต. 
                             (นำยฤดพีร  เอ่งฉ้วน) 


