
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันพุธ  ที่  ๑๒  เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
เวลา  ๑3.3๐  น. 

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

  
ผู้มาประชุม  ๑๗  คน    ลาประชุม   ๒     คน   ขาดประชุม   -   คน   เข้าร่วมประชุม  ๙    คน 
ผู้มาประชุม   
 1. นายสนอง    ชูชีพ   ประธานสภา อบต.นาใต้ 

2. นายสากล    รักบ ารุง   รองประธานสภา อบต.นาใต้ 
 ๓. นายพงษ์ศักดิ์   รอดไทย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 ๔. นายมะโน    พัฒณถลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

๕. นายสมพงษ์    มากบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
๖. นายประภาศ   ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

 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 
 1๑. นางละออง   แก้วชัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

๑๒. นายอดุลย์    น่วมเพชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
๑๓. นายนิคม    ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
1๔. นายธรรมนูญ   ทรงแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
๑๕. นายเกรียงศักดิ์   ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
1๖. นายสมนึก  นุ่มนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
1๗. นางอาภรณ์  ชนะภัย   เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต. 
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ผู้ลาประชุม 

๑.  นายจตุพงค์   วรรณโสภณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
๒. นายบุญมา  รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  

 
ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายนิรพล  ใจสมุทร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

๒.  นางหนูเล็ก  แซ่เต้ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
๓.  นายประทักษ์ วงศ์สกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
๔. นายบรรพต   รอดไทย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
๕.  นางอรรถวาที ทิศขันธ์  หัวหน้าส านักปลัด 
๖.  นางอ าพัน  มากบุญ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒ 
๗. นางนิภา   ขวัญม่วง ผอ.กองคลัง  
๘.  นางสาวพรฑิตา แสงรักษ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๙.  นางสาวปิยาณีย์ เทือแดง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐  น. 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกประชุม  โดยมี 

นายสนอง  ชูชีพ  ประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้   สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๔  ครั้งที่  1  ประจ าปี  25๖๒   เม่ือวันพุธ ที่  ๒๓  เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.  25๖๒ 

นายสนอง  ชูชีพ  ตามเอกสารรายละเอียดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันพุธ ที่  ๒๓  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.  

25๖๒  สมาชิกเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนบ้างครับ  หากไม่มี  กระผมขอให้ท่าน
สมาชิกยกมือรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม    ๑๕   เสียง 
ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
งดออกเสียง      ๑      เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑   การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓ และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี ๒๕6๔ 

นายสนอง  ชูชีพ           ก่อนที่จะให้สภาได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมกระผมขอให้ เลขานุการสภา 
ประธานสภา อบต.นาใต้  ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.  

 25๖๓ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕6๔  ครับ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย     ค่ะตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และ     
เลขานุการสภาอบต.นาใต้ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๕๓  ได้ก าหนดไว้ว่าในปีหนึ่ง  
   ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

จะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลก าหนด   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ    
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ  ๒๑ การ
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย 
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ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มประชุมสามัญ ประจ าปีของปี 
ถัดไป   และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  ซึ่ง
การก าหนดสมัยประชุมที่เสนอขอเรียนชี้แจงว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตาม 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๓  ได้
ก าหนดให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มีความ
จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข  เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการ  ก่อนการจัดท างบประมาณ  ในช่วง เดือนมิถุนายน  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ภายในวันที่ ๑๕  สิงหาคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  
๑๓  ได้ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนดการ
ประชุมควรจะก าหนดให้มี  ๔ สมัย  คือ สมัยแรกคือการประชุมในครั้งนี้  และสมัย
ที่สอง  เดือนมิถุนายน เพ่ือขอความเห็นชอบในการปรับปรุง แก้ไข  เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย  และสมัยที่ ๓  
เดือน สิงหาคม  และก าหนดสมัยที่ ๔ เป็น เดือน ธันวาคม จึงขอเสนอว่าควร
ก าหนดสมัยประชุมให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนดคะ  

นายสนอง  ชูชีพ           ครับ  เมื่อท่านสมาชิกได้รับทราบถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ขอให้ที่ประชุม
ประธานสภา อบต.นาใต้  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๓ และวันเริ่มสมัยประชุม  
   สามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕6๔  ครับ 

นายประภาศ  ชนะสงครามครับ  กระผมขอเสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๓ จ านวน   
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓  ๔  สมัย  ดังนี้ครับ                        
  สมัยแรก  การประชุมในวันนี้ ตามที่ก าหนดไว้ คือ 1-15 กุมภาพันธ์  25๖๓ 

สมัยที่  ๒ มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๖-๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓
สมัยที่  ๓  มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๗-๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

                   สมัยที่  ๔  มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  16-30  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 และก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕6๔  มีก าหนด 
 ระยะเวลา 15 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-15  กุมภาพันธ์ ๒๕6๔ 

นายสนอง  ชูชีพ   ครับไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติ            
ประธานสภา อบต.นาใต้ ว่าท่านใดเห็นด้วยตามท่ีคุณประภาศ  ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓    
   เสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๓  จ านวน ๔  สมัย  ดังนี้                        
  สมัยแรก  การประชุมในวันนี้ ตามที่ก าหนดไว้ คือ 1-15 กุมภาพันธ์  25๖๓ 
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สมัยที่  ๒ มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๖-๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓
สมัยที่  ๓  มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๗-๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

                   สมัยที่  ๔  มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  16-30  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 และก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕6๔  มีก าหนด 
 ระยะเวลา 15 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-15  กุมภาพันธ์ ๒๕6๔ 
 ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ                                  

มติที่ประชุม เห็นชอบ      ๑๕   เสียง 
ไม่เห็นชอบ      -  เสียง 
งดออกเสียง      ๑      เสียง  (ประธานสภาฯ) 

๕.๒   ขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ของ อบต.นาใต้  ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  

นายสนอง  ชูชีพ           ครับ ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ  
ประธานสภา อบต.นาใต้   

นายนิรพลใจสมุทร ครับ ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายก อบต.นาใต้  (พ.ศ.  ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)  ไปแล้วเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น  ทั้งนี้ 

เพ่ือให้การด าเนินงาน  เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓ )พ.ศ.  ๒๕๖๑   เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้จึงมีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓ )พ.ศ.  ๒๕๖๑   หมวด ๔  ข้อ  ๒๒และข้อ  
๒๒/๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาใต้จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (ฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓)เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตาม
ภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหา  รวมถึงความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเนินการโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมาย
ต่อไป  และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  
และมีความจ า เป็นที่ จะต้อ งด า เนินการตามโครงการตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องใน
การเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ในส่วน
รายละเอียด ขออนุญาตให้ท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ    

นางอาภรณ์  ชนะภัย คะขออนุญาต เรียนชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้คะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เลขานุการสภา/ปลัด อบต.การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิม 
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ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เ พ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ”  
ข้อ ๑๐ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  
“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  
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จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563) 
ส าหรับรายละเอียดโครงการมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 01) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 (ฉบบัเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงานการพาณิชย์ ปี 2563 จ านวน 1 โครงการงบประมาณ 29,800 บาท 
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี 2563  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
100,000 บาท 
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2563  จ านวน 1 โครงการงบประมาณ 
750,000 บาท 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2564  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
750,000 บาท 
รายละเอียดโครงการพัฒนา พ.ศ. 2561-25๖5 (แบบ ผ. 02)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติม) ครั้งท่ี 1/2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใต้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานการพาณิชย์ ปี 2563  
1. โครงการขยายเขตระบบประปาสายเลียบทางรถไฟบ้านนายสวาท หมู่ที่ 8 
งบประมาณ 29,800 บาท 

โดยท าการขยายเขตประปา วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน Ø 1 ½ นิ้ว
ยาว 355 เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ก าหนด  
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี 2563  
1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2563 งบประมาณ 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
ป้ายโครงการ ค่าเอกสารฝึกอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่า
วัสดุฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2563    
1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าคลองยาหมู่ที่ 9 งบประมาณ 750,000 บาท 
โดยท าการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าคลองยา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาใต้     

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2564   
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1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าคลองยาหมู่ที่ 9 งบประมาณ 750,000 บาท 
โดยท าการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าคลองยา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาใต้       

  ส าหรับรายละเอียดอื่นปรากฏตามเอกสารที่แนบคะ 

นายสนอง  ชูชีพ   ครับไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี           
ประธานสภา อบต.นาใต้ กระผมขอมติที่ประชุม           ว่าท่านใดเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ อบต.นาใต้  ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  ตามที่ท่านนายก
เสนอ  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืครับ                                  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      ๑๕   เสียง 
ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง      ๑      เสียง  (ประธานสภาฯ) 

๕.๓   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
ครั้งที่  ๔   

นายสนอง  ชูชีพ           ครับ ขอเชิญท่านนายก ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ  
ประธานสภา อบต.นาใต้   

นายนิรพลใจสมุทร ครับ ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ได้ขอความเห็นชอบในการเพ่ิมเติม
นายก อบต.นาใต้  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓)และ 

เนื่องจากราษฎรในพ้ืนที่หมู่ที่  ๓  และหมู่ที่  ๘  ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การอุปโภคและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ และเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎร  จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ราษฎร  ส าหรับ
รายละเอียดขออนุญาตให้ทางท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ  

นางอาภรณ์  ชนะภัย คะขออนุญาต เรียนชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้คะ  เนื่องจากงานกิจการประปา แผนงานการ
เลขานุการสภา/ปลัด อบต.พาณชิย์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ มีความประสงค์ขอโอน 

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้ 
โอนลด 
ส านักปลัด 
๑. ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่า

ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 
300,000 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 20,988 บาท คงเหลือจ่ายปัจจุบัน 
279,012 บาท ซึ่งปีนี้องค์การ 



-๙- 

บริหารส่วนต าบลนาใต้ คาดว่าจะเหลือจ่าย จึงขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 
75,800 บาท เพื่อน าไปตั้งจ่ายรายการใหม ่ดังนี้ 
- โครงการขยายเขตระบบประปาสายดอนงาม-หญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 (แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) เป็นเงิน 75,800 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาสายดอนงาม-หญ้าปล้อง หมู่ที่ 3  
โดยท าการขยายเขตประปาวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน Ø ๒ นิ้ว ยาว 645 
เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ก าหนด งบประมาณ 75,800 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 74 ข้อ 10)  

   คงเหลืองบประมาณ 203,212  บาท 
              กองช่าง 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน      งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 36,500 บาท ใช้
จ่ายไปแล้ว - บาท คงเหลือจ่ายปัจจุบัน 36,500 บาท ซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้ คาดว่าจะเหลือจ่าย จึงขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 29,800 บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
- โครงการขยายเขตระบบประปาสายเลียบทางรถไฟบ้านนายสวาท หมู่ที่  8 
(แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) เป็นเงิน 29,800บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาสายเลียบทางรถไฟบ้านนายสวาท 
หมู่ที่ 8 โดยท าการขยายเขตประปา วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน Ø 1 ½ นิ้ว 
ยาว 355 เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ก าหนด งบประมาณ 
29,800 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับเพ่ิมเติม) ครั้งที่ 
1/2563 หน้า 3 ข้อ 1) 

   คงเหลืองบประมาณ 6,700 บาท 
3. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน      งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 6,310 บาท คงเหลือจ่าย
ปัจจุบัน 93,690 บาท ซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ คาดว่าจะเหลือจ่าย 
จึงขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 58,900 บาท เพื่อน าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 (แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) เป็นเงิน 
58,900 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ø 
 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 25  เมตร จ านวน 1 แห่ง รายละเอียดรูปแบบตามที่  

อบต.นาใต้ก าหนด งบประมาณ 58,900 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 75 ข้อ 22)   คงเหลืองบประมาณ 35,000 บาท 



  
-๑๐- 

โอนเพิ่ม 
            กองช่าง 

1. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยาย
เขตระบบประปาสายดอนงาม-หญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งนี้ 
75,800 บาท รวมเป็นเงิน 75,800 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาสายดอนงาม-หญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 
โดยท าการขยายเขตประปาวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน Ø ๒ นิ้ว ยาว 645 
เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ก าหนด งบประมาณ 75,800 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 74 ข้อ 10)  
2. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยาย
เขตระบบประปาสายเลียบทางรถไฟบ้านนายสวาท หมู่ที่ 8 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ครั้งนี ้29,800 บาท รวมเป็นเงิน 29,800 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาสายเลียบทางรถไฟบ้านนายสวาท 
หมู่ที่ 8 โดยท าการขยายเขตประปา วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน Ø 1 ½ นิ้ว 
ยาว 355 เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ก าหนด งบประมาณ 
29,800 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับเพ่ิมเติม) ครั้งที่ 
1/2563 หน้า 3 ข้อ 1) 
3. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 9 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งนี้ 58,900 บาท รวมเป็นเงิน 
58,900 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ø 
4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า  25 เมตร จ านวน 1 แห่ง รายละเอียดรูปแบบตามที่ 
อบต.นาใต้ก าหนด งบประมาณ 58,900 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 75 ข้อ 22)  

ในการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒7 และข้อ ๓๒ ซึ่งเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้ง
การประกาศให้นายอ าเภอทราบภายในสิบห้าวัน  จึงขอเสนอให้สภาได้พิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณราย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๔  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

นายสนอง  ชูชีพ   ครับไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี           
ประธานสภา อบต.นาใต้ กระผมขอมติที่ประชุม           ว่าท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณราย  ประจ าปี 



 

-๑๑- 

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๔  ตามที่ท่านนายกเสนอ  ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
ครับ                                  

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ     ๑๕   เสียง 
ไม่อนุมัต ิ      -  เสียง 
งดออกเสียง      ๑      เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑  การแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ ประจ าปี 25๖๓  

นายสนอง  ชูชีพ          ครับขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ นัดประชุมหารือกับทางโรงเรียนใน
นายก อบต.นาใต้  เขตพ้ืนที่ต าบลนาใต้  เรื่อง  การจัดการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ  ประจ าปี  ๒๕๖๓   

ซึ่งในท่ีประชุมได้ก าหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่  ๑๒-๑๓  มีนาคม ๒๕๖๓ 
ณ สนามโรงเรียนบ้านทรายทอง  ส าหรับรายละเอียด ขออนุญาตให้นักวิชาการ
ศึกษาได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

นางสาวพรฑิตา  แสงรักษ์ คะ  ตามท่ีได้มีการประชุมหารือหารือกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาใต้  เรื่อง  
นักวิชาการศึกษา ฯ การจัดการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ซึ่งในท่ีประชุมได้ก าหนด 

จัดการแข่งขันข้ึนในระหว่างวันที่  ๑๒-๑๓  มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สนามโรงเรียนบ้าน
ทรายทอง  โดยทีการแข่งขันกีฬา  ๓ ประเภท  ได้แก่  ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล 
และเปตอง  จึงขอความร่วมมือท่านคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภา อบต.นาใต้
ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันคะ  ส าหรับก าหนดการจะเรียน
แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งคะ 

๖.๒  การแข่งขนักีฬา อบต.นาใต้ คัพ ประจ าปี 25๖๓  

นายสนอง  ชูชีพ          ครับขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ ตามท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  
นายก อบต.นาใต้ อบต.นาใต้ คัพ ขึ้นเป็นประจ าทุกปี  และในปีนี้ก าหนดการจะจัดในเดือนมีนาคม 

25๖๓ โดยแต่ละหมู่บ้านหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  ซึ่งในปีนี้ถ้าตามก าหนดเดิมนั้น
ทางหมู่ท่ี  ๒  บ้านหนองหญ้าปล้อง จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน แต่
เนื่องจากปีนี้ทาง อบต.นาใต้จะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านยา
เสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอ าเภอบ้านนาเดิมด้วย  ซึ่งคาดว่าจะ
จัดพร้อมกัน แต่เป็นการแข่งขันฟุตบอล ๙ คน ซึ่งเกรงว่าหากเป็นสนามโรงเรียน 



 
 

-๑๒- 

บ้านหนองหญ้าปล้องจะสามารถจัดได้หรือไม่  ซึ่งจะได้มีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
ครับ  ส าหรับก าหนดการจัดการแข่งขันคาดว่าจะจัดในช่วงเดือนมีนาคม  ๒๕๖๓  
ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 

๖.๓  การขับเคลื่อนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายสนอง  ชูชีพ          ครับขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ 

นางอาภรณ์  ชนะภัย      คะ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ได้รับแจ้งจากอ าเภอบ้านนาเดิม ตาม
เลขานุการสภา/ปลัด อบต.หนังสืออ าเภอบ้านนาเดิม ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0023.17/ว 164 ลงวันที่ 23  

มกราคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตามที่
อ าเภอแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมายเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งในส่วนของอ าเภอบ้านนา
เดิมได้ก าหนดให้จัดฝึกอบรมพร้อมกัน ในระหว่างวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ – ๒  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ณ ที่ว่าการอ าเภอบ้านนาเดิม  โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่จิตอาสา
ภัยพิบัติท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้จะได้ประสาน
การเข้าร่วมการฝึกอบรมในโอกาสต่อไปคะ    

นายสนอง  ชูชีพ          ครับไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุม ๒  เรื่องครับ 
นายก อบต.นาใต้  เรื่องท่ี  ๑  เรื่องการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อน้อง  ในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ซ่ึง 

ชมรมศิษย์เก่าได้ร่วมกับ อบต.นาใต้และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาใต้ได้ร่วมกันจัด
ขึ้นโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาใต้เพ่ือพัฒนา
ด้านการศึกษาของโรงเรียน  จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกร่วมกันจัดเตรียมสถานที่
ในวันศุกร์ที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนบ้านหนองเรียนครับ 
เรื่องท่ี  ๒  เรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๓ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใต้  ครับตามท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ได้ร่วมกับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาใต้  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่  มกรคม  ๒๕๖๓ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้   โดยทาง 
อบต.นาใต้ได้จัดท าสรุปรายรับ –รายจ่าย  ส าหรับการจัดกิจกรรมวันเด็ก  ประจ าปี  
๒๕๖๓  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ  ครับ  ซ่ึงการจัดกิจกรรมในวัน
ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากท่านคณะผู้บริหารและท่านสมาชิก สภา อบต.นาใต้



ทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง  และได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับเด็ก ๆ และ
สมทบทุนเพ่ือเป็นค่าอาหาร อาหารว่างส าหรับเด็ก ๆและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน   
 

-๑๓- 

ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนไว้  ณ 
โอกาสนี้ด้วยครับ 

นายสนอง  ชูชีพ          ครับไม่ทราบว่าท่านอื่น มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมไหมครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้ 

นายสมนึก  นุ่มนวล ครับ  กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งที่ให้ทางคณะผู้บริหารได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้เข้า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ ไปตรวจสอบประปาหมู่บ้าน บริเวณ ถนนสายราฎเจริญ มีท่อประปาแตกอยู่บริเวณ

พ้ืนทีซ่ึ่งเป็นที่ตั้งประปา  และบริเวณดังกล่าวมีการเชื่อมต่อประปาหมู่บ้าน โดยไม่มี
การติดตั้งมาตรวัดน้ า  ซึ่งมีการน าน้ าไปรดสวนทุเรียน และรดต้นไม้  ท าให้มี
ผลกระทบกับระบบการผลิตน้ าประปาและผู้ใช้น้ ารายอ่ืน  ไม่ทราบว่าทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใต้จะด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ  

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับขอขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ท่ี  ๙  ที่ช่วยกันตรวจสอบและแจ้งให้ทาง อบต. 
นายก อบต.นาใต้ ทราบ ซึ่งจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบและด าเนินการ

ซ่อมแซมต่อไปครับ  ส าหรับกรณีที่มีการเชื่อมต่อน้ าประปาที่ไม่ผ่านมาตรวัดน้ านั้น  
ซึ่งจะได้มอบหมายให้กับทางกองช่างได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงดูครับ  หากมีการ
เชื่อมต่อน้ าประปาที่ไม่ผ่านมาตรวัดน้ าจริงจะได้แจ้งให้ผู้ใช้น้ าด าเนินการให้ถูกต้อง  
และหากเป็นกรณีผู้ที่อุทิศที่ดินให้กับ อบต.นาใต้เพ่ือก่อสร้างประปา ตามข้อบัญญัติ
ประปาของ อบต.นาใต้ นั้นได้ก าหนดให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าน้ าประปา 
จ านวนไม่เกิน  ๓๐ ลบ.ม.  ซึ่งทาง อบต.นาใต้จะได้มอบหมายให้ทางกองช่างได้เข้า
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบต่อไปครับ 

นายสมนึก  นุ่มนวล ครับ  และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๙  ไม่ทราบขณะนี้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ ด าเนินการไปถึงไหนครับ  เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้เสนอไว้เมื่อปี ๒๕๖๒ ขณะนี้ 

ปี  ๒๕๖๓  ยังไม่ได้ด าเนินการ  ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งจะสามารถได้ซึ่งเกรงว่าหาก
เข้าช่วงฤดูฝนจะไม่สามารถด าเนินการได้ครับ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ  ส าหรับโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๙  สาเหตุที่ได้ล่าช้านั้นตามที่ได้เคย 
นายก อบต.นาใต้ เรียนแจ้งให้ทางท่านสมาชิกได้รับทราบแล้วนั้น  เนื่องจากในเบื้องต้นทางกองช่างได้

ออกแบบและประมาณราคาไว้ นั้น  เมื่อจะด าเนินการก่อสร้างได้ประสานให้ทาง
วิศวกรได้ตรวจและรับรองแบบก่อสร้าง  ซึ่งทางวิศวกรได้แจ้งให้มีการแก้ไขแบบ
แปลนและจะต้องเพ่ิมวงเงินในการก่อสร้าง  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างได้  และได้มีการขออนุมัติสภาเพ่ือแก้ไขแบบและเพ่ิมวงเงินในการก่อสร้าง  
ประกอบกับการด าเนินการก่อสร้างฝายน้ าล้นจะต้องด าเนินการให้ เป็นไปตาม
กฎหมายผังเมืองรวม ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ทางกองช่างได้ประสานการ
ด าเนินการกับทางกรมเจ้าท่า  และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ที่จะต้องด าเนินการ



ประสานงานในการด าเนินการก่อสร้างจึงท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการตาม
โครงการ  โดยได้มอบหมายให้ทางกองช่างได้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไปครับ  

-๑๔- 

นายอดุลย์  น่วมเพชร ครับกระผมขอหารือเรื่องการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะบริเวณสวนป่าบ้านคลอง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ยา  ว่าจะขอให้ทาง อบต.  ได้ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะเพ่ือป้องกันการบุกรุกที่

สาธารณะไม่ทราบว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือเปล่าครับ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับส าหรับแนวทางในตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์ตามแนวทางที่ผ่านมา  ซึ่ง
นายก อบต.นาใต้  เป็นกรณีในพ้ืนที่ หมู่ที่  ๔  นั้น  ได้มีการร้องเรียนไปยังส านักนายกฯ กรณีมีการบุก 

รุกที่สาธารณะประโยชน์  ทางอ าเภอบ้านนาเดิมจึงได้แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ได้
ประสานให้ทางส านักงานที่ดินสาขาบ้านนาสารได้ออกมาตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์  โดยทาง อบต.จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการรังวัด  ซึ่งหาก
ทางหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะขอรังวัดที่สาธารณะประโยชน์แปลงดังกล่าวขอให้
แจ้งประสานไปยังอ าเภอบ้านนาเดิม  เพ่ือให้ทางอ าเภอบ้านนาเดิมได้ประสาน
แนวทางในการด าเนินการต่อไปครับ 

นายธรรมนูญ  ทรงแก้ว   ครับกระผมมีเรื่องที่สอบถามเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายรักบ ารุงว่าใน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ การด าเนินการไม่ทราบว่าติดตั้งตลอดทั้งสายหรือไม่ครับ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ  ส าหรับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายรักบ ารุงนั้น  ทางองค์การบริหาร
นายก อบต.นาใต้  ส่วนต าบลนาใต้ได้อุดหนุนให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านนาสารเป็น 

ผู้ด าเนินการ  จึงขอให้คุณธรรมนูญ  ได้ประสานกับทางกองช่างเพ่ือขอดูรูปแบบที่
ก าหนด  ซึ่งการด าเนินการต้องด าเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดครับ 

นายประภาศ  ชนะสงคราม ครับ  กระผมขอสอบถามว่าตามที่ทาง อบต.ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ กระเช้าไฟฟ้าในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ไม่ทราบว่าจะสามารถจัดซื้อได้ช่วงไหนครับ  

เนื่องจากขณะนี้ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านช ารุดอยู่หลายจุดครับ 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ ส าหรับการจัดซื้อรถกระเช้าซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ได้ตั้ง 
นายก อบต.นาใต้  งบประมาณในการจัดซื้อในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ นั้น  ตามแผนการด าเนินงานได้ 

ก าหนดจัดซื้อใน เดือน กุมภาพันธ์ –เมษายน  ๒๕๖๓  จึงขออนุญาตให้ท่านปลัดได้
ชี้แจงว่าจะสามารถจัดซื้อได้ช่วงไหนครับ  

นางอาภรณ์  ชนะภัย      คะ  ตามแผนการด าเนินงานได้ก าหนดจัดซื้อใน เดือน กุมภาพันธ์ –เมษายน  ๒๕๖๓ 
เลขานุการสภา/ปลัด อบต.ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งให้ทางกองคลังได้ตรวจสอบเงินรายได้ว่าขณะนี้มีงบประมาณเพียง 

พอที่จะด าเนินการจัดซื้อได้หรือไม่  เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อได้ตั้งจ่ายไว้
จากเงินรายได้คะ  ซึ่งคาดว่าอาจจะล่าช้ากว่าที่ก าหนดเนื่องจากขณะนี้การจัดสรร
เงินรายได้จากรัฐบาลล่าช้ากว่าที่เคยได้รับจัดสรรในช่วงระยะเวลาเดียวกันจากปีที่
ผ่านมา ซึ่งอาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากกรณีร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  



๒๕๖๓ ของรัฐบาลที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ  ซึ่งจะได้มอบหมายให้ทางกองคลังได้
ตรวจสอบเงินรายได้หากมีงบประมาณเพียงพอจะได้ตามระเบียบพัสดุต่อไปคะ 

 

-๑๕- 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ ไม่ทราบว่าทาง น้องโบว์  เจ้าพนักงานธุรการ มีอะไรที่จะแจ้งที่ประชุมไหมครับ 
นายก อบต.นาใต้ 

นางสาวปิยาณีย์  เทือแดง คะ  ด้วยในวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ ขอเชิญท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก
เจ้าพนักงานธุรการฯ สภา อบต.นาใต้  ทุกท่าน  ร่วมงานมงคลสมรสของดิฉัน ณ โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 

คะ   

นายสนอง  ชูชีพ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  อีกไหมครับ  หากไม่มี กระผมขอปิด  
ประธานสภา อบต.นา ประชุมครับ   

ปิดประชุม          เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 

(ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 

 
     เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาใต้ ตามประกาศฯ ลงวั นที่  ๑๕  

เดือนพฤศจิกายน    พ.ศ. 255๖  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้    
สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖๓  เมื่อวันที่  ๑๓  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.25๖๓ 

           
(ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 

 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  

เมื่อวันที่  ๑๓  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2๕๖๓ 

 

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

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



 
(ลงชื่อ)                                 เลขานุการคณะกรรมการฯ      
        (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 

-๑๖- 

เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาใต้  สมัยสามัญ สมัยแรก  ครัง้ที่  ๑ ประจ าปี 25๖๓  ในการประชุมสภาสมัย...........สมัยที่..........
ครั้งที่.................... เมื่อวันที่  ...........    เดือน  ......................  พ.ศ......... 
 
    (ลงชื่อ)                                      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                              (นายสนอง  ชูชีพ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-๑๕- 

นายนิรพล  ใจสมุทร ครับ ไม่ทราบว่าทาง น้องโบว์  เจ้าพนักงานธุรการ มีอะไรที่จะแจ้งที่ประชุมไหมครับ 
นายก อบต.นาใต้ 

นางสาวปิยาณีย์  เทือแดง คะ  ด้วยในวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ ขอเชิญท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก
เจ้าพนักงานธุรการฯ สภา อบต.นาใต้  ทุกท่าน  ร่วมงานมงคลสมรสของดิฉัน ณ โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 

คะ   

นายสนอง  ชูชีพ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  อีกไหมครับ  หากไม่มี กระผมขอปิด  
ประธานสภา อบต.นา ประชุมครับ   

ปิดประชุม          เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 

 
  (ลงชื่อ)        อาภรณ์  ชนะภัย           ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 

 
     เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาใต้ ตามประกาศฯ ลงวั นที่  ๑๕  

เดือนพฤศจิกายน    พ.ศ. 255๖  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้    
สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖๓  เมื่อวันที่  ๑๓  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.25๖๓ 

      
 

              (ลงชื่อ)        อาภรณ์  ชนะภัย        ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 

 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  

เมื่อวันที่  ๑๓  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.25๖๓ 

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

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



(ลงชื่อ)     ประภาศ  ชนะสงคราม     เลขานุการคณะกรรมการฯ  
           (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 

-๑๖- 

เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาใต้  สมัยสามัญ สมัยแรก  ครัง้ที่  ๑ ประจ าปี 25๖๓  ในการประชุมสภาสมัย...........สมัยที่..........
ครั้งที่.................... เมื่อวันที่  ...........    เดือน  ......................  พ.ศ......... 
 

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

 
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


