
บันทกึรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 
สมัยสามัญ   สมัยท ี ๔  ประจําปี   ๒๕๕๕   

วนัท ี ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณ  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  หมู่ท ี ๔   ตําบลหาดยาย  

 

เริมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  นาฬิกา 
    เมือทีประชุมพร้อม ประธานในทีประชุม คือ นายสายณั  กล่อมหาดยาย 
   ประธานสภาฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมและใหใ้ชภ้าษาทอ้งถิน 
ระเบียบวาระท ี ๑ เรืองทีประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบ 

๑.๑  แนะนาํพนกังานส่วนทอ้งถินทีโอน(ยา้ย) มาบรรจุใหม่นางวาสนา อตัภิญโญ ตาํแหน่ง  
ผูอ้าํนวยการกองคลงั และนางสาวศุภลกัษณ์  พระชยั ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ทีวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ทปีระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท ี ๒ เรือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดยาย   
๒.๑   เรือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดยาย  สมยัสามญั  สมยัที
สาม   ประจาํปี  ๒๕๕๕  วนัที  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๕๕ ( คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ไดต้รวจรายงานการประชุมแลว้ ) 
๒.๒   เรือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดยาย  สมยัสามญั  สมยัที
สาม  ครังที  ๒  ประจาํปี  ๒๕๕๕  วนัที  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ( คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดต้รวจรายงานการประชุมแลว้ ) 
ประธานสภา ฯ   สอบถามทีประชุมจะมีการแกไ้ขหรือเพมิเติมในส่วนไหนบา้ง 
นายสมเกยีรต ิ    สุขท่ามะพลา  ส.อบต.หมู่ท ี  ๒   ขอเสนอใหต้ดัขอ้ความ  ตามทีไดมี้การเขียนวา่  
มติทีประชุม มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทงัหมด  และขอ้ความทีวา่  ผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม  ใหต้ดัคาํวา่  ร่วม  
ออกเหลือเพยีง  ผูเ้ขา้ประชุม  และ ผูไ้ม่เขา้ประชุม  

ทปีระชุม  ไม่มีการเสนอขอแกไ้ขเพิมเติมแลว้ 
ประธานสภา  ฯ   เมือไม่มีสมาชิกสภา อบต.ขอแกไ้ข   จึงขอมติทีประชุมวา่จะรับรองรายงานการ
ประชุมสภา  อบต. ครังนีหรือไม่ 

มติทปีระชุม  รับรอง      24 คน 
   ไม่รับรอง      - คน 
   งดออกเสียง      2 คน 
   ผูม้าประชุม      26 คน      
ระเบียบวาระท ี ๓ เรือง  เสนอสภา อบต.  เพอืทราบ 
 ๓.๑  เรือง  รายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายทีไดแ้ถลงไวต่้อสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหาดยาย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ประธานสภา  ฯ    ขอใหน้ายก  อบต.  ชีแจง 
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นายก  อบต.    เรียนประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดยายทีเคารพ  เพือนสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดยายและพอ่แม่พีนอ้งประชาชนตาํบลหาดยายทีเคารพทุกท่าน   
กระผมนายวนัชยั   แสงสุวรรณ  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดยายและคณะผูบ้ริหารทอ้งถิน  
พนกังานส่วนตาํบล  ขอรายงานผลการปฏิบติังานตามคาํแถลงนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถินก่อนเขา้
รับหนา้ที  ตามมาตรา ๕๘/๕ ซึงกระผมและคณะผูบ้ริหารทอ้งถินไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งมาจนถึงบดันี 
ครบวาระ  ๔  ปี  จึงมีหนา้ทีตาม  พ.ร.บ. สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
แกไ้ขเพมิเติมฉบบัที  ๕  พ.ศ. ๒๕๔๖  ใหจ้ดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานดงักล่าวในการดาํเนินงาน
ครังนี   สาํหรับการดาํเนินการพฒันาตาํบลในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕   ทีผา่นมานนัประสบ
ความสาํเร็จไดก้ด็ว้ยความร่วมมือของทุกท่าน ทงัผูน้าํทอ้งถิน ขา้ราชการ พนกังานส่วนตาํบล  
หน่วยงานราชการในพนืที  ภาครัฐ/เอกชน  ตลอดทงัองคก์รต่าง ๆ  ทีไดร่้วมมือกนัทาํงาน  เพอื
ประโยชน์ต่อทอ้งถิน และสนองความตอ้งการของประชาชนตาํบลหาดยาย  กระผมในนามองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหาดยาย  พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร  พนกังาน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดยาย  
จึงขอขอบคุณทุกท่าน  ทุกส่วนทีไดใ้หค้วามร่วมมืออยา่งดียงิ  ดงันนักระผมจึงไดจ้ดัทาํรายงานผล
การปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   (รายละเอียดตามเอกสารทีไดแ้จกใหก้บัสมาชิก
แลว้) 
ประธานสภา ฯ   ในระเบียบวาระนีเป็นการเสนอสภา อบต. เพือทราบ  จึงไม่มีการลงมติจากที
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ถา้ทีประชุมจะสอบถาม  กใ็หท้าํการสอบถามได ้ เพือ
ผูบ้ริหาร ฯ จะไดชี้แจงต่อไป มีสมาชิกสภา  อบต. จะสอบถามเพิมหรือไม่ 
นายจเรศักดิ   เบียวสถิตย์ ส.อบต. หมู่ท ี๘   ขอเสนอแกไ้ขคาํผดิในขอ้ที  ๔๙   จากอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น  หมู่ที  ๘  (ประปา)  เป็น  งานแข่งเรือ ๕ ฝีพาย  และขอ้ที  ๕๐  ขอเปลียน   
คาํวา่ปลูกป่า  เป็น  ดูแลรักษาป่าเทิดพระเกียรติ  ฯ 
นายสันติสุข   ภู่พยคัฆ์  ส. อบต.  หมู่ที  ๑๐  ขอสอบถามขอ้ที  ๓๕  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน
โครงการ  อปพร.  ตาํบลหาดยาย  วา่ไดใ้ชด้าํเนินการทีไหนอยา่งไรบา้ง 
เจ้าหน้าทวีเิคราะห์ ฯ    เป็นการใชง้บประมาณเกียวกบัค่าตอบแทนสมาชิก  อปพร. ในการมาอยูเ่วร
ช่วงเกิดภาวะฝนตกหนกั  เพือเป็นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
นายก  อบต.   เป็นการใชง้บประมาณไม่มากเป็นค่าตอบแทนของสมาชิก  อปพร. เพอืป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเพือบริการประชาชน 

ทปีระชุม  รับทราบ 
   ๓.๒   เรือง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน 

ประธานสภา  ฯ    ใหเ้จา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งชีแจงใหที้ประชุมทราบ 
เจ้าหน้าทวีเิคราะห์ ฯ    กิจกรรมทงัหมดในปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  มีกิจกรรมจาํนวน ๘๗  
โครงการ  คิดเป็น ๑๐๐ % ซึงมีกิจกรรมทีไดด้าํเนินการ  จาํนวน ๗๗  โครงการ  คิดเป็น  ๘๘.๕ %  
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ไม่ไดด้าํเนินการ จาํนวน ๑๐ โครงการ  คิดเป็น  ๑๑.๕  %  ไดแ้ก่  ในยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
พฒันาดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคม จาํนวน ๒   กิจกรรม  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง 
 การบริหาร  จาํนวน  ๗  กิจกรรม  และยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  จาํนวน  ๑  กิจกรรม  
รวมเป็น ๑๐ กิจกรรม และเหลือเงิน  จาํนวน  ๕๙๔,๕๐๐  บาท  ในกิจกรรมทีไม่ไดด้าํเนินการ 
นอกจากนนัยงัไดด้าํเนินการสรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานในภาพรวม  สรุปได ้ ดงันี 
-ประชาชนมีความพึงพอใจ  ต่อผลการดาํเนินงานของ  อบต.  คิดเป็นร้อย   ๘๓.๑๓  
-ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  ต่อผลการดาํเนินงานของ  อบต.  คิดเป็นร้อยละ  ๑๔.๑๕ 
-ประชาชนไม่พึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานของ  อบต.  คิดเป็นร้อยละ  ๔.๗๒   
ยทุธศาสตร์ทีประชาชนพึงพอใจมากเป็นยทุธศาสตร์ที  ๔ การพฒันาดา้นศาสนา  ประเพณี  
วฒันธรรม  (รายละเอียดตามเอกสารทีไดแ้จกใหก้บัสมาชิกแลว้) 

ทปีระชุม  รับทราบ 
๓.๓  เรือง  รายงานการรับ-จ่ายจริง  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประธานสภา  ฯ    ขอใหเ้จา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งชีแจงใหที้ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลงั   ทางส่วนการคลงัขอชีแจงรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๕  โดยประมาณเนืองจากยงัไม่ไดปิ้ดบญัชีงบประมาณประจาํปี  ดงันี 
-รายรับจริงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕    ๒๐,๗๒๕,๗๘๙.๙๔  บาท 
-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕    ๑๘,๕๐๖,๔๐๕.๔๖   บาท 
-รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง        ๒,๒๑๙,๓๘๔.๔๘  บาท 
-ทุนสาํรองเงินสะสม ณ  วนัที  ๓๐  ก.ย. ๒๕๕๕      ๔,๐๐๒,๖๙๐.๔๕   บาท 
-เงินสะสม ณ วนัที  ๓๐  ก.ย. ๒๕๕๕      ๒,๙๑๕,๘๖๒.๒๕    บาท 
-หกั  ลูกหนีคา้งชาํระ               ๔๑,๗๖๗.๙๖    บาท 
-เหลือเงินสะสมทีนาํไปใชไ้ด ้      ๒,๘๗๔,๐๙๔.๒๙    บาท 
 (รายละเอียดตามเอกสารทีไดแ้จกใหก้บัสมาชิกแลว้) 
นายก  อบต.   ขอนาํเสนอเพมิเติมมีการรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้ราบในวนัที  ๒๑  ธนัวาคม  
๒๕๕๕  โดยเจา้พนกังานพสัดุรักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการกองคลงั  ทีประชุมจะเห็นยอดเงิน
รายรับ-รายจ่าย  เงินทุนเงินสะสม  เงินสะสม 
ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภา  อบต. จะสอบถามเพิมหรือไม่ 

ทปีระชุม  ไม่มี  รับทราบ 
๓.๔  เรือง  รายงานผลการจดัเกบ็รายได ้ ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประธานสภา  ฯ    ขอใหน้ายก  อบต.  ชีแจง 
นายก อบต.    ขอรายงานผลการจดัเกบ็รายไดแ้ละผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ตงัแต่เดือน  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๕  รายละเอียดดงันี 
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๑.ภาษีโรงเรือนและทดีิน 
ประมาณการรายรับประจําปี ๒๕๕๕   ตังไว้  ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
จดัเกบ็ได ้      เป็นเงิน ๑๔๐,๑๘๙.๐๐ บาท 
ลูกหนีคา้งชาํระ      เป็นเงิน      - บาท 
จัดเกบ็ได้คดิเป็น ร้อยละ   ๑๐๗.๘๓ 

   ๒.ภาษีป้าย 
ประมาณการรายรับประจําปี ๒๕๕๕   ตังไว้    ๒,๕๐๐.๐๐  บาท 

    จดัเกบ็ได ้     เป็นเงิน  ๒,๔๘๘.๐๐ บาท 
ลูกหนีคา้งชาํระ      เป็นเงิน        -  บาท 
จัดเกบ็ได้คดิเป็นร้อยละ     ๙๙.๕๒ 

 

๓.ภาษีบาํรุงท้องท ี
ประมาณการรายรับประจําปี ๒๕๕๕       ตังไว้        ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
จดัเกบ็ได ้             เป็นเงิน  ๙๑,๕๔๙.๖๘ บาท 

    ลูกหนีคา้งชาํระ(ประจาํปี ๒๕๕๕) เป็นเงิน  ๔,๗๑๕.๐๐ บาท 
จัดเกบ็ได้คดิเป็นร้อยละ          ๑๓๐.๗๘    

 

๔.ค่านําประปา 
ประมาณการรายรับประจําปี ๒๕๕๕   ตังไว้  ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    จดัเกบ็ได ้    เป็นเงิน   ๕๗๑,๑๔๒.๐๐ บาท 
    ลูกหนีคา้งชาํระ    เป็นเงิน       ๙,๘๐๒.๐๐ บาท 

จัดเกบ็ได้คดิเป็นร้อยละ     ๑๑๑.๙๘    
 (รายละเอียดตามเอกสารทีไดแ้จกใหก้บัสมาชิกแลว้) 
ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภา  อบต. จะสอบถามเพิมหรือไม่ 

ทปีระชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท ี ๔ เรือง   เสนอสภา  อบต.  เพอืพจิารณา 

๔.๑  เรือง  พิจารณาขออนุมติัจ่ายเงินทุนสาํรองเงินสะสม  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ 
พร้อมหอ้งสว้มแยกชาย-หญิง  และคนพกิาร 
- อาคารอเนกประสงค ์ ขนาดกวา้ง  ๗.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๒.๐๐   เมตร  สูง  ๓.๕๐  เมตร  
- หอ้งสว้มแยกชาย-หญิง  และคนพิการ  ขนาดกวา้ง  ๓.๒๐  เมตร  ยาว  ๙.๕๐ เมตร  สูง  ๓.๐๐  
เมตร     งบประมาณ ๓,๑๑๔,๐๐๐.- บาท (ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.กาํหนด) 
 ประธานสภา  ฯ    การจ่ายเงินทุนสาํรองเงินสะสมจะกระทาํไดต่้อเมือยอดเงินสะสมในส่วนทีเหลือ
มีไม่เพียงพอต่อการบริหาร  ใหข้อความเห็นชอบต่อสภาทอ้งถินและขออนุมติัผูว้า่ราชการจงัหวดั   
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ซึงจะเห็นไดจ้ากการรายงานผลยอดเงินสะสม  ณ  วนัที  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๕  มีเพยีง  
๒,๙๑๕,๘๖๒.๒๕  บาท  ไม่เพียงพอต่อการบริหาร ซึงตอ้งใชใ้นงบประมาณในครังนี  
๓,๑๑๔,๐๐๐  บาท  จึงตอ้งขอความเห็นชอบต่อสภา  อบต.และขออนุมติัผูว้า่ราชการจงัหวดัต่อไป  
ประธานสภาฯ  ในวาระนีตอ้งมีการขออนุมติัต่อสภา อบต.ฯ  ตอ้งพิจารณาอย่างละเอียด  ก่อนที
ส่วนโยธาจะชีแจงแบบประมาณการ  ขอใหน้ายก อบต.  อภิปรายหลกัการและเหตุผล 
นายก อบต.  สืบเนืองจากปี  ๒๕๕๔  สภา อบต.  ไดอ้นุมติัให้จ่ายทุนสํารองเงินสะสมและขอ
อนุมติัต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรไดรั้บการอนุมติั  และมีการดาํเนินการตามระเบียบพสัดุ   
ไม่สามารถหาผูรั้บจา้งได ้ จึงตอ้งมีการยกเลิกการก่อสร้างไป  มีขอ้จาํกดัเกียวกบัราคาวสัดุก่อสร้าง
กับเงินงบประมาณ  มีผูรั้บจา้งมาซือแบบประมาณการก่อสร้าง  แลว้ไม่สามารถดาํเนินการได ้ 
ภายในหนึงปี  ไม่มีผูรั้บจา้งลงนามในสัญญา  โครงการตกไป  จาํนวนเงินยงัอยู่ทีเดิม  รวมกบัทุน
สาํรองเงินสะสมปีปัจจุบนั  โครงการทีสภา อบต.  อนุมติัแลว้ไม่ไดด้าํเนินการ  เช่น  ต่อเติมอาคาร 
อบต. ก่อสร้างห้องนาํ  มาดาํเนินการในปีนี    แบบทีเสนอครังนี  อาคารอเนกประสงคไ์ม่มีห้องนาํ  
แยกหอ้งนาํต่างหาก  เมือไม่ไดมี้การอนุมติังบประมาณก็ไม่ไดน้าํมาใชใ้นส่วนอืน ๆ เพือทีจะไดใ้ช้
เป็นอาคารอเนกประสงค ์ ทาํการประชุม 
ประธานสภาฯ   ใหส่้วนโยธาชีแจงแบบอาคารอเนกประสงค ์
หัวหน้าส่วนโยธา   โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ พร้อมหอ้งสว้มแยกชาย-หญิง  และคน
พิการ 
- อาคารอเนกประสงค ์ ขนาดกวา้ง  ๗.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๒.๐๐  เมตร สูง  ๓.๕๐  เมตร  
- หอ้งสว้มแยกชาย-หญิง  และคนพิการ ขนาดกวา้ง  ๓.๒๐  เมตร  ยาว ๙.๕๐ เมตร สูง  ๓.๐๐  เมตร   
งบประมาณ ๓,๑๑๔,๐๐๐.- บาท  ราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.กาํหนด) 
ประธานสภาฯ  ทีประชุมจะสอบถามเพิมเติมหรือไม่ 

ทปีระชุม  ไม่สอบถาม 
ประธานสภาฯ  ขอมติจากทีประชุม 
   อนุมติั   ๒๔   คน 
   ไม่อนุมติั    -       คน 
   งดออกเสียง    ๒ คน 
   ผูม้าประชุม  ๒๖ คน 

  ๔.๒   พิจารณาขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาํบลหาดยาย  
หมู่ที  ๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๒ และ๑๓  จาํนวน  ๑๒   สาย  งบประมาณ   ๑,๓๙๗,๐๐๐.-  บาท   (ตาม
รูปแบบรายละเอียดที อบต.กาํหนด) 

   ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายก อบต.  ชีแจงหลกัการและเหตุผล 
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นายก อบต.   ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.  ทงัหมด อบต.หาดยายมี  ๑๓  หมู่บา้น       ถนนส่วน
ใหญ่เป็นถนนลูกรัง  จากการเกิดฝนตกหนกั  ทาํให้ถนนไดรั้บความเสียหาย  ยงัมีถนนอีกมาก  แต่
งบประมาณมีนอ้ย  ทางผูบ้ริหารให้ส่วนโยธาสาํรวจพืนทีตามขอ้เทจ็จริง  ถนนทุกหมู่บา้นมีสภาพ
ชาํรุดทงัหมด  จาํนวน  ๑๒  สาย  ทีขออนุมติัครังนีมีความเสียหายมาก  การทาํประมาณการราคา
ของส่วนโยธา  มีการดาํเนินการ  ๒ – ๓  เดือน  จากการเขา้ประชุมหมู่บ้านว่าจะดาํเนินการ
ซ่อมแซมถนนทงัตาํบล  เมือมีงบประมาณอยูเ่พียงลา้นกว่าบาท  จึงขอใหส่้วนโยธาทาํการประมาณ
การ  ในการดูถึงเงินสะสม  ทาํใหมี้การทราบยอดเงินสะสมหลงัการประมาณการของส่วนโยธา  ทาํ
ใหง้บประมาณไม่ครอบคลุมทงัตาํบล  ๑๓  หมู่บา้น  

   ประธานสภาฯ    ทีประชุมจะสอบถามเพิมเติมหรือไม่ 
นายประภาส    สุขขาว  ส.อบต. หมู่ท ี ๔   ขอเพิม  หมู่ที  ๔  ถนนสายท่ามะพลา-หาดยาย  และจะมี
การซ่อมแซมถนนลาดยางสายท่ามะพลา-ทอนจนัทร์  โรงงานไดท้าํการประมาณการแลว้  จะทาํการ
ซ่อมแซมหลงัปีใหม่ 
นายสันติสุข    ภู่พยัคฆ์   ส.อบต. หมู่ที  ๑๐   ทาํไมการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาํบลมีถนน
ลาํบาก  ซอยดินหมอ้  ซอนแพรกเศียร  จึงไม่มีการซ่อมแซมควรจะตดังานของหมู่บา้นอืนทีไดรั้บ
งบประมาณ  ปี  ๒๕๕๖  ตดัใหห้มู่บา้นอืนก่อน 
นายทวี   แก้วโกถม  ส.อบต. หมู่ที  ๑๑  ควรซ่อมแซมถนนสายหลงัเขามีความลาํบากการสํารวจ
เสน้ทางควรแจง้เจา้ของพืนทีทราบดว้ย 
ประธานสภา  ฯ   ขอใหท่้านนายก  อบต. ชีแจง 
นายก  อบต.    ขอขอบคุณนายประภาส  สุขขาว  ทีใหเ้พมิเติม  หมู่ที ๔  ลงในรายการซ่อมแซม
ถนนดว้ย  นายสนัติสุข  ภู่พยคัฆ ์และ นายทวี  แกว้โกถม  การสาํรวจไม่ไดแ้จง้ใหท่้านผูใ้หญ่บา้น
ทราบ  เมือมีการแจง้แลว้  ผูน้าํหมู่บา้นทุกท่านกต็อ้งมีความตอ้งการในการใชถ้นนอยูแ่ลว้  ถนน  
๑๒  สาย  ดงักล่าวมีความจาํเป็นสูงทีตอ้งดาํเนินการก่อน  ในโอกาสต่อไปถา้มีงบประมาณจะ
ดาํเนินการต่อ 

ประธานสภาฯ  ขอมติจากทีประชุม 
   อนุมติั   ๒๑   คน 
   ไม่อนุมติั    -       คน 
   งดออกเสียง    ๕ คน 
   ผูม้าประชุม  ๒๖ คน 

๔.๓   เรือง  พจิารณากาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสามญัประจาํปี  ระยะเวลาและวนัเริมตน้สมยั
ประชุมสามญั  ประจาํปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประธานสภา  อบต.  ขอมติจากทีประชุมวา่จะกาํหนดกีสมยั  โดยไม่เกิน  ๔  สมยั  อยา่งนอ้ย  ๒ 
สมยั  เดือน กมุภาพนัธ์และเดือนสิงหาคม   และวนัเริมสมยัประชุมสามญัประจาํปีใหส้ภากาํหนด 
นายประภาส    สุขขาว  ส.อบต. หมู่ท ี ๔   ขอเสนอ  ๔  สมยั   
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ทปีระชุม  ไม่มีการเสนอเพิมเติม 
ประธานสภา ฯ  ไม่ตอ้งลงมติเนืองจากเสนอคนเดียว  จึงถือไดว้า่ทีประชุมใหก้าํหนด ๔ สมยั เมือ
กาํหนด ๔ สมยัแลว้   จึงขอใหที้ประชุมกาํหนดวนั เวลา ทีจะประชุม 

มติทปีระชุม  กาํหนด  ๔    สมยั    ไดแ้ก่ 
สมยัสามญัสมยัแรก      วนัที   ๑-๑๕     เดือน   กมุภาพนัธ์      

 สมยัสามญัสมยัทีสอง      วนัที   ๑๕-๒๙  เดือน   มิถุนายน 
สมยัสามญัสมยัทีสาม      วนัที   ๑๔-๒๘  เดือน   สิงหาคม 
สมยัสามญัสมยัทีสี      วนัที   ๑๕-๒๙  เดือน   ธนัวาคม   

ระเบียบวาระท ี  ๕ เรือง   อืน  ๆ (ถา้มี) 
   นายก  อบต.   ขอขอบคุณทีประชุมทีไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินทุนสาํรองเงินสะสมและจ่ายขาดเงินสะสม 

-  ขอเชิญร่วมงานวนัเดก็  วนัเสาร์  ที ๑๒  เดือน มกราคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนบา้นสวนจนัทน์  
การใหข้องรางวลั  ใหข้องขวญั  การจดักิจกรรม  จะมีการดาํเนินการจดังานวนัเดก็ร่วมกบัหมู่บา้น  
โรงเรียน  อบต. และตวัแทนจากหมู่บา้นต่าง ๆ   
-  การซ่อมแซมถนนลาดยางจะดาํเนินการช่วงเดือนกมุภาพนัธ์  ๒๕๕๖  การมีเงินเหลืออยู ่ 
๑,๐๐๐,๐๐๐  ลา้นกวา่บาท  จะดาํเนินการใชไ้ดห้รือไม่อยา่งไร 
-  การซ่อมแซมถนนสายท่ามะพลา-ทอนจนัทน์   ตามทีโรงงานสกดันาํมนัปาลม์จะทาํการซ่อมแซม  
ถนนเสน้นี  ตงัแต่ตาํบลท่ามะพลา-ตาํบลบา้นควน  ผา่นตาํบลหาดยายอยูใ่นความรับผดิชอบของ  
อบจ. ถา้มีความพร้อม  อบต.สามารถดาํเนินการไดก่้อน 
-  ส่วนถนนเสน้อืน ๆ  ในการเปิดประชุมสมยัหนา้จะดาํเนินการขออนุมติต่อไป 
-  การจดัทาํขอ้บญัญติัปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ผูบ้ริหารและสภา  อบต.  ชุดนีเป็นผูด้าํเนินการ 
นายสันติสุข    ภู่พยคัฆ์   ส.อบต. หมู่ท ี  ๑๐   ขอขอบคุณทีประชุมทีไดอ้นุมติังบประมาณในการ
จดัการแข่งขนัแพพืนบา้น  หมู่ที   ๑๐  เป็นเงิน   ๘๐,๐๐๐  บาท  มีการเบิกแลว้   ๒๐,๐๐๐  บาท    
ขอเชิญนายก  อบต.  เขา้ร่วมชีแจงรายละเอียด  ในวนัที  ๕  มกราคม  ๒๕๕๖ 
นายจเรศักดิ    เบียวสถิตย์   ส.อบต.  หมู่ท ี๘  วนัที   ๓๐-๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๕  ขอเชิญร่วมงาน
แข่งเรือ  หมู่ที  ๘  เปิดเวลา  ๑๐.๐๐ น.  วนัที  ๓๐  ธนัวาคม  ๒๕๕๕   
นายชัยยุทธ์    มณนิีล   ส.อบต. หมู่ท ี ๕   เงินอุดหนุนของ  หมู่ที  ๕  ทาํบุญปีใหม่ยงัมีหรือไม่ 
นายก   อบต.   เงินอุดหนุน  หมู่ที  ๕  อยูร่ะหวา่งดาํเนินการในครังต่อไปควรเสนอของบประมาณ
ก่อนล่วงหนา้  อยา่งนอ้ย  ๑๕-๒๐  วนั  หรือ  ๑  เดือน  ตอ้งนาํหลกัฐานต่าง ๆ มารายงานผลต่อ  
อบต. 
- ไม่ควรอิงกลุ่มการเมืองในการจดักิจกรรมของหมู่บา้น   ควรใหโ้อกาสกบัทุก ๆ  ฝ่าย  ของการมี
ส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมนนั  ควรทาํตามภารกิจ  หนา้ที 
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นายศักดิวุฒิ    เล่งระบํา   รองประธานสภา ฯ   ขอฝากช่วยดูแลคอสะพาน  หมู่ที  ๘ 

   -ถนนสายท่าสะทอ้น  ประมาณ  ๑๕๐  เมตร ควรดาํเนินการซ่อมแซม 
   -ถนนสายคอสนั-คลองโกฎิ  ถนนลาํบากช่วยดาํเนินการดว้ย 
   นายอารีย์    ภญิญง  ส.อบต. หมู่ท ี ๖   ขอประมาณซ่อมแซมถนนลูกรังดว้ย 
   -ถนนลาดยาง  หมู่ที  ๔,๖,๑๑  ลาํบาก 
   -สะพานบา้นหว้ยเคียนขาดแลว้  ช่วยดาํเนินการใหด้ว้ย 

นายก  อบต.  ตอบท่านศกัดิวฒิุ   หมู่ที ๑๒  ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยางในปีงบประมาณ  
๒๕๕๖ แลว้    ลาดยางจ่ายขาดเงินสะสมกไ็ดด้าํเนินการ  ฝ่ายฝังคลองโกฎิกจ็ะดาํเนินการดูแล
ประสานใหต่้อไป 
-  ตอบท่านอารีย ์ เกรดบดอดั   สเปรยน์าํไม่มีลูกรังเสริมในการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
- คอสะพานผูช่้วยหมู่ที ๖  ผช.ประสิทธิ  ไดท้าํการสาํรวจส่งเรืองไปยงัจงัหวดั  เป็นคอสะพาน

ดินแกไ้ขไดเ้พยีงดินลูกรังไปใส่เท่านนั  ปีต่อไปขอใหข้องบประมาณประจาํปี  ทาํไดเ้ฉพาะอาจ
ทีทาํไดเ้ท่านนั  ควรใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งในการชีแจงกบัประชาชนในพนืที 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญร่วมงานวนัเดก็  ณ  โรงเรียนบา้นสวนจนัทน์  วนัที  ๑๒   มกราคม  ๒๕๕๖  
และงานแข่งเรือไฟเบอร์  หมู่ที  ๘   วนัที  ๓๐  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 
- การนาํเสนอของฝ่ายบริหารเมือทีประชุมอนุมติัแลว้ตอ้งชีแจงชาวบา้นใหถู้กตอ้ง 
- ช่วงเทศกาลปีใหม่  ๗  วนั  อนัตราย  ช่วยเตือนบุตรหลานของท่านดว้ย  ขอใหทุ้กท่านมี

ความสุขในวนัขึนปีใหม่ 
ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๑๕  น. 
 
 

ลงชือ      ทรงธรรม    ลอ้มเขตร      เลขานุการสภา  อบต. 
                          (  นายทรงธรรม    ลอ้มเขตร  ) 
                             ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
 
    ลงชือ   สายณั   กล่อมหาดยาย     ประธานสภา อบต. 
                            ( นายสายณั     กล่อมหาดยาย ) 
                          ผูต้รวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
 
 


