


เริ่มประชุมเวลา          10.00 น. 
เลขานุการสภา อบต.  - เม่ือครบองคประชุมแลว ขอเชิญประธานสภา อบต. เปดการประชุม 
ประธานสภา อบต. -  ผมขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2565 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
ประธานสภา อบต. - ดวย อบต.บานเนิน มีบุคลากรโอนมาใหม จำนวน 2 คน จึงขอใหแนะนำตัวใหท่ี
  ประชุมรับทราบ ของเชิญครับ 
จ.อ.ภิรมย  ปนวงศ - เรียน ประธานสภา อบต.บานเนิน ทานนายก อบต.บานเนิน ทานสมาชิกสภา  
  อบต.บานเนิน และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมชื่อ จ.อ.ภิรมย  ปนวงศ เปนผูผาน
  การสรรหาใหดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร โอนมาจากตำแหนงปลัดองคการ 
  บริหารสวนตำบล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) สังกัด อบต.เสือหึง อ.เชียรใหญ 
  จ.นครศรีธรรมราช มาดำรงปลัดองคการบริหารสวนตำบล (นักบริหารงานท่ัวไป 
  ระดับกลาง) สังกัด อบต.บานเนิน อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 2  
  พฤษภาคม 2565 ผมมีภูมิลำเนา หมูท่ี 5 ตำบลปากพนังฝงตะวันออก อ.ปากพนัง 
  จ.นครศรีธรรมราช ก็ขอฝากตัวดวยครับ 
นายสัณหวุฒิ  วรรณเวท - เรียน ประธานสภา อบต.บานเนิน ทานนายก อบต.บานเนิน ทานสมาชิกสภา  
  อบต.บานเนิน รวมประชุมทุกทาน ผมชื่อนายสัณหวุฒิ  วรรณเวท ตำแหนง นิติกร
  เปนผูท่ีไดออกจากราชการเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้ง และขอกลับเขารับราชการใหม
  เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ผมมีภูมิลำเนา จ.ศรีสะเกษ ก็ขอฝากตัวดวย 
  เชนเดียวกันครับ 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 - รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม  
  2565 ตามเอกสารท่ีแจกจายใหกับทุกทานแลว 
ประธานสภา อบต. - ไมทราบวาสมาชิกสภา อบต.ทานใด ตองการแกไข เปลี่ยนแปลง รายงานการ 
  ประชุมครั้งท่ีแลวบาง 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภา อบต. - เม่ือไมมี ถือวาท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 
 - ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
 - ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
 5.1 เลขานุการสภา ฯ ขอลาออกจากตำแหนง 
ประธานสภา อบต. - ดวย น.ส.อรพรรณ  รอดเกลี้ยง ตำแหนงเลขานุการสภา อบต.บานเนิน ขอลาออก
  จากตำแหนงดังกลาว ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น จึงมติจากท่ีประชุม
  เพ่ือเห็นชอบใหบุคคลดังกลาวลาออกจากตำแหนงเลขานุการสภา อบต.บานเนิน  
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบให น.ส.อรพรรณ  รอดเกลี้ยง ลาออกจากตำแหนงเลขานุการสภา 
  อบต.บานเนิน จำนวน 12 เสยีง ไมเห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง โดย
  ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
ประธานสภา อบต. - ขอพักการประชุม 5 นาที เพ่ือดำเนินการอนุญาตให น.ส.อรพรรณ  รอดเกลี้ยง 
  ลาออกจากตำแหนงเลขานุการสภา อบต.บานเนิน 
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 -  พักการประชุม 5 นาที 
ประธานสภา อบต. - ขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
 5.2 การคัดเลือกเลขานุการสภาฯ แทนตำแหนงท่ีวาง 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภา อบต.บานเนิน ไดมีมติเห็นชอบ น.ส.อรพรรณ  รอดเกลี้ยง ลาออกจาก
  ตำแหนงเลขานุการสภา อบต.บานเนิน ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ทำให 
  ตำแหนงดังกลาววางลง ดังนั้นเพ่ือใหการดำเนินการดานสภาในงานธุรการและ 
  จัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลมอบหมาย 
  จึงขอเชิญ ปลัด อบต. ไดชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 
จ.อ.ภิรมย  ปนวงศ  - สำหรับการเลือกเลขานุการสภา อบต. นั้น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล 
  และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 7) 
  พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลเลือกปลัดองคการบริหาร
  สวนตำบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภา 
  องคการบริหารสวนตำบล โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและ
  งานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลมอบหมาย ท้ังนี้ใหคำนึงถึง
  ความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาองคการบริหารสวนตำบล 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภา 
  ทองถ่ินใหนำความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 - ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือ 
  เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละ
  หนึ่งคนใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
 - ขอ ๑๕ (๒) กรณีเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน
  แทนตำแหนงท่ีวาง ในการประชุมสภาทองถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแตวันท่ีตำแหนง
  วางลง 
 - ขอ 18 ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินนั้นหรือสมาชิกสภา
  ทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน ท้ังนี้ใหคำนึงถึงความรูความสามารถ
  อันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ิน   
   สำหรับองคการบริหารสวนตำบล พนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ิน 
  ตามวรรคหนึ่งใหหมายความถึงปลัดองคการบริหารสวนตำบลเทานั้น”  
ประธานสภา อบต. - ลำดับตอไปขอใหท่ีประชุมไดเสนอชื่อ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหรือสมาชิก
  สภา อบต. เพ่ือเปนเลขานุการสภา อบต.บานเนิน โดยการเสนอชื่อตองมีผูรับรอง
  ไมนอยกวา 2 คน และกรณีท่ีมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
  เปนเลขานุการสภา อบต.บานเนิน ขอเชิญท่ีประชุมไดเสนอชื่อครับ 
นางสาวพรทิพย  นาคดำ - เรียนประธานสภา อบต. ดิฉันนางสาวพรทิพย  นาคดำ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 
  10 ต.บานเนิน ขอเสนอ จ.อ.ภิรมย  ปนวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตำบล เปน
  เลขานุการสภา อบต.บานเนิน 
ท่ีประชุม - มีผูรับรอง 2 คน คือ 
  1. นายเสนห  แพรกปาน  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี  5 ต.บานเนิน 
  2. นายประวิง  ใจเพชร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 ต.บานเนิน 
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ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต. ทานใดจะเสนอชื่อเพ่ิม ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภา อบต. - เม่ือท่ีประชุมมีการเสนอชื่อเลขานุการสภา อบต.บานเนิน เพียงคนเดียว ก็ถือไดวา  
                               จ.อ.ภิรมย  ปนวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตำบล เปนผูไดรับเลือกเปนเลขานุการ
  สภา อบต.บานเนิน 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

 5.3 ญัตติการใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภา อบต. - ดวยนายก อบต.บานเนิน ไดเสนอญัตติการใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ
  พ.ศ. 2565 เพ่ือขออนุมัติจากสภา อบต.บานเนิน จึงขอเชิญนายก อบต.บานเนิน
  ไดชี้แจงรายละเอียดในการใชจายเงินสะสม ใหกับท่ีประชุมไดรับทราบขอเชิญครับ 
นายก อบต. - ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.บานเนิน ทุกทาน คณะผูบริหาร อบต.
  บานเนิน มีความจำเปนท่ีจะขออนุมัติจากสภา อบต.บานเนิน ในการใชจายเงิน 
  สะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
  ประชาชน โดยการใชจายเงินสะสมนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
  รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.  
  2561 ขอ 89 “องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ 
  อนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
  (1) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
 สวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการ
 เพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัด   
 ความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร  
 ปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน
 ทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว 
  (3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา
 สามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจำปนั้น เพ่ือเปน
 คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 ตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หาก 
 ไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการจายเงินนั้นเปนอันพับไป 
  ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
 การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเสถียรภาพในระยะยาว” 
 - ปจจุบัน อบต.บานเนิน มีเงินสะสม จำนวน 4,081,379.15 บาท ประกอบกับได
  มีเงินสะสมปรับปรุงระหวางป จำนวน 2,651,104.91 บาท รวมมีเงินสะสม 
  ท้ังสิ้น 6,732,484.06 บาท โดยไดกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดาน 
  บุคลากรไมนอยกวาสามเดือน เปนเงิน  1,851,900.00 บาท และกันไวอีก 
  รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนเงิน  
  2,963,950.- บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัย  
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  เกิดข้ึน รวมไดกัน เงินสะสมไวท้ังสิ้น 4,815,850.- บาท ดังนั้นจึงสามารถใช 
  จายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนเงินท้ังสิ้น 1,916,634.06 
  บาท โดยคณะผูบริหาร อบต.บานเนิน มีความประสงคท่ีจะใชจายเงินสะสม  
  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนเงินท้ังสิ้น 1,917,200.- บาท ตามเอกสาร
  ท่ีแจกจายใหกับทุกทานแลว สำหรับรายละเอียดโครงการการใชจายเงินสะสม 
  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผมขอเชิญผูอำนวยการกองชาง ไดชี้แจงใหท่ี 
  ประชุมไดรับทราบ 
พ.จ.อ.นันทพล  ปกษา - เรียน ประธานสภา อบต. สำหรับรายละเอียดโครงการการใชจายเงินสะสม  
  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
 - กองชาง  เปนเงิน  1,917,200.- บาท 
 1.  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง เปนเงิน  1,917,200.- บาท  
      ประกอบดวย 
 1.1 คาครภุัณฑ  เปนเงิน    -    บาท    
 1.2 ท่ีดินและส่ิงกอสราง  เปนเงิน  1,917,200.- บาท  แยกเปน 
 1) ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ  
  1. โครงการซอมแซมถนนสายทางหลวงชนบท-หนำนายตอม หมูท่ี 2 
 ตำบลบานกลาง อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุ 
 หินคลุก จำนวน 105 ลบ.ม. ถมหลุมบอผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร 
 ระยะทาง 1,000 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย (ตามแบบรูปรายการท่ี
 อบต.กำหนด) ใชงบประมาณ 83,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 
 2561-2565 หนา 57) 
  2. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายศูนยเรียนรู หมูท่ี 3 ตำบล 
 บานกลาง อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุดินลูกรัง 
 จำนวน 200 ลบ.ม. ลมกองเกลี่ยเรียบ พรอมถมวัสดุหินผานตะแกรง จำนวน 120
 ลบ.ม. ถมบริเวณเปนหลุมเปนบอ และขุดฝงทอระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3
 ขนาด ศก. 0.80 เมตร จำนวน 7 ทอน พรอมยาแนวและติดตั้งปายประชาสัมพันธ
 โครงการ จำนวน 2 ปาย ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด ใชงบประมาณ 
 166,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 หนาท่ี 3) 
  3. โครงการปรบัปรุงซอมแซมถนนสายเลียบคลองบางสำโรง-บานนายไว 
 มากแกว  หมูท่ี 9 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำ
 การถมวัสดุหินคลุกจำนวน 120 ลบ.ม. ถมบริเวณเปนหลุมเปนบอลมกองเกลี่ย
 เรียบ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร พรอมเกรดเกลี่ย
 เรียบตลอดสาย ใชงบประมาณ 92,900.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 หนาท่ี 5) 
  4. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานตากแดด หมูท่ี 10 ตำบล 
 บานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุหินคลุก 
 จำนวน 50 ลบ.ม. และวัสดุหินผานตะแกรง จำนวน 40 ลบ.ม. ผิวจราจรกวางเฉลี่ย
 3.00 เมตร ระยะทาง 280 เมตร  พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย ใชงบประมาณ 
 55,400.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 หนาท่ี 3) 
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  5. โครงการปรบัปรุงซอมแซมถนนสายสามแยกบานนายเผอิญ-สามแยก
 บานนางแปลก หมูท่ี 5 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 40 ลบ.ม. ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร 
 ระยะทาง 260 เมตร พรอมเกรด เกลี่ยเรียบตลอดสาย ใชงบประมาณ 31,000.- 
 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 หนาท่ี 4) 
  6. โครงการซอมแซมถนนสายปากอาวสามแยกถนนดำ-สามแยกกอเหมา 
 หมูท่ี 1 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุ
 หินคลุก จำนวน 200 ลบ.ม. ถมบริเวณหลุมบอ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร
 ระยะทาง 2,000 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งปาย
 ประชาสัมพันธโครงการ (ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด) ใชงบประมาณ 
 168,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 หนาท่ี 5) 
  7. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายเจริญ อุมชู หมูท่ี 1 - 
 บานนายเอ้ือน  มณีโชติ หมูท่ี 4 ตำบลบานกลาง อำเภอเชียรใหญ จังหวัด
 นครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 180 ลบ.ม. วัสดุหินผาน
 ตะแกรง จำนวน 80 ลบ.ม. ถมบริเวณหลุมบอ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร 
 ระยะทาง 2,400 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย พรอมติดตั้งปาย
 ประชาสัมพันธโครงการ จำนวน 2 ปาย (ตามแบบรูปรายการ อบต.บานเนิน
 กำหนด) ใชงบประมาณ 179,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2561-
 2565 หนาท่ี 60) 
  8. โครงการปรบัปรุงซอมแซมถนนสายสามแยกถนนลาดยางปากแพรก-
 สามแยกบานนายวิชิต กาพยเกิด หมูท่ี 6 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัด
 นครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 100 ลบ.ม. ถมบรเิวณหลุมบอ
 ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
 สาย ใชงบประมาณ 78,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป 2561-
 2565 หนาท่ี 57)   
  9. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายเจรญิ  เอียดคง - สาม
 แยกบางทองคง หมูท่ี 1 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 120 ลบ.ม. วัสดุหินผานตะแกรง จำนวน 60
 ลบ.ม. ถมบริเวณหลุมบอ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,350
 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
 จำนวน 2 ปาย (ตามแบบรูปรายการ อบต.บานเนิน กำหนด) ใชงบประมาณ 
 139,800.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป 2561-2565 หนาท่ี 48) 
  10. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายนาบานนายอำนวย สขุทาพยา-
 สาวนปาลมนายชำนอง  เงินทอง หมูท่ี 4 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัด
 นครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 100 ลบ.ม. ถมบรเิวณหลุมบอ 
 ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
 สายใชงบประมาณ 64,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป2561-2565
  หนาท่ี 59) 
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  11. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายมนตรี - บาน 
 นายสิทธิชัย หมูท่ี 9 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
 ทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 60  ลบ.ม. ถมบริเวณหลุมบอ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย
 3.00 เมตร ระยะทาง 260 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย ใชงบประมาณ
 38,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 หนาท่ี 5 ) 
  12. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนวัดพระหอม-รอยตอเขต หมูท่ี 1,4 
 ตำบลบานกลาง อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุหิน
 ผานตะแกรง จำนวน 20 ลบ.ม. และวัสดุหินคลุก จำนวน 60 ลบ.ม. ถมบริเวณ
 หลุมบอ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร พรอมเกรดเกลี่ย
 เรียบตลอดสาย ใชงบประมาณ 86,800.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน
 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 หนาท่ี 4) 
  13. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายนายสมพร  ขนานสุข หมูท่ี 8
 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุหินคลุก
 จำนวน 40 ลบ.ม. ถมบริเวณหลุมบอ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 
 100 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย ใชงบประมาณ 25,600.- บาท 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 หนาท่ี 3) 
  14. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายจำลอง สุคันธเมศ - 
 สามแยกวัดบานเนิน หมูท่ี 3 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัด
 นครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 80 ลบ.ม. ถมบริเวณหลุมบอ 
 ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 500 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด
 สาย ใชงบประมาณ 60,400.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป 2561-
 2565 หนาท่ี 51) 
  15. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายรอยตอถนนลาดยาง หมูท่ี 7 - 
 รอยตอเขตหมูท่ี 6 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำ
 การถมวัสดุหินคลุก จำนวน 80 ลบ.ม. ถมบริเวณหลุมบอ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 
 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร  พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย ใชงบประมาณ 
 61,800.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป 2561-2565 หนาท่ี 54) 
  16. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนางเจิ้ม คลิ้งคลาย - นา 
 นายชวย   ปลอดอินทร หมูท่ี 2 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัด
 นครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 100 ลบ.ม. ถมบริเวณหลุมบอ
  ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 720 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ
 ตลอดสาย ใชงบประมาณ 75,400.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป 2561-
 2565 หนาท่ี 49) 
  17. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนนานายไว มากแกว-นานางโสภา 
 ยกยอง หมูท่ี 8 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำ
 การถมวัสดุหินคลุก จำนวน 120 ลบ.ม. ถมบริเวณหลุมบอ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 
 3.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย ใช
 งบประมาณ 92,700.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป 2561-2565 หนาท่ี
 54) 
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  18. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายบอกุงนายประสิทธิ์ ดีชู - บาน
 นายภิรมย  พลฤทธิ์ หมูท่ี 2 ตำบลบานกลาง อำเภอเชียรใหญ จังหวัด
 นครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 120 ลบ.ม. ถมบริเวณหลุมบอ 
 ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง  1,250 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ
 ตลอดสาย และติดตั้งปายประชาสัมพันธ 2 ปาย (ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.
 กำหนด) ใชงบประมาณ 102,900.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป 
 2561-2565 หนาท่ี 56) 
  19. โครงการซอมแซมถนนสายบานครปูราณี-สามแยกบานนายเวช หมูท่ี 
 1 ตำบลบานกลาง อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการถมวัสดุหิน
 คลุก จำนวน 100 ลบ.ม. วัสดุหินผานตะแกรง จำนวน 100 ลบ.ม. ถมบริเวณหลุม
 บอ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ
 ตลอดสาย พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จำนวน 2 ปาย ใชงบประมาณ
 118,400.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 หนาท่ี 4)  
  2) ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  
  1. โครงการซอมแซมทอประปาและขุดฝงทอประปาหมูบาน หมูท่ี 2 
 ตำบลบานกลาง อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดฝงทอพีวีซี 
 ขนาด 2.00 นิ้ว  จำนวน 55 ทอน และทอ พีวีซี ขนาด 1.00 นิ้ว จำนวน 175 
 ทอน ชั้น 8.5 รวมระยะทางยาว 900 เมตร พรอมติดตั้งวาลวน้ำ ขอตอ วัสดุ
 อุปกรณ ทากาว (ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด) ใชงบประมาณ 69,900.-
 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 หนาท่ี  3) 
  2. โครงการขยายสายเมนตทอประปา พีวีซี หมูท่ี 5 ตำบลบานเนิน 
 อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดฝงทอเพ่ือขยายเขตระบบ
 ประปาหมูบาน พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว จำนวน 60 ทอน ชั้น 8.5 และทอพีวีซี ขนาด
 1.00 นิ้ว จำนวน 100 ทอน รวมระยะทางยาว 600 เมตร พรอมติดตั้งวาลวน้ำ
 ขอตอ วัสดุอุปกรณ ทากาว (ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด) ใชงบประมาณ
 43,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 หนาท่ี 4) 
 3) ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง  
  1. โครงการขุดลอกคูสงน้ำสายบานนายอำพัน แยมอ่ิม-ทางหลวงชนบท
 หมูท่ี 4 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดลอก
 คูสงน้ำ สภาพเดิม ขนาดปากกวางเฉลี่ย 2.00 เมตร ทองกวางเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึก
 เฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ขุดลอกใหมขนาดปากกวางเฉลี่ย 3.00 
 เมตร ทองกวางเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร ระยะทาง 300 เมตร 
 ปริมาณดินขุดลอก จำนวน 588 ลูกบาศกเมตร พรอมตกแตงคันดิน ใชงบประมาณ 
 26,400.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป 2561-2565 หนาท่ี 86) 
  2. โครงการขุดลอกคูสงน้ำสายบางนางสุภาภรณ สุทธิเทพ-คลองบางตัด 
 หมูท่ี 10 ตำบลบานเนิน อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุด
 ลอกคูสงน้ำ สภาพเดิมขนาดปากกวางเฉลี่ย 1.80 เมตร ทองกวางเฉลี่ย 0.80 
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ขุดลอกใหม ขนาดปากกวางเฉลี่ย
 3.00 เมตร ทองกวางเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร ระยะทาง 600  
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 เมตร  ปริมาณดินขุดลอก จำนวน 1,314 ลูกบาศกเมตร พรอมตกแตงคันดิน ใช
 งบประมาณ 58,800.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป 2561-2565 
 หนาท่ี 91) 
 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีผูอำนวยการกองชาง ไดชี้แจงรายละเอียดในการใชจายเงินสะสม ประจำป 
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการดังกลาว มาแลวนั้น ไมทราบสมาชิกสภา 
  อบต. ทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม - ไมมีสมาชิกสภา อบต. อภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เม่ือสมาชิกสภา อบต. ไมมีใครอภิปราย ผมจึงขอมติจากท่ีประชุมตอไป สมาชิก 
  สภา อบต.ทานใดเห็นชอบอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2565 ตาม โครงการขางตนโปรดยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13  
  เสียง ไมอนุมัติ จำนวน  - เสียง  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. -  ไมทราบวาท่ีประชุมมีเรื่องอะไรท่ีจะซักถามอีกบางไหมครับ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
นายสันติภาพ  สุขขนาน- ขอให อบต.บานเนิน ชวยไปตรวจสอบเสนทางเขาออกบานนายหมอง หมูท่ี 4 ดวย
  ครับ เพราะตองไปออกบริเวณตำบลทาขนาน 
พ.จ.อ.นันทพล  ปกษา - เสนทางดังกลาว อบต.บานเนิน ไดทำเรื่องใหสำนักงานท่ีดินมาดำเนินการรังวัดกอน
  ครับ วาเปนท่ีสาธารณะหรือไม 
นายก อบต. - ตอนนี้หนวยงานทหาร ไดมาดำเนินการขุดลอกคูคลองในพ้ืนท่ี ซ่ึงไดดำเนินการไป
  แลวประมาณ 80% ดังนั้นจึงขอใหสมาชิกสภา อบต.ทุกทาน ไดตรวจสอบแนวเขต
  ใหกับหนวยงานทหารดวย 
 - ตอนนี้ทางอำเภอเชียรใหญ จะเขามาดำเนินการปรับปรุง ซอมแซมถนนในตำบล 
  บานเนิน 16 สาย และตำบลบานกลาง 5 สาย  
 - อบต.บานเนิน จะดำเนินการปลูกตนไม เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยจะดำเนินการปลูก
  ในวัด โรงเรียน หรือตามถนน จึงขอความรวมมือสมาชิกสภา อบต.บานเนิน ใหแจง
  วัดหรือโรงเรียน ท่ีมีความพรอมมายัง อบต.บานเนินดวย 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา อบต. -  ไมทราบวาท่ีประชุมมีเรื่องอะไรท่ีจะซักถามอีกบางไหมครับ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภา อบต. -  เม่ือไมมีอะไรแลว ผมขอปดการประชุมเพียงเทานี้ 
ปดการประชุมเวลา 11.00 น.   
 
 (ลงชื่อ)    จ.อ.ภิรมย   ปนวงศ 
               (  ภิรมย   ปนวงศ  ) 
    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล 
              ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา อบต. 
                        ไดตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยประชุม ฯ ดังกลาวแลว  เห็นวาถูกตอง จึงลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
       (ลงชื่อ)           สันติภาพ  เพ็ชรขำ                     (ลงชื่อ)           พรทิพย  นาคดำ  
                    (นายสันติภาพ  เพ็ชรขำ)                              (นางสาวพรทิพย  นาคดำ) 
               กรรมการตรวจรายงานการประชุม          เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 (ลงชื่อ)        กรรณิการ  แซดาน    
           (นางกรรณิการ  แซดาน) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                        สภา อบต.บานเนิน ไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ)          จงรักษ  จันทรทอง  
              (นายจงรักษ  จนัทรทอง) 
     ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานเนิน  
  
  
 


