
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
วันที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว        

         

 ผูมาประชุม      จํานวน  ๑๗  คน     
 ผูไมมาประชุม      จํานวน    ๖  คน 
 ผูเขารวมประชุม      จํานวน  ๑๐  คน    
             

ผูเขาประชุม  จํานวน  ๑๗  คน 
 

ลําดับท่ี ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสุรพล  งามประดิษฐ สมาชิกสภา ฯ ม.๑ สุรพล  งามประดิษฐ  
๒ นายมานิตย  แกวศรีออน สมาชิกสภา ฯ ม.๑ มานิตย  แกวศรีออน  
๓ นางสุดใจ  ยกเล่ือน สมาชิกสภา ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเล่ือน  
๔ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  
๕ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร สมาชิกสภา ฯ ม.๓ - ขาด 
๖ นายภัทรศักด์ิ  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓ ภัทรศักด์ิ  โรมา  
๗ นายสมศักด์ิ  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักด์ิ  บัวบาน  
๘ นายชินวัฒน  วุธรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔ ชินวัฒน  วุธรา  
๙ นายสําราญ  เดชารัตน สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน  
๑๐ นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ นฤทธ์ิ  ชูเจริญ  
๑๑ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.๖ - ลากิจ 
๑๒ นางวัชรี  หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.๖ - ขาด 
๑๓ นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.๗ ถาวร  วิจิตร  
๑๔ นายสุรชัย  จินาผล สมาชิกสภา ฯ ม.๗ สุรชัย  จินาผล  
๑๕ นายฤดีพร  เองฉวน สมาชิกสภา ฯ ม.๘ ฤดีพร  เองฉวน ประธานสภาฯ 

๑๖ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ - ลากิจ 
๑๗ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ - ขาด 
๑๘ นายวิชาญ  สิทธิรักษ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ วิชาญ  สิทธิรักษ  
๑๙ นายสราวุธ  หัสพันธ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ สราวุธ  หัสพันธ รองประธานสภาฯ 

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ - ขาด 
๒๑ นายนุสรณ  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ  เชาวนะ  
๒๒ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ ไพศาล  สมบัติ  
๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษายศ  

 

 
 



-๒- 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๑๐  คน 
 

ลําดับท่ี ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  คงแกว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแกว  
๒ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล  
๓ นายศรชัย  แชม เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย  แชม  
๔ นายธวัชชัย  หนูนิล กํานันตําบลนาแว ธวัชชัย  หนูนิล  
๕ นายทนงศักด์ิ  พลมานพ สารวัตรกํานันตําบลนาแว ทนงศักด์ิ  พลมานพ  
๖ นายวิศัลย  มาตสม รองปลัด อบต.นาแว วิศัลย  มาตสม  
๗ นายเกรียงศักด์ิ  ผกากรอง เจาพนักงานการประปาฯ เกรียงศักด์ิ  ผกากรอง  
๘ นางอนงคภัสร  อยูพิทักษ นิติกรชํานาญการ อนงคภัสร  อยูพิทักษ  
๙ นางสาวทรายทิพย  เมืองนอย ผูชวยนักวิชาการศึกษา ทรายทิพย  เมืองนอย  
๑๐ นางกาญจนา  ปรีชา ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน กาญจนา  ปรีชา  

 

ระเบียบกอนวาระการประชุม  
ประธานสภาฯ - บัดน้ีถึงเวลาประชุมและตรวจสอบรายช่ือผูมาประชุมแลวเปนอันวาครบ        

องคประชุม  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ในการประชุมสภาทองถ่ินคร้ังใด 
ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ินหรือมีแตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
หรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการ
หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันคนหน่ึงเปนผูปฏิบัติหนาท่ี
เลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวน้ัน โดยใหนําความในขอ ๑๓ และ
ขอ ๒๖ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวย
วิธีการ   ยกมือ” 
- เน่ืองจากวันน้ี นางอาภรณ ลอมเล็ก ปลัด อบต.นาแว ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
เลขานุการสภาฯ ได กระผมขอใหท่ีประชุมเสนอสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นวาสมควรเปน
ผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯ เฉพาะในคราวประชุมน้ี ขอเชิญเสนอครับ 

นายสําราญ  เดชารัตน - เสนอ นายถาวร  วิจิตร  
ส.อบต. หมูท่ี ๕ ผูรับรอง  ๑. นายมานิตย  แกวศรีออน  ๒. นายวิชาญ  สิทธิรักษ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอรายช่ืออีกบาง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - เม่ือสมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือเพียงรายเดียว คือ นายถาวร วิจิตร ส.อบต. หมู ๗ 

เปนเลขานุการสภาฯ เฉพาะในคราวประชุมน้ี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ทําหนาท่ี  
ไปตามระเบียบวาระ 

นายถาวร  วิจิตร - เม่ือตรวจสอบจํานวนผูเขาประชุมแลวปรากฏวาครบองคประชุมสําหรับสมัยประชุม- 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐  โดยมีนายฤดีพร  เองฉวน เปนประธานในท่ี

ประชุม และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 



-๓- 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  
ประธานสภาฯ - เร่ืองท่ี ๑ ดวยกํานันตําบลนาแวไดครบวาระไปแลวน้ัน และบัดน้ีไดมีการเลือกและ

แตงต้ังกํานันตําบลนาแวคนใหมเปนท่ีเรียบรอยแลว คือ นายธวัชชัย หนูนิล      
และสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแวขอแสดงความยินดีเปนอยางย่ิง 
 - เรื่องท่ี ๒ ขอแนะนําพนักงานจางตามภารกิจรายใหมท่ีเขามาทํางานในองคการบริหาร
สวนตําบลนาแว จํานวน ๒ ราย ไดแก นางกาญจนา  ปรีชา ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน และ นางสาวทรายทิพย  เมืองนอย ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา  
 - เรื่องท่ี ๓ ดวยทางกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาแว แจงขอความรวมมือ
ประชาสัมพันธใหผูท่ีมีหนาท่ีตองชําระภาษีบํารุงทองท่ี ท่ียังไมชําระใหมาชําระไดท่ี อบต.
นาแว เน่ืองจากใกลจะส้ินปงบประมาณแลว จึงขอความรวมมือจากทานสมาชิกสภาฯ ชวย
แจงใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบอีกทางหน่ึงดวย สําหรับรายช่ือวาหมูบานไหน มีใครบางท่ียัง
ไมมาชําระน้ัน  ก็สามารถมาดูไดท่ีผมครับ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ  - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐   
  - ตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหทานสมาชิกสภาฯ ลวงหนาแลวน้ันมีสมาชิกสภาฯ      

ทานใดขอแกไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลวบางขอเชิญ  
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ  - เปนอันวาท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐   

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องพิจารณา  
ประธานสภาฯ ๓.๑ ขอความเห็นชอบ การขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ รายนายนุพิษ  สุทธิ       

ขอเชิญนายก อบต. นาแว ช้ีแจงรายละเอียด 
นายสุชาติ  คงแกว   - ดวยสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง ไดรับเร่ืองขออนุญาตดูด 
นายก อบต.นาแว  ทรายในท่ีดินของรัฐ รายนายนุพิษ สุทธิ ในแมนํ้าตาป ต้ังอยูหมูท่ี ๑๑ ตําบลนาแว 

อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑ ไร เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดท่ี ๓ ขอ ๑๘ 
(๒) ในการพิจารณาอนุญาตใหได รับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินในดานการปกครอง เชน ความเดือดรอนของราษฎร ความเสียหาย    
ทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบการพิจารณาดวย 

       ฉะน้ัน เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว จึงขอความเห็นชอบ การขออนุญาต  
ดูดทรายในท่ีดินของรัฐ รายนายนุพิษ  สุทธิ จากสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาแว  รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหทานสมาชิกสภาฯ เปนการลวงหนาแลว 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีนายก อบต.นาแว ไดช้ีแจงรายละเอียดไปแลวน้ัน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมี
ขอซักถามหรือขออภิปรายบาง ขอเชิญ 

 



-๔- 

นายนุสรณ  เชาวนะ - ขอมูลตามเอกสาร ผมขอถามวาเน้ือท่ี ๑ ไร จะสามารถทําไดหรือ คิดวาพ้ืนท่ี 
ส.อบต. หมูท่ี ๑๑ ท่ีเก่ียวของนาจะมากกวาน้ัน 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายอีกบาง ขอเชิญ 
นายสุรชัย  จินาผล - ผมดูแผนท่ีจากเอกสารแลวน้ัน พ้ืนท่ีจํานวน ๑ ไร คงไมสามารถดําเนินกิจการได 
ส.อบต. หมูท่ี ๗ ในทางปฏิบัติจริงๆ เน้ือท่ีนาจะเกิน ๑ ไร ผมจึงขอสอบถามไปยังผูบริหาร           

ถึงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายอีกบาง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ถาไมมีผูใดซักถามหรืออภิปรายอีก ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ช้ีแจงขอซักถาม

หรือขออภิปราย 
นายสุชาติ  คงแกว - ตามท่ีสมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๑ และ หมูท่ี ๗ ไดสอบถามมาน้ัน ผมขอช้ีแจงใหทาน   
นายก อบต.นาแว ทราบวาการขออนุญาตดูดทรายน้ันไมใชเปนการมาขออนุญาตท่ี อบต.นาแว แตได

ผานข้ันตอนมาจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังน้ันขอมูลดังกลาวไดผานการ
พิจารณาจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหลายๆ หนวยงานดวยกัน ผมคิดวาเร่ืองน้ี
ทานสมาชิกสภาฯ ก็ทราบดีเชนกัน ขอใหพิจารณาดวยครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายอีกบาง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ถาไมมีผูใดอภิปรายอีก ผมขอถามท่ีประชุมในสภาฯ วา สมาชิกสภาฯ ทานใดให

ความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทรายในท่ีดินของรัฐ รายนายนุพิษ  สุทธิ        
โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
        ไมเห็นชอบ  ๒  เสียง 
        งดออกเสียง  ๔  คน 
ประธานสภาฯ - เปนอันวาท่ีประชุมในสภาฯ มีมติเห็นชอบการขออนุญาตดูดทรายในท่ีดินของรัฐ 

รายนายนุพิษ  สุทธิ  
 - ลําดับตอไป 
 ๓.๒ ขอความเห็นชอบประมาณการคาใชจายโครงการฯและพิจารณาราง

ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่หนึ่ง  
  ขอเชิญ นายก อบต.นาแว แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายสุชาติ  คงแกว - ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว บัดน้ีถึงเวลา 
นายก อบต.นาแว ท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาแวจะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ันใน
โอกาสน้ี คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาแวจึงขอช้ีแจงใหทานประธาน
และสมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังตอไปน้ี 
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 ๑. สถานะการคลัง 
 ๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสถานะการเงินดังน้ี 
 ๑.๑.๑. เงินฝากธนาคาร จํานวน  ๓๘,๒๔๗,๓๗๕.๔๓  บาท 
 ๑.๑.๒. เงินสะสม จํานวน  ๑๔,๑๑๗,๙๙๓.๗๕ บาท 
 ๑.๑.๓. เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑๒,๗๙๖,๑๙๓.๘๓ บาท 
 ๑.๑.๔. รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน    
๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
 ๑.๑.๕. รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน ๑ โครงการ รวม 
๕๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
๑.๒ เงินกูคงคาง จํานวน ๐.๐๐ บาท 
๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม       
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๑) รายรับจริง จํานวน ๓๗,๒๘๗,๓๑๘.๗๗ บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร  จํานวน  ๑๘๑,๓๙๑.๖๓  บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม จํานวน  ๓๔๑,๓๐๖.๗๕  บาท 
 คาปรับ และใบอนุญาต  
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน  ๑๖๕,๘๖๔.๔๗  บาท 
 หมวดรายไดจาก  จํานวน    ๖๓,๖๒๒.๐๐  บาท 
 สาธารณูปโภคและ 
 การพาณิชย 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน    ๔๔,๓๔๒.๐๐  บาท  
 หมวดรายไดจากทุน จํานวน            ๐.๐๐  บาท  
 หมวดภาษีจัดสรร จํานวน       ๑๔,๙๕๑,๘๘๖.๒๘  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน       ๒๑,๕๓๘,๙๐๕.๖๔  บาท 
(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน ๓,๕๘๐,๑๔๗.๖๐  บาท 
(๓) รายจายจริง จํานวน ๒๘,๙๕๕,๗๑๑.๘๒ บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง   จํานวน       ๑๐,๔๖๖,๓๕๔.๕๕  บาท 
 งบบุคลากร  จํานวน       ๑๐,๗๙๖,๓๐๐.๕๕  บาท 
 งบดําเนินงาน  จํานวน         ๔,๔๒๔,๖๙๗.๘๓  บาท 
 งบลงทุน   จํานวน         ๑,๔๔๔,๖๕๘.๔๐  บาท 
 งบรายจายอ่ืน  จํานวน            ๐.๐๐  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  จํานวน         ๑,๘๒๓,๗๐๐.๔๙  บาท 
(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 
๓,๕๙๙,๘๔๑.๒๐ บาท 
(๕) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม  จํานวน  ๔,๓๓๑,๕๓๙.๕๐  บาท 



-๖- 

(๖) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  ๐.๐๐  บาท 

คําแถลงงบประมาณ 
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
            องคการบริหารสวนตําบลนาแว 
         อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 รายรับจริงป ๒๕๕๙ ประมาณการป ๒๕๖๐ ประมาณการป ๒๕๖๑ 
รายไดจัดเก็บ    
  หมวดภาษีอากร ๑๔๔,๙๕๗.๒๙ ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต ๒๒๒,๙๗๑.๘๐ ๑๖๔,๒๐๐.๐๐ ๑๘๔,๖๐๐.๐๐ 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๒๘๗,๒๒๖.๕๒ ๒๙๒,๐๐๐.๐๐ ๓๐๓,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ    
  พาณิชย 

๗๖,๒๘๙.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕,๙๐๐.๐๐ 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๔๐,๐๖๐.๖๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายไดจากทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ 

รวมรายไดจัดเก็บเอง ๗๗๑,๕๐๕.๒๑ ๗๖๑,๒๐๐.๐๐ ๗๘๖,๐๐๐.๐๐ 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท.    
  หมวดภาษีจัดสรร ๑๗,๘๔๖,๔๓๙.๗๔ ๑๗,๕๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๘๓๕,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. ๑๗,๘๔๖,๔๓๙.๗๔ ๑๗,๕๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๘๓๕,๐๐๐.๐๐ 
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท.    
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๙,๒๐๘,๓๗๘.๐๐ ๒๕,๓๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๙๓๑,๒๐๐.๐๐ 
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท. ๙,๒๐๘,๓๗๘.๐๐ ๒๕,๓๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๙๓๑,๒๐๐.๐๐ 

รวม ๒๗,๘๒๖,๓๒๒.๙๕ ๔๓,๖๔๓,๒๐๐.๐๐ ๔๖,๕๕๒,๒๐๐.๐๐ 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

รายจาย รายจายจริงป ๒๕๕๙ ประมาณการป ๒๕๖๐ ประมาณการป ๒๕๖๑ 
จายจากงบประมาณ    
งบกลาง ๕๕๓,๕๒๕.๑๐ ๑๒,๗๑๙,๒๓๑.๐๐ ๑๒,๗๗๒,๖๙๕.๐๐ 
งบบุคลากร ๑๑,๐๓๘,๔๔๐.๗๗ ๑๕,๗๑๖,๒๖๐.๐๐ ๑๕,๖๑๔,๕๐๕.๐๐ 
งบดําเนินงาน ๔,๙๕๒,๐๐๗.๒๕ ๘,๗๗๑,๙๐๐.๐๐ ๑๐,๕๓๑,๒๐๐.๐๐ 
งบลงทุน ๑,๖๔๒,๙๐๙.๘๓ ๒,๙๑๘,๘๐๙.๐๐ ๕,๙๒๑,๘๐๐.๐๐ 
งบรายจายอ่ืน ๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๒,๑๐๑,๒๐๙.๒๑ ๓,๔๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐ 

รวมจายจากงบประมาณ ๒๐,๒๘๘,๐๙๒.๑๖ ๔๓,๖๔๓,๒๐๐.๐๐ ๔๖,๕๕๒,๒๐๐.๐๐ 
รวม ๒๐,๒๘๘,๐๙๒.๑๖ ๔๓,๖๔๓,๒๐๐.๐๐ ๔๖,๕๕๒,๒๐๐.๐๐ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของ องคการบริหารสวนตําบลนาแว 
อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารงานทั่วไป  
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๕,๔๙๑,๒๐๕ 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๖๓๘,๕๐๐ 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา ๖,๙๔๗,๒๐๐ 
  แผนงานสาธารณสุข ๑๕๐,๐๐๐ 
  แผนงานเคหะและชุมชน   ๘,๙๑๓,๖๐๐ 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๙๔๕,๐๐๐ 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖๙๔,๐๐๐ 
ดานการดําเนินงานอื่น  
  แผนงานงบกลาง ๑๒,๗๗๒,๖๙๕ 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๔๖,๕๕๒,๒๐๐ 
 

ประธานสภาฯ - ตามท่ี นายก อบต.นาแว  ไดแถลงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑    
ไปแลวน้ัน ประกอบกับท านสมาชิกสภาฯ  ได รับเอกสารสําหรับศึกษา             
เปนการลวงหนากันแลว มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยหรืออภิปราย ขอเชิญ 

ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - เม่ือไมมีผูใดอภิปราย ขอถามมติท่ีประชุมวาสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ

ประมาณการคาใชจายโครงการฯและรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบและรับหลักการ  ๑๖  เสียง 
     ไมเห็นชอบไมรับหลักการ   -  เสียง 
     งดออกเสียง  ๑  คน 
ประธานสภาฯ - เปนอันวาท่ีประชุมในสภาฯ มีมติเห็นชอบประมาณการคาใชจายโครงการฯและ

รับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
ประธานสภาฯ - ตอไปเปนข้ันตอนในการแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ เม่ือท่ีประชุมสภา อบต. 

ลงมติรับหลักการรางขอบัญญัติฯ แลว ใหสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ       
มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คนแตไมเกิน ๗ คน ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ อธิบายและ
ช้ีแจงในการแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 
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นายถาวร  วิจิตร - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน          
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ      

รวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติไว ไมนอยกว าย่ี สิบส่ี ช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแห ง            
รางขอบัญญัติงบประมาณน้ัน 

   ขอ ๔๙ วรรคหน่ึง ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว      
ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสง        
รางขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ดวย 

   ขอ ๕๐ เ ม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได พิจารณาแลว จะตองเสนอ             
รางขอบัญญัติน้ันตามรางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและ
บันทึกความเห็นย่ืนตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานน้ันอยางนอยจะตองระบุวา    
ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตติน้ันเปนประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และให
ประธานสภาทองถ่ินสงรายงานน้ันแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง
กอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

  ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือช้ีแจงขอสงสัยตาง  ๆเก่ียวกับรายงานน้ัน 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเสนอแปรญัตติแลวน้ัน 
ตอไปเปนการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติวามีจํานวนก่ีคน ขอเชิญเสนอ 

นายสมศักด์ิ  บัวบาน - ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน 
ส.อบต. หมูท่ี ๔ ผูรับรอง  ๑. นายสุรชัย  จินาผล ๒. นายไพศาล  สมบัติ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เสนอเปนอยางอ่ืน ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - เปนอันวาสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน 
 - ลําดับตอไป เปนการเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ ขอเชิญเสนอ 
นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ - เสนอ นายสุรชัย  จินาผล 
ส.อบต. หมูท่ี ๕ ผูรับรอง  ๑. นายสมศักด์ิ  บัวบาน ๒. นายวิชาญ  สิทธิรักษ 
ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ อีกหรือไม ขอเชิญเสนอ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ตอไป เปนการเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ ขอเชิญเสนอ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ - เสนอ นางสุดใจ  ยกเล่ือน 
ส.อบต. หมูท่ี ๙ ผูรับรอง  ๑. นายไพศาล  สมบัติ ๒. นายสุรพล  งามประดิษฐ 
ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ อีกหรือไม ขอเชิญเสนอ 



-๙- 

ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ตอไป เปนการเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ ขอเชิญเสนอ 
นายสุรชัย  จินาผล - เสนอ นายสุรพล  งามประดิษฐ 
ส.อบต. หมูท่ี ๗ ผูรับรอง  ๑. นายสําราญ  เดชารัตน ๒. นายอุดมพร  สุขุมทอง 
ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ อีกหรือไม ขอเชิญเสนอ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ตอไป เปนการเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๔ ขอเชิญเสนอ 
นายสราวุธ  หัสพันธ - เสนอ นายอุดมพร  สุขุมทอง 
ส.อบต. หมูท่ี ๑๐ ผูรับรอง  ๑. นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ ๒. นายวิชาญ  สิทธิรักษ 
ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔ อีกหรือไม ขอเชิญเสนอ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ตอไป เปนการเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๕ ขอเชิญเสนอ 
นายนุสรณ  เชาวนะ - เสนอ นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ 
ส.อบต. หมูท่ี ๑๑ ผูรับรอง  ๑. นายสราวุธ  หัสพันธ ๒. นายสมศักด์ิ  บัวบาน  
ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕ อีกหรือไม ขอเชิญเสนอ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - เม่ือท่ีประชุมไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีก เปนอันวา คณะกรรมการ       

แปรญัตติ จํานวน ๕ คน ประกอบดวย 
๑. นายสุรชัย  จินาผล    สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ 
๒. นางสุดใจ  ยกเล่ือน  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ 
๓. นายสุรพล  งามประดิษฐ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑ 
๔. นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ 
๕. นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ 
ข้ันตอนตอไป ใหสมาชิกสภาฯ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ขอเชิญ 

นายสุรพล  งามประดิษฐ - ขอกําหนดระยะเวลาย่ืนคําแปรญัตติ ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
ส.อบต. หมูท่ี ๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  อบต.นาแว 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอเปนอยางอ่ืน ขอเชิญ 
ท่ีประชุม  - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ตอไป เปนการเสนอวัน เวลา ในการพิจารณาคําแปรญัตติ ขอเชิญ 
นายสุรชัย  จินาผล - ขอเสนอวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พิจารณาคําแปร     
ส.อบต.หมูท่ี ๗ ญัตติ ณ อบต.นาแว 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เสนอเปนอยางอ่ืนอีกบาง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - เปนอันวาข้ันตอนการแปรญัตติ มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๕ คน กําหนด

ระยะเวลาย่ืนคําแปรญัตติ ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระหวางเวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อบต.นาแว  และพิจารณาคําแปรญัตติวันท่ี ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อบต.นาแว 



-๑๐- 

  และขอนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ใน
วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลนาแว 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ทานใดมีเร่ืองอ่ืน  ๆขอเชิญ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ - ผมขอสอบถามฝายบริหารเร่ืองการขอหินยิปซ่ัมถมถนน ซ่ึงผมไดทําหนังสือขอดวย      
ส.อบต. หมูท่ี ๙ ตนเองและตอนน้ีดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดแลว และการบริหารจัดการโครงการ

จายขาดเงินสะสมไปถึงข้ันตอนใดแลว 
ประธานสภา - สมาชิกสภาฯ ทานใดมีเร่ืองอ่ืน  ๆอีกบาง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญ นายก อบต. นาแว ช้ีแจงขอซักถาม 
นายสุชาติ  คงแกว - ตามท่ี ส.อบต. หมู ๙ ไดสอบถามมาน้ัน ผมขอตอบและช้ีแจงดังน้ี 
นายก อบต.นาแว ๑. เร่ืองขอหินยิปซ่ัมถมถนน ผมไดรับเร่ืองไวแลว แตเน่ืองจากตอนน้ีรถบรรทุก

ติดต้ังเครนเสียไมสามารถใชงานไดปกติ กําลังดําเนินการซอมหากซอมเสร็จเม่ือไร
จะดําเนินการในพ้ืนท่ีดังกลาวทันที 

 ๒. โครงการจายขาดเงินสะสมไดทําสัญญาจางแลวหากทํางานลาชาไมเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญาจาง ทาง อบต.นาแว ก็จะดําเนินการตามระเบียบ 
ข้ันตอนทางราชการอยูแลวทานสมาชิกสภาฯ ไมตองกังวลครับ 

ประธานสภา - สมาชิกสภาฯ ทานใดมีเร่ืองอ่ืน  ๆอีกบาง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - ผมขอปดการประชุม 

 เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๖ น. 
 
    (ลงช่ือ) ถาวร  วิจิตร ผูจดรายงานการประชุม 
                  (นายถาวร  วิจิตร) 
      เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  
          
(ลงช่ือ)     วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ ผูตรวจรายงานการประชุม 

                       (นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ) 
 

(ลงช่ือ)     อุดมพร  สุขุมทอง ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอุดมพร  สุขุมทอง) 

 

(ลงช่ือ)      สราวุธ  หัสพันธ ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสราวุธ  หัสพันธ) 
 

(ลงช่ือ)  ฤดีพร  เองฉวน ประธานสภา อบต. 
                        (นายฤดีพร  เองฉวน) 


