
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว        

         

 ผูมาประชุม      จํานวน  ๒๓  คน     
 ผูไมมาประชุม      จํานวน    -   คน 
 ผูเขารวมประชุม      จํานวน    ๕  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 เกียรติศักด์ิ  คชเชนทร  
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 บัณฑิต  ดวงจิโน  
๑๒ นางวัชรี  หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.๖ วัชรี  หนูนิล  
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 วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  
๑๗ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ นพดล  สุทธิ  
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 จุไรวรรณ  ทองแผ  
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 ๕  คน 
 

ลําดับท่ี ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  คงแกว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแกว  
๒ นางวรรณิภา  แสงระวี หัวหนาสํานักปลัด วรรณิภา  แสงระวี  
๓ นายเกรียงศักด์ิ  ผกากรอง เจาพนักงานการประปาฯ เกรียงศักด์ิ  ผกากรอง  
๔ นายวิศัลย  มาตสม รองปลัด อบต.นาแว วิศัลย  มาตสม  
๕ นางอนงคภัสร  อยูพิทักษ นิติกรชํานาญการ อนงคภัสร  อยูพิทักษ  

 
 

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 

นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ - เสนอ นายถาวร  วิจิตร  
ส.อบต. หมูท่ี ๘ ผูรับรอง  ๑. นายสุรพล  งามประดิษฐ  ๒. นางสุดใจ  ยกเล่ือน 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอรายช่ืออ่ืนอีกบาง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - เม่ือสมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือเพียงรายเดียว คือ นายถาวร วิจิตร ส.อบต.       

หมูท่ี ๗ เปนเลขานุการสภาฯ เฉพาะในคราวประชุมน้ี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ      
ทําหนาท่ีไปตามระเบียบวาระ 

นายถาวร  วิจิตร - เม่ือตรวจสอบจํานวนผูเขาประชุมแลวปรากฏวาครบองคประชุมสําหรับสมัยประชุม- 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  โดยมีนายฤดีพร  เองฉวน เปนประธานใน  

ท่ีประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 
  ------------------ไมมี----------------- 
 
 



-๓- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ  - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐         

วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
  - ตามเอกสารท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดรับแลวน้ัน มีทานใดขอแกไขเปล่ียนแปลง

รายงานการประชุมคร้ังท่ีแลวบางขอเชิญ  
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ  - เปนอันวาท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องพิจารณา  
ประธานสภาฯ - พิจารณาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่สอง, วาระที่สาม 
 - ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ไดพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหน่ึง 

และลงมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติน้ัน และประธานสภาฯ ไดสงรางขอบัญญัติ
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว 
ปรากฏวาไมมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนยันรางเดิมตามท่ี
ไดสงเอกสารรายงานใหแกสมาชิกสภาฯ แลว และขอเชิญ นายสุรชัย  จินาผล 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงสรุปผลการพิจารณาคําแปรญัตติ 

นายสุรชัย  จินาผล - ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ไดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓      
ประธานคณะกรรมการ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และไดกําหนดวัน เวลา ใหสมาชิก- 
แปรญัตติ สภาฯ ย่ืนคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และพิจารณาคําแปรญัตติ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒ .๐๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

  ปรากฏวาวัน เวลา ดังกลาว ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอย่ืนคําแปรญัตติ     
และคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดรวมกันพิจารณาแลววารางขอบัญญัติดังกลาว มีความเหมาะสมและ
ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายทุกประการ 

  คณะกรรมการแปรญัตติขอยืนยันรางเดิมและเห็นชอบกับรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ - จากรายงานช้ีแจงสรุปผลการพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ
น้ัน ไมมีผู ย่ืนคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด     
ขอพิจารณาเพ่ิมเติมหรือไม 

ท่ีประชุม  - ไมมี 
 
 

 



-๔- 

ประธานสภาฯ - เปนอันวาท่ีประชุมสภาฯ ไมมีการย่ืนขอแปรญัตติ เพราะฉะน้ัน สภาฯ เห็นชอบ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระท่ีสอง 
ผานโดยไมมีการอภิปราย 

 - ข้ันตอนตอไป เปนการพิจารณาในวาระท่ีสาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๕๒ 

  “การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันสมควร” 

  ในการพิจารณาวาระน้ี ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม 

   เพ่ือเปนการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว ผมขอถามมติท่ีประชุมสภาฯ วา 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหตรารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบ  ๒๒  เสียง 
  ไมเห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑ คน 
ประธานสภาฯ - เปนอันวาท่ีประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ  ๒๒  เสียง   ไมเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ คน             
 (จากผูเขาประชุมจํานวน ๒๓ คน) ใหตรารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะไดเสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 
 ------------------ไมมี----------------- 

ประธานสภาฯ - ถาไมมีทานใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมในคร้ังน้ี       
อยางพรอมเรียง 

 เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น. 
 
 
   (ลงช่ือ) ถาวร  วิจิตร   ผูจดรายงานการประชุม 
         (นายถาวร  วิจิตร) 
      เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 

(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) 

 


