
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว        
         

 ผูมาประชุม      จํานวน  ๒๑  คน     

 ผูไมมาประชุม      จํานวน   ๓   คน 

 ผูเขารวมประชุม      จํานวน   ๖   คน    
             

ผูเขาประชุม  จํานวน  ๒๑  คน 

ลําดับที ่ 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  ยกเลื่อน สมาชิกสภา ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  

๔ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  

๕ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร สมาชิกสภา ฯ ม.๓  ลา 

๖ นายภัทรศักด์ิ  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓ ภัทรศักด์ิ  โรมา  

๗ นายชินวัฒน  วุธรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔ ชินวัฒน  วุธรา  

๘ นายสมศักด์ิ  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักด์ิ  บัวบาน  

๙ นายสําราญ  เดชารัตน สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน  

๑๐ นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ นฤทธ์ิ  ชูเจริญ  

๑๑ นางวัชร ี หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.๖  ขาด 

๑๒ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน  

๑๓ นายสุรชัย  จินาผล สมาชิกสภา ฯ ม.๗ สุรชัย  จินาผล  

๑๔ นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.๗ ถาวร  วิจิตร  

๑๕ นายฤดีพร  เองฉวน สมาชิกสภา ฯ ม.๘ ฤดีพร  เองฉวน  

๑๖ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  

๑๗ นายวิชาญ  สิทธิรักษ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ วิชาญ  สิทธิรักษ  

๑๘ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙  ขาด 

๑๙ นายสราวุธ  หัสพันธ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ สราวุธ  หัสพันธ  

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ  ทองแผ  

๒๑ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ ไพศาล  สมบัติ  



-๒- 
 

๒๒ นายนุสรณ  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ  เชาวนะ  

๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษายศ  

๒๔ นายไกรทิพย  บุญขํา สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย  บุญขํา  
 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๖  คน 
 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุชาติ คงแกว นายก อบต. สุชาติ  คงแกว  

๒ นายพงษสิทธ์ิ  ภิรมย ที่ปรึกษานายก อบต. พงษสิทธ์ิ  ภิรมย  

๓ นายโสพิศ  ริยาพันธ ที่ปรึกษานายก อบต. โสพิศ  ริยาพันธ  

๔ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล  

๕ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  

๖ นายศรชัย  แชม เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย  แชม  
 

 เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกสภาฯ ครบองคประชุม มีนางอาภรณ  ลอมเล็ก ปลัด อบต. 

นาแว ทําหนาที่เลขานุการสภาฯ โดยมีนายไกรทิพย  บุญขํา เปนประธานในที่ประชุมและดําเนินการประชุมไปตาม 

ระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  - ตามที่นายอําเภอฉวางไดแตงต้ังคณะกรรมการหาขอยุติ การพิจารณาราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งสภาไมรับ

หลักการ และคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวไดพิจารณาเปนเวลา ๒ วัน ขอเชิญ

นายถาวร  วิจิตร คณะกรรมการหาขอยุติสรุปผลการพิจารณาใหสภาฯ ทราบ 

ถาวร  วิจิตร  - ขอสรุปผลการพิจารณา ดังน้ี 

ส.อบต. หมู ๗ 

รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการหาขอยุติ 

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ขององคการบริหารสวนตําบลนาแว 

รางขอบัญญัติท่ีพิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการหาขอยุติ 

ราง

ขอบัญญัติ

ท่ีได 

ปรับปรุง

แกไขแลว 

หนาที่ 13 หนาที่ 13   



งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   

เงินอื่น เงินอื่น   

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ หนาที่ 18 

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เปนกรณีพิเศษ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เปนกรณีพิเศษ   

(เงินรางวัลประจําป) ต้ังไว 200,000 บาท (เงินรางวัลประจําป) คงไว 200,000  บาท   

หนาที่ 14 หนาที่ 14   

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   

คาใชสอย คาใชสอย   

หมวดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ หมวดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   

3. คาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ ต้ังไว 3. คาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ ปรับลดเหลือ หนาที่ 19 

90,000 บาท 72,000 บาท   

4. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 4. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ หนาที่ 19 

ต้ังไว 80,000 บาท  คงไว 80,000 บาท    

6. คาจางเหมาบริการ ต้ังไว  200,000 บาท 6. คาจางเหมาบริการ ปรับลดเหลือ  หนาที่ 19 

  150,000 บาท   

หนาที่ 15 หนาที่ 15   

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   

1. เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ 1. เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล หนาที่ 20 

คณะบุคคล ต้ังไว 100,000 บาท  หรือคณะบุคคล คงไว 100,000 บาท    

2. คาใชจายเกี่ยวกับรัฐพิธีและพิธีการตางๆ  ต้ังไว 2. คาใชจายเกี่ยวกับรัฐพิธีและพิธีการตางๆ  หนาที่ 20 

150,000 บาท ปรับลดเหลือ 120,000 บาท   

หนาที่ 16 หนาที่ 16   

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   

6. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 6. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หนาที่ 21 

300,000 บาท  ปรับลดเหลือ  240,000 บาท   

หนาที่ 17 หนาที ่17   

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว 340,000 บาท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ปรับลดเหลือ 290,000 บาท หนาที่ 22 

-๓- 



หนาที่ 18 หนาที่ 18   

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   

งบลงทุน งบลงทุน   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑคอมพิวเตอร   

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรพกพา จํานวน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรพกพา จํานวน หนาที่ 23 

2 เครื่อง ต้ังไว 38,000 บาท  2 เครื่อง คงไว 38,000 บาท    

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   

เพื่อจายเปนคาติดต้ังระบบเสียงไรสายพรอม เพื่อจายเปนคาติดต้ังระบบเสียงไรสายพรอม หนาที่ 23 

อุปกรณ ต้ังไว 1,200,000 บาท ปรับลดเหลือ อุปกรณ ปรับลดเหลือ  1,120,000 บาท   

1,120,000 บาท     

หนาที่ 21 หนาที่ 21   

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป   

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   

ประเภทอาคารและสิ่งกอสราง ประเภทอาคารและสิ่งกอสราง   

1. โครงการตอเติมผนังอาคารประชุม อบต.นาแว 1. โครงการตอเติมผนังอาคารประชุม  หนาที่ 26 

ต้ังไว 166,000 บาท อบต.นาแว คงไว 166,000 บาท   

หนาที ่24  หนาที ่24    

งานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง   

รายจายคาจัดทําแผนที่ภาษี รายจายคาจัดทําแผนที่ภาษี   

เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนที่ภาษี   ต้ังไว เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนที่ภาษี   หนาที่ 29 

200,000 บาท คงไว 200,000 บาท   

 

หนาที2่5 หนาที2่5   

งานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง   

งบลงทุน งบลงทุน  

หมวดครุภัณฑ หมวดครุภัณฑ   

ครุภัณฑรถจักรยานยนต ครุภัณฑรถจักรยานยนต   

จัดซื้อรถจักรยานยนต 4 จังหวะ 110 ซีซี สตารท จัดซื้อรถจักรยานยนต 4 จังหวะ 110 ซีซ ี หนาที่ 30 

มือ ดิสเบรค จํานวน 1 คัน ต้ังไว 45,000 บาท สตารทมือดิสเบรค จํานวน 1 คัน คงไว 45,000 บาท     

-๔- 



 

- 

 

ครุภัณฑไฟฟา 

 

หนาที่ 30 

 คาจดัซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนมีระบบฟอก   

 อากาศ ขนาด 18,000 บีทียู  พรอมรีโมท-   

 คอนโทรลชนิดไรสาย มาตรฐานประหยัดไฟฟา    

 เบอร 5 และผานการรับรองมาตรฐาน   

 อุตสาหกรรม จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ   

 25,000 บาท  ใหต้ังไว 50,000 บาท   

 (เพ่ิมรายการใหม)   

หนาที่ 31 หนาที่ 31  

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบบุคลากร งบบุคลากร   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  

คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 350,000 บาท คาจางพนักงานจาง  คงไว 350,000 บาท หนาที่ 36 

หนาที่ 34 หนาที่ 34   

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุน งบลงทุน   

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   

ประเภทสิ่งกอสราง ประเภทสิ่งกอสราง   

1. โครงการบุกเบิกถนนสายจากแยกถนนทาง 1. โครงการบุกเบิกถนนสายจากแยกถนนทาง หนาที่ 39 

หลวงแผนดิน 4015 ถึงหนองนํ้าเกษตร หมูที่ 1 หลวงแผนดิน 4015 ถึงหนองนํ้าเกษตร หมูที่ 1   

ตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ต้ังไว 618,000 บาท คงไว 618,000 บาท   

- หนาที ่34   

  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

  งบลงทุน   

  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   

  ประเภทสิ่งกอสราง   

  2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนาที่ 40 

-๕- 



  สายถนนคอนกรีตเดิมบานนายสรวง หมูที่ 7 -    

  บานทายทุง หมูที่ 10 ตําบลนาแว อําเภอฉวาง   

  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกวาง 4.00 เมตร   

  ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง   

  กวางขางละ 0.30 เมตร ใหต้ังไว 318,000 บาท   

  (เพ่ิมโครงการใหม)   

หนาที่ 36 หนาที่ 36   

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการสรางความเขมแข็งชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการสรางความเขมแข็งชุมชน   

งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน   

หมวดเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน   

1. คาใชจายโครงการอบรมเติมเต็มความสุขกายและ 1. คาใชจายโครงการอบรมเติมเต็มความสุขกายและ หนาที่ 42 

ใจสูผูสูงอายุตําบลนาแว ต้ังไว 250,000 บาท ใจสูผูสูงอายุตําบลนาแว คงไว 250,000 บาท   

หนาที ่37 หนาที่ 37   

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   

งบดําเนินการ งบดําเนินการ  

หมวดคาใชสอย หมวดคาใชสอย   

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา   

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ลักษณะรายจายหมวดอื่น   

2. คาใชจายโครงการจัดงานรดนํ้าผูสูงอายุ  2. คาใชจายโครงการจัดงานรดนํ้าผูสูงอายุ  หนาที่ 43 

ต้ังไว 150,000 บาท ปรับลดเหลือ 120,000 บาท   

หนาที่ 38 หนาที ่38  

งานกีฬาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

งบดําเนินการ งบดําเนินการ  

หมวดคาใชสอย หมวดคาใชสอย  

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา   

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ลักษณะรายจายหมวดอื่น   

1. คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาตางๆ 1. คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาตางๆ หนาที่ 44 

ต้ังไว 350,000 บาท ปรับลดเหลือ  300,000 บาท   

 

-๖- 



                                                              -๗- 
 

  - ซึ่งคณะกรรมการหาขอยุติดังกลาว ไดดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายและ

ขอบังคับทุกประการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  - รับรองรายงานการประชุม 

                                       สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว เปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม 

ประธาน   - ๓.๑ พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญ เลขาสภาฯ 

นางอาภรณ  ลอมเล็ก  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  

เลขานุการสภา  ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ) ขอ ๔๘ วรรคสาม ราง

ขอบัญญัติงบประมาณที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหาขอยุติตามวรรค

หน่ึง ใหสภาทองถ่ินนําเขาพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สาม ตามลําดับ 

   ตอไปเปนข้ันตอนในการเสนอแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ) ต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 

๓-๗ คน  ขอ ๑๐๓ (๑)  และกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติและพิจารณา

ญัตติ (ขอ ๔๕, ๔๙) 

ประธานสภา  - ขอใหที่ประชุมสภา เสนอคณะกรรมการแปรญัตติวามีจํานวนกี่คน และ

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติและพิจารณาคําแปรญัตติ ขอเชิญเสนอวา

คณะกรรมการแปรญัตติจํานวนกี่คน 

นายถาวร  วิจิตร  - เสนอคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๕ คน 

ส.อบต. หมู ๗  มีผูรับรอง  ๑. นายวิชาญ  สิทธิรักษ ๒. นายสมศักด์ิ  บัวบาน 

ประธานสภา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอื่น ขอเชิญ 

ที่ประชุม  - ไมม ี

ประธานสภา  - เปนอันวา คณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวน ๕ คน ขอเชิญเสนอรายช่ือ 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ  - เสนอ นายถาวร  วิจิตร 

ส.อบต. หมู ๙ 

นายถาวร  วิจิตร  - ผมขอถอนตัว 

ส.อบต. หมู ๗ 

 



                                                          -๘- 
 

นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  - เสนอ นายฤดีพร  เองฉวน 

ส.อบต. หมู ๘  ผูรับรอง   ๑. นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ ๒. นายนุสรณ  เชาวนะ 

นายสมศักด์ิ  บัวบาน  - เสนอ นายสราวุธ  หัสพันธ 

ส.อบต. หมู ๔  ผูรับรอง  ๑. นายถาวร  วิจิตร    ๒. นายเกรียงไกร  รักษายศ 

นางสุดใจ  ยกเลื่อน  - เสนอ นายสุรพล  งามประดิษฐ 

ส.อบต. หมู ๒  ผูรับรอง  ๑. นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ    ๒. นายไพศาล  สมบัติ 

นายอุดมพร  สุขุมทอง  - เสนอ นายวิชาญ  สิทธิรักษ 

ส.อบต. หมู ๒   

นายวิชาญ  สิทธิรักษ  - ผมขอถอนตัว 

ส.อบต. หมู ๙ 

นายถาวร  วิจิตร  - เสนอ นางสุดใจ  ยกเลื่อน 

ส.อบต. หมู ๗  ผูรับรอง  ๑. นายวิชาญ  สิทธิรักษ  ๒. นายบัณฑิต  ดวงจิโน 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน  - เสนอ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 

ส.อบต. หมู ๖  ผูรับรอง  ๑. นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ ๒. นางสาวจุไรวรรณ ทองแผ 

ประธานสภา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เสนออีก ขอเชิญ 

ที่ประชุม  - ไมม ี

ประธานสภา  - เปนอันวาที่ประชุมสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน ดังน้ี 

   ๑. นายฤดีพร  เองฉวน 

   ๒. นายสราวุธ  หัสพันธ 

   ๓. นายสุรพล  งามประดิษฐ 

   ๔. นางสุดใจ  ยกเลื่อน 

   ๕. นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 

  และตอไปใหสมาชิกสภาฯ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา

ย่ีสิบย่ีช่ัวโมง นับแตสภาฯ รับรางขอบัญญัติ ขอเชิญเสนอ 

นายนฤทธ์ิ   ชูเจริญ  -เสนอ ต้ังแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. จนถึงวันที่ ๑๖ 

กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.รับคําแปรญัตติ  และวันที่ ๑๖ กันยายน 

๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. พิจารณาคําแปรญัตติ 

ประธานสภา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เสนอเปนอยางอื่นอีกบาง ขอเชิญ 

ที่ประชุม  - ไมม ี

ประธานสภา  - สรุป  เปนอันวา  ต้ังแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. จนถึงวันที่ 

๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.รับคําแปรญัตติ   

 



                                                          -๙- 
 

  และวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณาคําแปรญัตติ 

   ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามขอ ๔๙ วรรคหน่ึง ผูบริหารทองถ่ิน

หรือสมาชิกสภาฯ ผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติ ก็ใหเสนอคําแปร

ญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาฯ เปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิก

สภาฯ รับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

   และขอนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลนาแว 

ประธานสภา  - ๓.๒ พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เชิญนายก อบต. ช้ีแจง อธิบาย ถึงความจําเปนในการจายขาดเงินสะสมในครั้งน้ี 

นายสุชาติ  คงแกว  -  การจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความจําเปน  

นายก อบต.นาแว  เน่ืองจากถนนหลายสายในหมูบานเปนหลุมเปนบอ ถาหากไมไดรับการ

ซอมแซมประชาชนอาจไดรับความเสียหายทั้งทางรางกายและทรัพยสิน 

ประกอบกับชวงน้ีฝนตกหนักทําใหการสัญจรไดรับความไมสะดวก จึงขออนุมัติ

จายขาดเงินสะสม  ในสวนของรายละเอียด ขอเชิญเลขานุการนายก อบต.  ได

ช้ีแจงตอไป 

นายศรชัย  แชม  - การจายขาดเงินสะสม ซึ่งเงินสะสมคงเหลือจะตองหักไวจาย ดังน้ี 

เลขานุการนายก อบต.   ๑. หักรายไดคางรับ 

   ๒. กันเงินไวจายประจําป และกรณีฉุกเฉินตามกฎหมาย 

   ๓. คงเหลือยอดสุทธิ 

   ผูบริหารไดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อาจจายขาดเงินสะสมไดไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายเพื่อการ

ลงทุนของปน้ัน โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

   (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปน

การเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการที่ทําเพื่อบําบัด 

 



                                                          -๑๐- 
 

  ความเดือดรอนของประชาชน ทั้งน้ีตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

   (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน แตละประเภทตามระเบียบ 

   (๓) เมื่อไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองดําเนินการกอหน้ีผูกพัน และเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม

เกินหน่ึงปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการจายขาด

เงินสะสมน้ันเปนอันพนไป 

   ก า ร จ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม ร ว ม เ ป น เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั้ ง สิ้ น  

๑,๒๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท  ตามโครงการซอมแซมถนนเขตพื้นที่ตําบลนาแว 

จํานวน ๓๑ สาย  ดังน้ี 

๑. โครงการซอมแซมถนนสายเกษตร ๒ บริเวณแยกถนนทางหลวงแผนดิน 

๔๐๑๕ – สวนยางนางละมุน สุมล หมูท่ี ๑ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ย

วัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอ

จํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว 

๒,๒๐๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ 

๖๕,๕๐๐.- บาท 

๒. โครงการซอมแซมถนนสายแยกถนน คสล. ทางไปวัดวังสะพาน – สาม

แยกถนน คสล. หมูท่ี ๑ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิม

ดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐ เมตร  ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา       

๑๒  ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๗๐๐ เมตร ติดต้ัง

ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๙,๙๐๐.- บาท 

๓. โครงการซอมแซมถนนสายขางวัดวังสะพาน – ทางเขาโรงสูบนํ้า หมูท่ี ๑ 

ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐  

ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๖๐ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจร

เรียบตลอดสายความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ 

จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๓๖,๗๐๐.- บาท 

๔. โครงการซอมแซมถนนสายขางโรงเรียนไสโคกเกาะ – แยกถนน คสล. 

หลังโรงเรียน – แยกถนนลาดยาง  หมูท่ี ๒ ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิว

จราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๓.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไม

นอยกวา ๑๓๔ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว  

 



                   -๑๑- 
 

๗๐๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ 

๖๘,๓๐๐.- บาท 

๕. โครงการซอมแซมถนนสายหนาศาลาหมูบาน หมูท่ี ๓ กวาง ๒ เมตร ทํา

การลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๔๘ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิว

จราจรเรียบตลอดสายความยาว ๓๕๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ 

จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๒๒,๙๐๐.- บาท 
 

๖. โครงการซอมแซมถนนสายบานนางเทียบ พิกุลงาม – คลองแหง หมูท่ี ๕ 

ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๓.๐๐ 

เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๕๒ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิว

จราจรเรียบตลอดสายความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๓๒,๑๐๐.- บาท 

๗. โครงการซอมแซมถนนสายถนน คสล. บานนายประสิทธิ์ – บานนายสรวง 

หมูท่ี ๕ ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๓.๐๐ เมตร 

ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๔๘ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจร

เรียบตลอดสายความยาว ๒๐๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ 

จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๒๔,๑๐๐.- บาท 

๘. โครงการซอมแซมถนนสายถนน คสล. เดิม บานนางรําเพย – คลองแหง 

หมูท่ี ๖ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง 

๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๖๐ ลบ.ม. เกรด

เกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๓๘,๓๐๐.- บาท 

๙. โครงการซอมแซมถนน คสล. เดิม บานนายมนัส – บานนายจรูญ หมูท่ี ๖ 

ตําบลนาแว ทําการเกลดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐ 

เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๓๐ ลบ.ม เกรดเกลี่ยผิว

จราจรเรียบตลอดสายความยาว ๓๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ 

จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๑๔,๕๐๐.- บาท 

๑๐. โครงการซอมแซมถนนสายแยกจากถนน คสล. บานนายปรีดา – บาน

นายประดับ หมูท่ี ๖ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิม

ดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐ เมตร ลงหินผุถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๑๖ ลบ.ม. 

เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๑๐๐ เมตร ติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๘,๒๐๐.- บาท 



                   -๑๒- 
 

๑๑. โครงการซอมแซมถนนสายบานนางจุไรรัตน รักษา หมูท่ี ๗ –  สะพาน

ขามคลองหลังวัดควนสะตอ ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ 

กวาง ๓.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๓๔ ลบ.ม. 

เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๒๓,๕๐๐.- บาท 

๑๒. โครงการซอมแซมถนนสายสามแยกบานนายทวีป ชวยรอด – สามแยก

บานนายบุญมี หมูท่ี ๗ ตําบลนาแว 

ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๓.๐๐ เมตร ลงหิน

แรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๙๖ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบ

ตลอดสายความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 

๑ ปาย งบประมาณ ๕๑,๙๐๐.- บาท 

๑๓. โครงการซอมแซมถนนสายแยกถนนทางหลวง ๔๐๑๕ – สามแยกบาน

นายไพรวัลย นรินทร หมูท่ี ๗ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิว

จราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐ เมตร ฝงทอ คสล. มอกช้ัน ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ 

จํานวน ๒ จุด ใชทอจํานวน ๑๒ ทอน ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอย

กวา ๑๕๖ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๑๒๐ เมตร 

ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๙๓,๔๐๐.-  บาท 

๑๔. โครงการซอมแซมถนนสายโคกเมรุ หมูท่ี ๗ ทําการเกลดเกลี่ยวัชพืชและ

ผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐ เมตร  ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไม

นอยกวา ๑๑๒ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๑,๔๐๐ 

เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ 

๖๔,๘๐๐.- บาท 

๑๕. โครงการซอมแซมถนนสายบานนายอนุภักด์ิ – บานนายสน่ัน หมูท่ี ๗ 

ทําการเกรดเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๓.๐๐ เมตร ลง

หินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๒๔ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบ

ตลอดสายความยาว ๓๕๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน    

๑ ปาย งบประมาณ ๑๓,๕๐๐.- บาท 

๑๖. โครงการซอมแซมถนนสายสามแยกบานนายทองใส เหล็กแข็ง – สวน

ยางพารานาง บุญหนัก หมู ท่ี  ๗  ตําบลนาแว อํ า เภอฉวาง  จั งห วัด

นครศรีธรรมราช ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง 

๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่ม ถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๑๒๐ ลบ.ม. เกรด 

 



                   -๑๓- 
 

เกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๑๒๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ  ๕๘,๓๐๐.-  บาท 

๑๗. โครงการซอมแซมถนนสาย คสล. เดิม หัวสะพานนางฟอง ธานี – สาม

แยกหวยดินแดง หมูท่ี ๘ ทําการเกลดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๘๔ ลบ.ม. 

เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๙๕๐ เมตร ติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๔๗,๘๐๐.- บาท 

๑๘. โครงการซอมแซมถนนสายเทวฤทธิ์ หมูท่ี ๘ ตําบลนาแว ทําการเกลด

เกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๓.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถม

หลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๗๒ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสาย

ความยาว ๕๐๐ เมตร  ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

งบประมาณ ๓๗,๔๐๐.- บาท 

๑๙. โครงการซอมแซมถนนสายหลังวัดควนยูง – สามแยกบานนายอุทัย 

ภารา หมูท่ี ๙ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๙๖ ลบ.ม. 

เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๔๐๐ เมตร ติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๔๙,๑๐๐.- บาท                      

๒๐. โครงการซอมแซมถนนสายแยกถนน คสล. เดิม บานนายสวาง – สาม

แยกบานนางวิรัตน หมูท่ี ๙ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจร

เดิมดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐ เมตร ฝงทอ คสล. มอกช้ัน ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ 

จํานวน ๑ จุด ใชทอจํานวน ๗ ทอน ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอย

กวา ๒๖ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๒๐๐ เมตร 

ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๒๕,๑๐๐.- บาท 

๒๑. โครงการซอมแซมถนน คสล. เดิมบานนายเฉลิม - บานนายไสว เพชร

สงค หมูท่ี ๙ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๒๔ ลบ.ม. 

เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๖๐๐ เมตร ติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท 

๒๒. โครงการซอมแซมถนนสาย คสล. เดิม บานทายทุง หมูท่ี ๑๐ – สาม

แยกถนน คสล. เดิม บานนายโชคดี จิตสวาท หมูที่ ๗ ตําบลนาแว ทําการเกรด

เกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถม 

 



                   -๑๔- 
 

หลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๑๑๒ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสาย

ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

งบประมาณ ๖๓,๒๐๐.- บาท 

๒๓. โครงการซอมแซมถนนสายบานนางขอม กาญจนะ – บานนายอํานวย 

เพชรกระจาย หมูท่ี ๑๐ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิม

ดวยรถไถ กวาง ๓.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา 

๑๒๖ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ติดต้ัง

ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๖๖,๓๐๐.- บาท 

๒๔. โครงการซอมแซมถนนสายถนน คสล. เดิม สวนยางนางจรัล – สวน

ยางนายสมบัติ บัวแกว หมูท่ี ๑๐ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิว

จราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไม

นอยกวา ๔๘ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๓๐๐ เมตร

ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๒๕,๓๐๐.- บาท 

๒๕. โครงการซอมแซมถนนสายสวนยางนายจํารัส มีแกว – บานนางดวง

กมล กลับสงค  หมูท่ี ๑๐ ตําบลนาแว กวาง ๒.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถม

หลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๑๒๐ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสาย

ความยาว ๓๐๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

งบประมาณ ๕๘,๖๐๐.- บาท 

๒๖. โครงการซอมแซมถนนสายถนน คสล. เดิมบานนายอนันต หนูสงค – 

สวนยางนางอุบล หมูท่ี ๑๐ ตําบลนาแวทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจร

เดิมดวยรถไถ กวาง ๓.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอย กวา 

๑๔๔ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๘๐๐ เมตร ติดต้ัง

ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๗๓,๗๐๐.- บาท 

๒๗. โครงการซอมแซมถนนสายสามแยกบานนางสมใจ หมูท่ี ๑๒ ตําบล

นาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐ เมตร 

ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๘๔ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจร

เรียบตลอดสายความยาว ๗๐๐ เมตร ติดตังปายประชาสัมพันธโครงการ 

จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๔๔,๔๐๐.- บาท                                                                

๒๘. โครงการซอมแซมถนนสายถนน คสล. เดิมหวยรา – ศาลาไสใหญ    

หมูท่ี ๑๒ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ 

กวาง ๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๕๖ ลบ.ม.  

 



                   -๑๕- 
 

เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๑,๘๕๐ เมตร ติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๔๑,๖๐๐.- บาท 

๒๙. โครงการซอมแซมถนนสายถนน คสล. เดิม หนองวัว หมูท่ี ๑๒ – บาน

ปากเปยด หมูท่ี ๕ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวย

รถไถ กวาง ๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๑๒๐ 

ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๗๓,๔๐๐.- บาท 

๓๐. โครงการซอมแซมถนนสายแยกทางหลวงแผนดิน ๔๐๑๕ – สวน

ยางพารานายชูเกียรติ หมูท่ี ๑๒ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิว

จราจรเดิมดวยรถไถ กวาง ๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไม

นอยกวา ๒๐ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๓๐๐ เมตร 

ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๑๑,๙๐๐.- 

บาท 

๓๑. โครงการซอมแซมถนนสายแยกบานนายวิจิตร – สวนยางนายจรูญ   

หมูท่ี ๕ ตําบลนาแว ทําการเกรดเกลี่ยวัชพืชและผิวจราจรเดิมดวยรถไถ กวาง 

๔.๐๐ เมตร ลงหินแรยิปซั่มถมหลุมบอจํานวนไมนอยกวา ๔๐ ลบ.ม. เกรด

เกลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๒๕๐ เมตร ติดต้ังปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๒๑,๒๐๐.- บาท 

ประธานสภา   - มีสมาชิกสภาฯ ทานในมีขอสงสัย หรือขอซักถาม ขอเชิญ 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน - รายละเอียดโครงการซอมแซมของ หมูที่ ๖ (๘),(๙) โดยเฉพาะ (๙) โครงการ 

ส.อบต. หมู ๖ ซอมแซมถนนจากบานนายมนัส-บานนายจรูญ ขอเปลี่ยน จากบานนายมนัส-

สวนนายเจียม  กวาง ๓ เมตร ขอเปลี่ยนเปนกวาง ๔ เมตร และ (๑๐) กวาง ๓ 

เมตร ขอเปลี่ยนเปนกวาง ๔ เมตร 

นายถาวร  วิจิตร - ขอแกไข (๑๓) เกรดเฉลี่ยผิวจราจรเรียบตลอดสายความยาว ๑๒๐ เมตร  

ส.อบต. หมู ๗ เปลี่ยนเปนตลอดสายความยาว ๑,๒๐๐ เมตร และ (๑๖) จากถมหลุมบอ

จํานวนไมนอยกวา ๑๒๐ ลบ.ม. เปนถมหลุมบอไมนอยกวา ๑๒๐ เมตร 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ - ขอแกไข (๒๑) จากกวาง ๓ เมตร เปลี่ยนเปนกวาง ๔ เมตร และยังมีถนนที่ 

ส.อบต. หมู ๙ เปนหลุมเปนบอ ไมมีอยูในโครงการ ดังน้ี 

  - ถนนจากบานนายทวี - หวยดินแดง 

  - ถนนจากบานหนองบัว – คันนบหวยคลั่ง 

 ซึ่งถนนทั้ง ๒ สายน้ีเปนสายหลัก ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ถางบประมาณไม

เพียงพอ ขอใหใชรถตักหนาขุดหลังของ อบต. ไปชวยแกปญหาใหชาวบานกอน 



                                                         -๑๖- 
 

นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ - ถนนสายเทพนิมิต ยาว ๔.๐๐ เมตร และสายควนชอบ ไมไดต้ังงบประมาณไว  

ส.อบต. หมู ๘ และ (๑๗) ขอแกไข ซอมแซมถนนสายเดิมหัวสะพานนางฟอง ราชธานี 

เปลี่ยนเปนหัวสะพานนางฟอง ธานี 

นางสุดใจ  ยกเลื่อน - ขอใหผูบริหารใชรถของ อบต. ไปเกลี่ยทรายออกจากถนนสายหัวพานทานพอ  

ส.อบต. หมู ๒ หมู ๒ 

นายสมศักด์ิ  บัวบาน - ทําไมถนนของหมูที่ ๔  ไมมีการซอมแซม 

ส.อบต. หมู ๔ 

นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ - ถนนสายบานนายพรอม ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร ไมมีงบประมาณถมหลุมบอ 

ส.อบต. หมู ๑๐ 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ - ถนนของหมูที่ ๙ ที่กลาวไปแลวขางตน ขอใหดําเนินการทันทีเพราะชาวบาน 

ส.อบต. หมู ๙ เดือดรอน  

นายถาวร  วิจิตร - ขอทราบยอดเงินสะสมทั้งหมดกอนและหลังการจายขาดเงินสะสม 

ส.อบต. หมู ๗ 

ประธานสภา - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะซักถามอีกบาง ขอเชิญ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภา - ขอเชิญ นายก อบต. ตอบคําถามหรืออธิบายช้ีแจง 

นายสุชาติ  คงแกว - ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ มขีอสงสัยเกี่ยวกับการซอมแซมถนนบางสายไมมี  

นายก อบต. เพราะมีงบประมาณจํากัด ประกอบกับการแกปญหา แกเฉพาะที่ประชาชนมี

ความเดือดรอนเรงดวน ถาไมแกปญหาประชาชนจะไดรับความเสียหายทั้ง

ทรัพยสินและรางกาย และถนนสายตางๆ ที่ไมไดต้ังงบประมาณไว จะใชรถของ 

อบต. แกปญหาตอไป 

นายถาวร  วิจิตร - ถนนสายตางๆ ภายในตําบล ที่ไมไดต้ังงบประมาณไว จะแกไขปญหาอยางไร  

ส.อบต. หมู ๗ และโครงการ (๑๓) ขอแกไขทอจาก ๑ จุด เปน ๒ จุด ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร 

ประธานสภา - ขอเชิญ นายก อบต. ตอบคําถามและอธิบาย ขอสงสัย 

นายสุชาติ  คงแกว - ตามที่สมาชิกสภาฯ มีขอสงสัย เกี่ยวกับการซอมแซมถนนโดยการถมหลุมบอ  

นายก อบต. เน่ืองจากขณะน้ีตามที่ชางโยธาและสมาชิกสภาฯ ทุกหมูบาน ไดทําการสํารวจ

ถนนหลังจากฝนหยุดตก ปรากฏวา ถนนภายในตําบลนาแวไดรับความเสียหาย

เกือบทั้งตําบล แต อบต. มีงบประมาณจํากัด แตเปนการแกปญหาตามที่กลาว

มาถาใชวัสดุตามถนนเดิม มีงบประมาณไมเพียงพอเลยแกปญหาเฉพาะหนา 

ซอมแซมเฉพาะสายที่ไดรับความเดือดรอนเรงดวนจริงๆ สวนรายอื่น อบต. ใช

รถตักหนาขุดหลังแกปญหาตอไป 

ประธานสภา - สมาชิกสภาฯ ทานใด จะซักถามหรือมีขอสงสัยอีก ขอเชิญ 



                                                          -๑๗- 
 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมไมมีขอสงสัย ขอถามมติที่ประชุมวา สมาชิกสภาฯ ทานใด อนุมัติ

ใหจายขาดเงินสะสม โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ ๑๙  เสียง 

   งดออกเสียง      ๒  เสียง 

ประธานสภา - ๓.๓ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเชิญ นายก อบต. 

นายสุชาติ  คงแกว - ขอมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานปลัด อธิบาย 

นายก อบต. 

นางสาววรรณิภา  แสงระวี - ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

หัวหนาสํานักงานปลัด ขอความเดิม  หมวดคาครุภัณฑ คาจัดซื้อเครื่องยนตสําหรับติดต้ังเรือทองแบน 

ขนาด ๒๕๐ แรงมา จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

 แกไขเปลี่ยนแปลงเปนขอความใหม  คาจัดซื้อเครื่องยนตสําหรับติดต้ังเรือ

ทองแบน ขนาด ๓๐ แรงมา จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

 สาเหตุที่แกไขเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากต้ังขนาดไวไมถูกตอง 

นายถาวร  วิจิตร - การต้ังงบประมาณไวสําหรับจัดซื้อเครื่องยนตครั้งตอไป ควรตรวจดูให 

ส.อบต. หมู ๗ ละเอียด กอนต้ังงบประมาณ เพราะเปนการเสียเวลา ณ เวลาน้ีจะตอง

ดําเนินการจัดซื้อเตรียมพรอมดานสาธารณภัยไดแลว และเมื่อสภา อบต. 

อนุมัติขอใหดําเนินการโดยเรงดวน 

ประธานสภา - สมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัย ขอเชิญ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภา - เมื่อไมมีทานใด จะซักถามขอสังสัย  ขอถามมติที่ประชุมวา สมาชิกสภาฯ 

ทานใด อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ        ๑๙  เสียง  

         งดออกเสียง  ๒   เสียง 

ประธานสภา  - ๓ . ๔  พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ กั น เ งิ น ข ออ นุ มั ติ กั น เ งิ นต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๕๙  และขอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคากอสราง

และปรับปรุงอาคารเชื่อมระหวางอาคารสํานักงานเดิมและอาคารประชุม

ขององคการบริหารสวนตําบลนาแว  ขอเชิญ นายก อบต. 

 



                                                         -๑๘- 
 

นายสุชาติ  คงแกว  - ขอมอบหมายให นายศรชัย แชม เลขานุการนายก อบต.  ช้ีแจง 

นายก อบต.  

นายศรชัย  แชม  - บัดน้ีใกลสิ้นปงบประมาณ แตยังมีโครงการที่ไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน ๔  

เลขานุการนายก อบต.  โครงการ ดังน้ี 

  ๑. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนแยกสวน เบอร ๕ ขนาด 

๓๐,๐๐๐ BTU จํานวน ๓ เครื่อง งบประมาณต้ังไว ๑๑๑,๙๐๐ บาท เน่ืองจาก

อาคารยังไมแลวเสร็จ 

  ๒. โครงการติดต้ังมุงลวดประตู หนาตาง พรอมกอสรางเสาธงชาติ ณ ศพด.วัด

วังสะพาน หมูที่ ๑ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. งบประมาณต้ังไว 

๑๓๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. โครงการกอสรางรั้วและติดต้ังมุงลวดประตู หนาตาง ณ ศพด. บานทุง

กระจูด หมูที่  ๗ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. งบประมาณต้ังไว 

๒๙๐,๐๐๐ บาท 

  ๔. โครงการจัดซื้อเครื่องยนตสําหรับติดต้ังเรือทองแบน งบประมาณต้ังไว 

๑๓๐,๐๐๐ บาท 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม หมวด ๕ ขอ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจายหมวดคา

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใช

จายเงินน้ันตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอ

สภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป 

ประธานสภา  - สมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยหรือซักถาม ขอเชิญ 

นายถาวร  วิจิตร  - การขออนุมัติกันเงิน เมื่อสภาฯ อนุมัติใหแลวขอใหดําเนินการโดยเรงดวน  

ส.อบต. หมู ๗  โดยเฉพาะรั้วของ ศพด. บานทุงกระจูด และตองการใหผูบริหารขยายกรอบ

นักการภารโรงให ศพด. บานทุงกระจูด ดวย 

ประธานสภา  - สมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยหรือซักถาม ขอเชิญ 

ที่ประชุม  - ไมม ี

ประธานสภา  - เมื่อไมมีทานใดจะซักถามอีก  ขอมติที่ประชุม วาสมาชิกสภาฯ ทานใด อนุมัติ

ใหกันเงินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  - มีมติ อนุมัติ  ๑๙  เสียง 

              งดออกเสียง  ๒   เสียง 



                                                         -๑๙-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภา  - สมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องอื่น ขอเชิญ 

นายมานิตย  แกวศรีออน  - ขอต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับ 

ส.อบต. หมู ๑  ๑. การเตรียมอุปกรณคือระบบเครื่องเสียงในหองประชุม ต้ังงบไวมากก็ควรจะ

ใหพรอม 

   ๒. หองนํ้า โดยเฉพาะลูกบิดประตูเสีย   

   การประชุมครั้งตอไปคงจะเรียบรอย 

นายสราวุธ  หัสพันธ  - ปญหาขยะของหมู ๑๐ ขอใหดําเนินการใหดวย เพราเปนชุมชนใหญ 

ส.อบต. หมู ๑๐ 

ประธานสภา   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องอื่น อีกบาง   

   - ถาไมมี  ขอเชิญ นายก อบต. อธิบาย ช้ีแจง  

นายสุชาติ  คงแกว  - ขออธิบายเกี่ยวกับเครื่องเสียงหองประชุม สภาเห็นชอบขอบัญญัติฯ ตามงบ 

นายก อบต.  ที่ต้ังไวก็จัดซื้อตามงบ และเรื่องขยะตอนน้ีเปนปญหามากเรื่องที่ทิ้งขยะ หมูที่ 

๑๐  ยังไมดําเนินการจัดเก็บเพราะถาต้ังไวเฉพาะเขตในชุมชนทุกบานจะมี

ความตองการเหมือนกัน ตองแกปญหาที่ละจุด 

นายสราวุธ  หัสพันธ  - ขอใหทาง อบต. แจงวัน และเวลาในการเก็บขยะ สวนถังขยะประชาชนจะ 

ส.อบต. หมู ๑๐  จัดซื้อเอง 

นายสุชาติ  คงแกว  - ถาหากหมูบานพรอม อบต.จะดําเนินการใหและจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

นายก อบต. 

ประธานสภา  - สมาชิกสภาฯ ทานใด จะอภิปรายเรื่องอื่นๆ อีกขอเชิญ 

ที่ประชุม  - ไมม ี

ประธาสภา  - เมื่อที่ประชุมไมมีอะไรเพิ่มเติม ขอนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 

๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว 

 

   ปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

 

        (ลงช่ือ)    อาภรณ  ลอมเล็ก     ผูจดรายงานการประชุม 

        (นางอาภรณ  ลอมเล็ก) 
                      

  

 

 



                   -๒๐- 
 

 

 

                       (ลงช่ือ)  วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ) 
 

 (ลงช่ือ)   สราวุธ  หัสพันธ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายสราวุธ  หัสพันธ) 
 

 (ลงช่ือ)  อุดมพร  สุขุมทอง      ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นายอุดมพร  สุขุมทอง) 
 

 (ลงช่ือ)   ไกรทิพย  บุญขํา       ประธานสภา อบต. 

                 (นายไกรทิพย  บุญขํา) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

    
 
 


