
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว        
         

 ผูมาประชุม      จํานวน  ๒๑  คน     

 ผูไมมาประชุม      จํานวน   ๓   คน 

 ผูเขารวมประชุม      จํานวน   ๙   คน    
             

ผูเขาประชุม  จํานวน  ๑๘  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  ยกเลือ่น สมาชิกสภา ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  

๔ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  

๕ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร สมาชิกสภา ฯ ม.๓  ขาด 

๖ นายภัทรศักด์ิ  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓  ลา 

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 วัชร ีหนูนิล  

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 นพดล  สุทธิ  

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  ขาด 



-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  ๙  คน 
 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุชาติ  คงแกว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแกว  

๒ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  

๓ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว นายจรัล  สวัสดิโกมล  

๔ นางสาววรรณิภา  แสงระวี หัวหนาสํานักงานปลัด วรรณิภา  แสงระวี  

๕ นางอาภรณ  ลอมเล็ก ปลัด อบต.นาแว อาภรณ  ลอมเล็ก  

๖ นางฉวีวรรณ  พลมานพ ผูใหญบาน หมูที่ ๙ ฉวีวรรณ  พลมานพ  

๗ นายสมพงษ  รอดรักษ ผูใหญบาน หมูที่ ๕ สมพงษ  รอดรักษ  

๘ นายโชคดี  บุญชู ผูใหญบาน หมูที่ ๗ โชคดี  บุญชู  

๙ นายฉวย ราษฎร ตําบลนาแว ฉวย  
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. - นางอาภรณ  ลอมเล็ก ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาแวทําหนาที่

เ ล ขา นุ กา ร สภาฯ ไ ด เ รี ย ก สม า ชิกส ภาฯ  เ ข า ห อ ง ป ระ ชุม   โดยมี                

นายไกรทิพย  บุญขํา เปนประธานในการประชุมและไดดําเนินการประชุมไป

ตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ   - เรื่องท่ี ๑ รายงานสถานะทางการคลัง  

ขอเชิญนายก อบต. รายงานสถานะทางการคลังของ อบต. ประจําป 

๒๕๕๖ 

นายสุชาติ  คงแกว - รายงานสถานะทางการคลัง โดยมอบหมายให นักวิชาการเงินและบัญชี 

นายก อบต. รายงานแทน 

นางสาวสายชล  รัตนะฉวี  - สถานะการเงินการคลังของ อบต. ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ มีดังน้ี 

นักวิชาการเงินและบัญชี  รายรับเกิดขึ้นจริง 

    ๑. รายไดจัดเก็บเอง 

    - หมวดภาษีอากร รวม  ๑๐๘,๘๔๘.๒๓  บาท 

    - หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และคาใบอนุญาต รวม ๗๐,๙๒๗.๖๐  บาท 



-๓- 
 

-หมวดรายไดจากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม ๖๐,๖๙๙ .๐๐  บาท 

    -หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม ๑๖๖,๙๙๔.๕๗ บาท 

    -หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม ๕,๖๓๐.๐๐ บาท 

    -หมวดรายไดจากทุน รวม  - บาท 

    ๒. รายไดท่ีรัฐจัดเก็บและจัดสรรให 

    -หมวดภาษีอากร รวม ๑๒,๙๗๓,๒๘๔.๐๘ บาท 

    ๓. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อบต.  

    -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม ๙,๕๙๗,๖๘๐.๘๕ บาท 

    ๔. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค 

    -หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค รวม ๑๐,๒๖๓,๑๙๓.๘๐ บาท 

    รวมรายรับท้ังสิ้น  ๓๓,๒๔๗,๒๕๗.๘๓  บาท 

    รวมรายจายจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  

        รวมเปนเงิน ๑๒,๑๐๗,๙๓๐.๒๒ บาท 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  - รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม 

ประธานสภาฯ  - ๓.๑ พิจารณาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระที่หน่ึง 

  - ตามที่นายก อบต. ไดเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และไดสําเนาเอกสารแจกสมาชิกสภาฯ เปนการ

ลวงหนาแลวน้ัน ขอเชิญนายก อบต. แถลงงบประมาณ ตอไป 

นายสุชาติ  คงแกว  - ตามที่ไดดําเนินการจัดทํา รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

นายก อบต.  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแวและสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลนาแว 

   บัดน้ีถึงเวลาที่ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาแว จะไดเสนอราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตอสภา 



-๔- 
 

  องคการบริหารสวนตําบลนาแวอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ันในโอกาสน้ีผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว จึงขอรายงานใหทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ 

ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังตอไปน้ี 

  ๑. สถานะการคลัง 

   งบประมาณรายจายทั่วไป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ 

กันยายน  ๒๕๕๕ องคการบริหารสวนตําบลนาแวมีสถานะการเงิน ดังน้ี 

   ๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๑๘,๗๘๘,๘๑๗.๖๓ บาท 

   ๑.๒ เงินสะสม ๓,๖๖๗,๓๙๘.๘๙ บาท 

   ๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๗,๑๘๒,๔๖๘.๙๒ บาท 

   ๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ๑ 

โครงการ รวม ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน ๕ รายการ 

รวม ๑,๘๘๗,๐๐๐ บาท 

  ๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

   (๑) รายรับจริง ๒๒,๘๑๘,๔๓๖.๒๖ บาท  (ตามเอกสารแนบ) 

   (๒) รายจายจริง ๒๑,๔๑๖,๗๐๐.๗๖ บาท (ตามเอกสารแนบ) 

   (๔) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนโดยไมระบุวัตถุประสงค (ตาม

เอกสารแนบ) 

   (๕ )  มี ก ารจ าย เ งิ นสะสม เพื่ อ ดํ า เ นินการตามอํ านาจหน าที่ 

๑,๗๒๒,๐๑๒.๕๕ บาท 

   และขอรายงานแบบสรุปถึงประมาณการรายรับและรายจาย ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๗  ดังน้ี 

   ประมาณการรายรับ รวมท้ังสิ้น ๒๕,๐๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท 

   ประมาณการรายจาย รวมท้ังสิ้น ๒๕,๐๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท 

  รายละเอียดดังน้ี 

  รายจายตามงบรายจาย 

  ดานบริหารท่ัวไป 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป ต้ังไว ๑๔,๙๕๗,๗๘๘.๐๐ บาท 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน ต้ังไว ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

  ดานบริการชุมชนและสังคม 

   แผนงานการศึกษา ต้ังไว ๓,๙๗๗,๕๖๐.๐๐ บาท 



-๕- 
 

   แผนงานสาธารณสุข ต้ังไว ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

   แผนงานสังคมสงเคราะห ต้ังไว ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

   แผนงานเคหะและชุมชน ต้ังไว ๒,๗๙๐,๘๓๘.๐๐ บาท 

   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ต้ังไว ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการตั้งไว ๗๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

  ดานการเกษตร 

   แผนงานการเกษตร ต้ังไว ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

  ดานการดําเนินงานอ่ืน 

   แผนงานงบกลาง ต้ังไว ๑,๒๑๘,๔๑๔.๐๐ บาท 

   ซึ่งรายละเอียดตางๆ ปรากฏตามเอกสารที่ไดสําเนาแจกสมาชิกสภาฯ 

เปนการลวงหนาแลว 

ประธานสภาฯ  - ตามที่ นายก อบต. ไดแถลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือซักถามเกี่ยวกับงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอเชิญ 

นายสําราญ เดชารัตน  - การต้ังงบประมาณรายจาย ใหต้ังไวในหมวดเคหะและชุมชนใหมาก กองทุน 

ส.อบต. หมูที่ ๕  สวัสดิการชุมชน ถังขยะและงบกีฬาไวใหมาก 

นายถาวร  วิจิตร  - ตามระเบียบ ขอ ๖๓  สมาชิกสภาฯ ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอที ่

ส.อบต. หมูที่ ๗  ประชุมสภาทองถ่ินใหยกมือข้ึนพนศรีษะ เมื่อประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลว

จึงกลาวได โดยใหยืนกลาว ณ. ที่ของตน หรือ ณ. ที่ซึ่งจัดไวก็ได 

ประธานสภาฯ  - ขอใหนายสําราญ  เดชารัตน ปฏิบัติตามระเบียบและสมาชิกสภาฯ ทานใดจะ

ซักถามอีก ขอเชิญ 

นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ  - ระบบเสียงตามสายยังไมมีความจําเปนขอใหตัดโครงการดังกลาวออก 

ส.อบต. หมูที่ ๕ 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ  - ครุภัณฑรถจักรยานยนต ทําไมตองซื้อ ขอใหใชของที่มีอยูแลว และการจัดทํา 

ส.อบต. หมูที่๙  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายป ๒๕๕๗ ต้ังงบไว ๒๕,๐๒๔,๖๐๐ บาท ทําไมไม

มีถนน จายเฉพาะรายจายประจํา 

นายสุรพล  งามประดิษฐ  - ตามขอบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๗ ประเภทสิ่งกอสราง โครงการบุกเบิก 

ส.อบต. หมูที่ ๑  ถนน หมูที่ ๑ ตามที่จัดเวทีประชาคมหมูบาน อยูลําดับที่ ๔ ทําไมไมเอาลําดับที่ 

๑ ที่ประชาคมเห็นชอบมาจัดทํา คือ ถนนหินคลุก 

นายมานิตย  แกวศรีออน  - ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย หนา ๑๔ ขอ ๖ คาจางเหมาบริการ ทําไม 

ส.อบต. หมูที่ ๑  ต้ังไวมากเกินความจริง และหนา ๑๖ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว

มาก เพราะอะไรและทําไมไมเอาไปต้ังในงบลงทุนใหมาก ซึ่งไมมีความจําเปน 
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ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไม โปรดยกมือ 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน  - กระผม ต้ังขอสังเกตในการต้ังงบประมาณรายจายระหวางบประมาณรายจาย 

ส.อบต. หมูที่ ๖  ป ๒๕๕๖ กับ ป ๒๕๕๗  หนา ๑๓ เงินประจําตําแหนง ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ต้ังไวมากกวาปงบประมาณ ๒๕๕๖ มากมาย  หนา ๑๔ ขอ ๔ คาธรรมเนียม

และคาลงทะเบียนตางๆ ทําไมปงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มข้ึนสูงมาก และขอ ๖ 

คาจางเหมาบริการปงบประมาณ ๒๕๕๖ ต้ังไว  ๕๐,๐๐๐ บาท ทําไม

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ต้ังไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนขอที่นาสงสัย การจัดทําราง

ขอบัญญัติปงบประมาณ ๒๕๕๗ ต้ังไวคลาดเคลื่อนมากและไมสมบูรณ ไม

ยอมรับ 

นายนพดล  สุทธิ  - รายจายตามขอผูกพัน ทุนการศึกษา ต้ังไวนอย ควรเปดโอกาสใหทุกคนได 

ส.อบต. หมูที่ ๙  เรียนตอ 

นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ  - การต้ังงบประมาณรายจาย งบคาบํารุงรักษาประปา ต้ังไวนอย  และประปา 

ส.อบต. หมูที่ ๑๐  หมูที่ ๑๐  ทําไมไมเขาไปดูแล 

นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  - การต้ังงบประมาณป ๒๕๕๗ งบลงทุนแผนงานเคหะและชุมชน ต้ังไวนอยมาก  

ส.อบต. หมูที่ ๘  ตองต้ังใหมากกวาน้ี 

นายถาวร  วิจิตร  - กระผม ขอหารือที่ประชุม เน่ืองจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปน 

ส.อบต. หมูที่ ๗  กฎหมาย แตการต้ังงบประมาณรายจาย – รายรับ ในป ๒๕๕๗ ต้ังไวสูงมาก ซึ่ง

เงินทั้งหมดเปนเงินภาษีของประชาชน รายรับหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ต้ังไวนอย

มาก ความจริง อบต.สามารถหารายไดดานน้ีไดมากกวาน้ี ( หรือวามีการทุจริต

เกิดข้ึน) และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ต้ังไว ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท เอามาจาก

ไหน รายจายต้ังจายไวไมเปนไปตามความจริง รับไมได บันทึกหลักการและ

เหตุผลมี ๔ ดาน แตมีงบเพื่อการลงทุนนอยมาก หนา ๑๓ เงินเพิ่มตางๆ ของ

พนักงานจาง ขอใหปรับลด  หนา ๑๔ คาจัดทําวารสาร ต้ังไวมากควรลด ๒๐%

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ควรลด ๑๐%   ขอ ๖ คาจางเหมา

บริการไมมีความจําเปนเพราะพนักงานจางมีอยูแลวควรลด   หนา ๑๕ รายจาย

เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ (๑) คาของขวัญของรางวัลควรลด ๒๐%   

หนา ๑๖ (๖) คาใชจายในการเดินทางไปราชการโดยเฉพาะคาเครื่องบิน ไม

จําเปน ไมมีความเหมาะสม   หนา ๑๗ วัสดุเช้ือเพลิงและหนา ๓๓ ก็มีเชนกัน  

ทําไม ต้ัง ไวมาก ไมรู จักประหยัดควรลด ๔๐%    หนา ๑๘ ครุ ภัณฑ

คอมพิวเตอรพกพา ต้ังไวมากทําไมไมเอาเงินไปทําอยางอื่น และคาครุภัณฑ

ไฟฟาและวิทยุ ต้ังไวทําไม   หนา ๒๑ ประเภทอาคารและสิ่งกอสรางใหเอา

งบประมาณไปทําอยางอื่น   หนา ๓๔ ประเภทสิ่งกอสรางควรต้ังไวใหมาก และ  
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  (๑) ควรตัดลด ๓๐%   หนา ๓๖ หมวดเงินอุดหนุนไมตองต้ังไวทุกปควรงด  

หนา  ๓๗ ค าใชจ ายโครงการจัดงานวันผูสู งอายุควรตัด    หนา  ๓๘ 

งบดําเนินการ (๑) ต้ังไวมากเมื่อกอนต้ังไวนอยยังสามารถดําเนินการได 

นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ  - งบครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จะต้ังไวที่ไหน งบประมาณมากไปควรตัดออก 

ส.อบต. หมูที่ ๕ 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ  - สมาชิกสภาฯ ทุกทาน คงไดเห็นรางขอบัญญัติปงบประมาณ ๒๕๕๗ ทุกเรื่อง 

ส.อบต. หมูที่ ๙  ทุกประเภทไมมีความเหมาะสม ขอใหผูบริหารไปคิดทบทวนวาเปนไปไดหรือไม  

นายสราวุธ  หัสพันธ  - รายจายตามรางขอบัญญัติป ๒๕๕๗ บางอยางถูกตอง บางอยางไมเหมาะสม  

ส.อบต. หมูที่ ๑๐  และการจัดทําแผนพัฒนาประจําปที่ทําประชาคม ทําไมไมทําตามแผน  

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ ทานใด ยังมีขอสงสัย หรืออภิปรายอีกบาง ขอเชิญ 

ที่ประชุม  - ไมม ี

ประธานสภาฯ  - เมื่อไมมีผูใดอภิปราย ขอเชิญ นายก อบต. อธิบายขอสงสัยของสมาชิกสภาฯ

เกี่ยวกับรางขอบัญญัติ 

นายสุชาติ  คงแกว  - ตามที่ สมาชิกสภาฯ มีขอสงสัย ขออธิบายใหครบทุกขอ เริ่มต้ังแตการต้ัง 

นายก อบต.  งบประมาณดานการลงทุนต้ังไวนอย เพราะเงินไมเพียงพอ สวนมากพัฒนา

คุณภาพชีวิต การต้ังงบประมาณซื้อถังขยะซึ่งขณะน้ีมปีญหาในการทิ้ง อบต.ขอ

ทิ้งที่เทศบาลตําบลจันดีซึ่งก็มีปญหาอยูเน่ืองจากขยะมีมากข้ึนเรื่อยๆ ขอใหลด

ไวกอน 

  - ศูนยถายทอดเทคโนโลยี ต้ังไวตามที่รัฐบาลอุดหนุนไวและประธานคือ      

นายประยูร  พรหมเกิด 

  - การต้ังงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ที่มีความแตกตางกันมากไมวาจะเปนเงินประจําตําแหนงหรือเงินเพิ่ม

พนักงาน อบต. ทําตามมติ ครม. 

  - การจัดซื้อรถจักรยานยนตซึ่ง อบต. มีรถอยู ๓ คัน แตที่ใชได ๑ คัน และสวน

การคลังจะตองมียานพาหนะเก็บภาษีและเก็บคาขยะ ซึ่งขณะน้ีใชรถสวนตัว 

นายบัณฑติ  ดวงจิโน  - ประทวง ขอให นายก อบต. ตอบใหตรงประเด็น 

ส.อบต. หมูที่ ๖ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญ นายก อบต. ตอบขอซักถามตอไป 

นายสุชาติ  คงแกว  - ในการจัดทํารางขอบัญญัติประจําป ๒๕๕๗ ทําตามกฎหมายและแผนพัฒนา 

นายก อบต.  และทําเพื่อประชาชนเพราะสวนมากจะเนนที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกวา

งบพัฒนา 
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นายถาวร  วิจิตร  - ประทวง ขอให นายก อบต. ตอบใหตรงประเด็น และขอใหประธานสภาฯ  

ส.อบต. หมูที่ ๗   วินิจฉัย 

ประธานสภาฯ  - วินิจฉัยแลว นายก อบต. ยังอยูในประเด็น ขอใหอธิบายตอไป 

นายสุชาติ  คงแกว  - เรียนทานประธานสภาฯ  ขอตอบประเด็นที่ สมาชิกสภาสงสัยตอ 

นายก อบต.  - งานประปา ต้ังไวเพื่อประปาของ อบต.  สวนประปาของหมูบานที่ไมไดอยูใน

ความรับผิดชอบของ อบต. ถามีปญหาทาง อบต. ก็เขาไปแกไขใหดวยทุกครั้ง 

  - งบกีฬา อบต.ทํามาทุกปก็เพื่อใหประชาชนตําบลนาแวมีความรักความสามัคคี

ที่ต้ังงบประมาณไวมากเพื่อใหเหมาะกับพื้นที่รวม ๑๒ หมูบาน 

  - เงินเพิ่มอื่น ตอบไปแลว 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน  - ประทวง ในการจัดทํารางขอบัญญัติป ๒๕๕๖ ตางกับป ๒๕๕๗ อยางไรและ 

ส.อบต. หมูที่ ๖  การทําแผนพัฒนาสามปไมเอาไปใชในรางขอบัญญัติเลย 

ประธานสภาฯ  - วินิจฉัยแลว นายก อบต. ยังตอบอยูในประเด็น ขอเชิญอธิบายตอ 

นายสุชาติ  คงแกว  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เน่ืองจาก อบต. มีพนักงานหลายคนซึ่งแต 

นายก อบต.  ละปจะมีโครงการอบรมเกี่ยวกับตําแหนงตางๆ จึงมีความจําเปนตองต้ัง

งบประมาณไวมากเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการปฏิบัติหนาที่  

  - คาวัสดุเช้ือเพลิง ต้ังงบประมาณไวมากเพราะเรามีรถตักหนาขุดหลัง รถกูชีพ 

รถขยะ รถบรรทุกหกลอและรถสวนการคลัง ซึ่งเหมาะสมโดยเฉพาะรถกูชีพ

และรถขยะวันๆหน่ึง ว่ิงหลายเที่ยว 

  - คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โดย อบต. เปนศูนยกลางกระจายไปทุกหมูบานทั้ง 

๑๒ หมูบาน 

  - หมวดเงินอุดหนุน ต้ังไวตามระเบียบ ถาสมาชิกสภาฯ ใหตัด ลด ขอใหแปร

ญัตติ 

  - และในการจัดทํารางขอบัญญัติปงบประมาณ ๒๕๕๗ ทุกดาน ทุกแผนงานมี

อยูในแผนพัฒนาทั้งหมด และขอให ปลัด อบต. ซึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณ

อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรายจายเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่ม 

  - การจัดซื้อ – ขาย เอกสารไมเคยปดกั้นทําตามระเบียบข้ันตอนทุกอยาง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญ ปลัด อบต. 

นางอาภรณ  ลอมเล็ก  - เรียนทานประธานสภาฯ  ขอตอบประเด็นตางๆ ดังน้ี 

ปลัด อบต.  - ในการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ ไดทําตามกฎหมาย มติ ครม.และทําตาม

แผนพัฒนาทุกอยาง 
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  - เงินประจําตําแหนงสาเหตุที่มากเพราะ ตําแหนง ปลัด อบต. และหัวหนาสวน

ราชการตางๆ มีเงินประจําตําแหนง ตาม พ.ร.บ. และตามกฎหมายเพราะเปน

สิทธิของทุกตําแหนงที่จะตองได 

  - เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบลต้ังตามมติ ครม. ผูที่มีเงินเดือนไมถึง 

๙,๐๐๐ บาท จะตองใหถึง ๙,๐๐๐ บาท  และตําแหนงที่จบปริญญาตรีไมถึง 

๑๕,๐๐๐ บาท ก็จะตองใหถึง ๑๕,๐๐๐ บาท จึงดูมากกวาปที่ผานมา 

  - เงินเดือนที่ต้ังงบประมาณไวมากเพราะตามมติ ครม. และ พ.ร.บ.สภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พนักงานมีเงินเพิ่มทุกปและปน้ี พระราช

กฤษฎีกามีผลเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ มีเงินเพิ่ม ๘%  

  - ดานรายรับเงินอุดหนุน ต้ังไวมากเพราะต้ังไวใกลเคียงกับปที่ผานมาป ๒๕๕๕

เงินอุดหนุนรับจริง ๘,๙๐๕,๑๓๙ บาท และป ๒๕๕๖ รับมาขณะน้ีประมาณ    

  ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งไมเกินความเปนจริงและรัฐบาลจะอุดหนุนเพิ่มอีก ๔% 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน  - ประทวง ขอใหประธานสภาฯ วินิจฉัย ขอให ปลัด อบต. หยุดอธิบาย และให 

ส.อบต. หมูที่ ๖  ขอมติ 

ประธานสภาฯ  - วินิจฉัย ขอใหสมาชิกสภาฯ  ลงมติข้ันรับหลักการ วาระที่ ๑  ขอถามสมาชิก

สภาฯ ทานใดรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือ และทานใดไมรับหลักการ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  - รับหลักการ ๑    เสียง 

  - ไมรับหลักการ ๑๘  เสียง 

  - งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภาฯ  - เปนอันวาสมาชิกสภาฯ รับหลักการ ๑ เสียง  ไมรับหลักการ ๑๘ เสียง งด

ออกเสียง ๒ เสียง  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๘๗/๑  

ในกรณีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป หรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

ใหนายอําเภอต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน 

เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงโดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญที่

บัญญัติไวในรางขอบัญญัติน้ัน ทั้งน้ีให ยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนประโยชนของทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ 

   คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน และ

บุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาฯ ซึ่ง นายก อบต. เสนอจํานวนสามคน  



-๑๐- 
 

  โดยใหต้ังภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สมาชิกสภาฯ มีมติไมรับหลักการและให

กรรมการทั้งหกคนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนนายก อบต. รอง

นายก อบต.  เลขานุการนายก อบต. และมิไดเปนสมาชิกสภาฯ  คนหน่ึงทํา

หนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาว ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กรรมการครบ

จํานวนหกคน   ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือจํานวนสามคน  ขอเชิญเสนอ 

นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ  - เสนอ นายถาวร  วิจิตร 

ส.อบต. หมูที่ ๕    ผูรับรอง  ๑. นายเกรียงไกร  รักษายศ ๒. นายวิชาญ  สิทธิรักษ 

นายสมศักด์ิ  บัวบาน  - เสนอ นายบัณฑิต  ดวงจิโน 

ส.อบต. หมูที่ ๔    ผูรับรอง  ๑. นายสราวุธ  หัสพันธ ๒. นางสุดใจ  ยกเลื่อน 

นางสุดใจ  ยกเลื่อน  - เสนอ นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ 

ส.อบต. หมูที่ ๒    ผูรับรอง  ๑. นายสําราญ  เดชารัตน   ๒. นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอใครอีก ขอเชิญ เมื่อไมมีผูเสนอเปนอันวากรรมการ

สามคนคือ 

   ๑. นายถาวร  วิจิตร 

   ๒. นายบัณฑิต  ดวงจิโน 

   ๓. นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ 

  แลวผมจะนําเสนอกรรมการทั้งสามคนใหนายอําเภอทราบและพิจารณาตอไป 

  - ตอไปเปนการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุม  ขอ ๓.๒  การแกไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ( ครุภัณฑสํานักงาน )  ขอเชิญ นายก 

อบต. ช้ีแจง 

นายสุชาติ  คงแกว  - บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 

นายก อบต.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

   หลักการ  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คา

ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมสภา จํานวน ๑๔ ตัว โดยใชไมเทียม

พรอมช้ันวางเอกสาร งบประมาณ ๓๙,๒๐๐ บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

และคาจัดซื้อชุดรับแขกสําหรับใชในหองรับรอง จํานวน ๑ ชุด งบประมาณ 

๒๕,๐๐๐ บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   เห ตุผล  เ น่ืองจากรายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 

งบประมาณต้ังไวไมเหมาะสม จึงขอความเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 



-๑๑- 
 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒และ๓ ) พ.ศ. 

๒๕๔๓ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคา

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ดังน้ันจึงขอ

แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑสํานักงาน หนา ๓๕ 

ดังน้ี 

   ขอความเดิม  

  - คาจัดซื้อโตะประชุมสภา จํานวน ๑๔ ตัว ต้ังไว ๓๙,๒๐๐ บาท โดยใชไมเทียม

พรอมช้ันวางเอกสาร ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  - คาจัดซื้อชุดรับแขกสําหรับใชในหองรับรอง จํานวน ๑ ชุด ต้ังไว ๒๕,๐๐๐ 

บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   ขอความใหม 

  - คาจัดซื้อโตะพับ ชนิดพับเก็บไดขนาด กวาง ๖๐ เซนติเมตร  ยาว ๑๘๐ 

เซนติเมตร สูง ๗๓ เซนติเมตร จํานวน ๑๒ ตัว และเกาอี้บุนวมมีพนักพิงขนาด

กวาง ๔๓ เซนติเมตร ลึก ๕๘ เซนติเมตร สูง ๙๐ เซนติเมตร จํานวน ๒๐ ตัว 

ต้ังไว ๓๙,๒๐๐ บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  - คาจัดซื้อโตะรับแขกสําหรับใชในหองรับรอง จํานวน ๑ ชุด ต้ังไว ๒๕,๐๐๐ 

บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัย หรือจะอภิปราย ขอเชิญ 

ที่ประชุม  - ไมม ี

ประธานสภาฯ  - เมื่อที่ประชุมไมมีขอสงสัยหรือซักถาม ขอถามมติที่ประชุมวา สมาชิกสภาฯ 

ทานใด เห็นชอบอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงดังกลาว โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  - มีมติ เห็นชอบอนุมัติ ๑๘   เสียง 

          งดออกเสียง  ๓    เสียง 

ประธานสภาฯ   - เปนอันวาสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ช้ีแจงงบประมาณดังกลาว 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอซักถาม ขอสงสัย หรือขอเสนอแนะเรื่องอื่นๆ      

ขอเชิญ 

 



-๑๒- 
 

นางสุดใจ  ยกเลื่อน  - ขอถาม นายก อบต. ผานทานประธานสภาฯ เรื่องผนังกั้นนํ้าของ หมูที่ ๒  

ส.อบต. หมูที่ ๒  ตอนน้ีเสร็จหรือยัง หากยังไมเสร็จขอใหทําใหดี 

นายสราวุธ  หัสพันธ  - ในการสํารวจถนนเกี่ยวกับหลุมบอ จะใชงบอะไรทํา 

ส.อบต. หมูที่ ๑๐ 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน  - การดําเนินการกอสรางบันไดทานํ้า ความกวาง ความยาวและระยะหาง ไดทํา 

ส.อบต. หมูที่ ๖  ตามแบบแปลนของ อบต. หรือไม 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ  - ฝากใหเจาหนาที่ อบต. ที่รับผิดชอบรถกูชีพชวยดูแลทําความสะอาดภายใน 

ส.อบต. หมูที่ ๙  รถดวย 

นายมานิตย  แกวศรีออน  - การเก็บขยะ เก็บทุกวันหรือไม   รถตักหนาขุดหลัง ประชาชนใชไดหรือไม 

ส.อบต. หมูที่ ๑  และรถสวนกลางไมมีโลโก 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ ทานใด มีเรื่องซกัถามอีก ขอเชิญ 

  - เมื่อไมมี ขอเชิญ นายก อบต. 

นายสุชาติ  คงแกว  - ตามที่สมาชิกสภาฯ มีขอสงสัย ขอตอบดังน้ี 

นายก อบต.  - การทําผนังกั้นนํ้าซึ่ง อบต.นาแว ไดไปทําบันไดทานํ้า ขณะน้ีทําใหแลว 

  - การสํารวจถนนภายในเขตรับผิดชอบของ อบต. เพื่อสํารวจเสนทางคมนาคม

ในการเขาแกไขปญหาใหประชาชน โดยใชงบเงินสะสมในการถมหลุมบอ 

  - การกอสรางบันไดทานํ้าไดดําเนินการตามแบบแปลนของ อบต. 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยหรือซักถามอีก ขอเชิญ 

นายถาวร  วิจิตร  - การกอสรางบันไดทานํ้า ขอใหเขาไปดู สรางลาดชัน 

ส.อบต. หมูที่ ๗  - พนักงานเก็บขยะอีกคน ไดทํางานหรือไม ขอใหทํางานกอนแลวคอยไปกับ

นายก อบต. 

นายสุชาติ  คงแกว  - ในการใชพนักงานทุกตําแหนงเปนอํานาจของ นายก อบต. ในการทําสิ่งที่ถูก 

นายก อบต.  และจะไปไหนกับนายก อบต. ก็ได ทุกสมัยทุกนายกจําเปนตองมีพรรคพวก 

นายบัณฑิต  ดวงจโิน  - ขอใหนายก อบต. ใชคําใหสุภาพ (พรรคพวกมากอน) 

ส.อบต. หมูที่ ๖ 

ประธานสภาฯ  - วินิจฉัย ถือวาเปนคําที่เหมาะสม 
 

     ปดประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 

 

 

        (ลงช่ือ)    อาภรณ  ลอมเล็ก     ผูจดรายงานการประชุม 

        (นางอาภรณ  ลอมเล็ก) 



 

                       -๑๓- 
 

                      

 (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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

    
 
 


