
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว        

         

 ผู้มาประชุม      จํานวน  ๒๔  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จํานวน   -   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จํานวน   ๕   คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จํานวน  ๒๔  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรพล  งามประดิษฐ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๑ สุรพล  งามประดิษฐ์  
๒ นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน สมาชิกสภา ฯ ม.๑ มานิตย์  แก้วศรีอ่อน  
๓ นางสุดใจ  ยกเลื่อน สมาชิกสภา ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  
๔ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  
๕ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์ สมาชิกสภา ฯ ม.๓ เกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์  
๖ นายภัทรศักด์ิ  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓ ภัทรศักด์ิ  โรมา  
๗ นายสมศักด์ิ  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักด์ิ  บัวบาน  
๘ นายชินวัฒน์  วธุรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔ ชินวัฒน์  วธุรา  
๙ นายสําราญ  เดชารัตน์ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน์  

๑๐ นายนฤทธิ์  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ นฤทธิ์  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  เอ่งฉ้วน สมาชิกสภา ฯ ม.๘ ฤดีพร  เอ่งฉ้วน ประธานสภา 

๑๖ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  
๑๗ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ นพดล  สุทธิ  
๑๘ นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ วิชาญ  สิทธิรักษ์  
๑๙ นายสราวุธ  หัสพันธ ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ สราวุธ  หัสพันธ ์ รองประธานสภา 

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ์  ทองแผ่  
๒๒ นายนุสรณ์  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชาวนะ  
๒๓ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ ไพศาล  สมบัติ  
๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษายศ  
๒๔ นายไกรทิพย์  บุญขํา สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย์  บุญขํา  

 

 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน  ๕  คน 
 

ลําดับท่ี ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก้ว  
๒ นายวิศัลย์  มาตสม รองปลัด อบต.นาแว วิศัลย์  มาตสม  
๓ นายสุวิทย์  กะตากูล ผู้อํานวยการกองช่าง สุวิทย์  กะตากูล  
๔ นายศักดา  รามแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายฯ ศักดา  รามแก้ว  
๕ นางสาววรรณิภา แสงระวี หัวหน้าสํานักปลัด วรรณิภา  แสงระวี  

ระเบียบก่อนวาระการประชุม  
ประธานสภาฯ - บัดนี้ถึงเวลาประชุม  ตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุมแล้วเป็นอันว่าครบองค์ประชุม  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งใด ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถ่ินหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือไม่
ยอมปฏิบัติหน้าท่ี ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ
สภาท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นําความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ 
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการ   
ยกมือ” 
- เนื่องจากวันนี้ นางอาภรณ์ ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นาแว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
เลขานุการสภาฯ ได้ ผมขอให้ท่ีประชุมเสนอสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นว่าสมควรเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาฯเฉพาะในคราวประชุมนี้ ขอเชิญเสนอครับ 

นายเกรียงไกร  รักษายศ - ขอเสนอ นายถาวร  วิจิตร  
ส.อบต. หมู่ ๑๒ ผู้รับรอง  ๑. นายไพศาล  สมบัติ ๒. นายนุสรณ์  เชาวนะ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอรายชื่ออีกบ้าง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เม่ือสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพียงรายเดียว คือ นายถาวร วิจิตร ส.อบต. หมู่ ๗ 

เป็นเลขานุการสภาฯ เฉพาะในคราวประชุมนี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ทําหน้าท่ีไป
ตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ - รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙   วันท่ี ๑๘        

สิงหาคม ๒๕๕๙ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแล้ว ขอเชิญ  

ท่ีประชุม - ไม่มี 
 
 



๓ 

ประธานสภาฯ - เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย 
 สามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องพิจารณา 
- ๓.๑ พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ ๒๕๖๐ วาระท่ีสอง, วาระท่ีสาม 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว ได้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี
หนึ่ง และลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น และประธานสภาฯ ได้ส่งร่าง
ข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการแปรญัตติมี
มติขอยืนยันร่างเดิมตามท่ีได้ส่งเอกสารรายงานให้แก่สมาชิกสภาฯ แล้ว  และขอ
เชิญ นายนฤทธิ์  ชูเจริญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงสรุปผลการ
พิจารณาคําแปรญัตติ 

นายนฤทธิ์  ชูเจริญ - ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  
ประธานคณะกรรมการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้กําหนดวัน เวลา ให้สมาชิก-  
แปรญัตติ สภาฯ ยื่นคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และพิจารณาคําแปรญัตติ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว  
 ปรากฏว่าวัน เวลา ดังกล่าว  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอยื่นคําแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าร่างข้อบัญญัติดังกล่าว มีความเหมาะสมและ
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายทุกประการ คณะกรรมการแปรญัตติขอ
ยืนยันร่างเดิม และเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ - เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ เพราะฉะนั้น ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระท่ีสอง ผ่านโดยไม่มี
การอภิปราย 

  ข้ันตอนต่อไป เป็นการลงมติในวาระท่ีสาม ไม่มีการเสนอหรืออภิปราย ขอถาม
มติท่ีประชุมสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึน 

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบ  ๒๓  คน 
     งดออกเสียง  ๑  คน 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่าท่ีประชุมสภา มีมติเห็นชอบ ๒๓ คน  งดออกเสียง ๑ คน (จากผู้เข้า

ประชุม ๒๔ คน) ให้ตราร่างข้อบัญญัติเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประธานสภาฯ จะได้นําเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
เสนอให้นายอําเภออนุมัติต่อไป 



๔ 

ประธานสภาฯ - ๓.๒ พิจารณาอนุมัติกันเงินรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๕๙ ขอเชิญ นายก อบต. อธิบายและชี้แจง 

นายสุชาติ  คงแก้ว - ตามท่ีขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เพราะบัดนี้ 
นายก อบต.นาแว ใกล้สิ้นปีงบประมาณแต่ยังมีรายการท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ 
ล้อ แบบอัดท้าย จํานวน ๑ คัน งบประมาณต้ังไว้ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวดท่ี ๕ ข้อ ๕๙  ในกรณีท่ีมีรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถาม ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ขอถามท่ีประชุมว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมติให้กันเงินโครงการจัดซ้ือรถบรรทุก

ขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จํานวน ๑ คัน โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติ อนุมัติ  ๒๓  คน 
         งดออกเสียง  ๑  คน 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าประชุมในครั้งนี้อย่าง

พร้อมเพรียงได้เข้ามาทําหน้าท่ีของตนอย่างเต็มบทบาท ขอปิดประชุม 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๑๐ น. 
 

    (ลงชื่อ)   ถาวร  วิจิตร      ผู้จดรายงานการประชุม 
                    (นายถาวร  วิจิตร) 
        เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
          

(ลงชื่อ)     วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                       (นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ) 
 

(ลงชื่อ)     อุดมพร  สุขุมทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอุดมพร  สุขุมทอง) 

 

(ลงชื่อ)      สราวุธ  หัสพันธ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสราวุธ  หัสพันธ์) 

(ลงชื่อ)   ฤดีพร  เอ่งฉ้วน    ประธานสภา อบต.     
        (นายฤดีพร  เอ่งฉ้วน) 

 


