
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว        

         

 ผู้มาประชุม      จ านวน  ๑๖  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จ านวน    ๘  คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จ านวน    ๘  คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  ๑๖  คน 
 
ล าดับที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง 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 นายเกียรติศักดิ์  คชเชนทร์ สมาชิกสภา ฯ ม.๓ เกียรติศักดิ์  คชเชนทร์  

๖ นายภัทรศักดิ์  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓ - ลา 

๗ นายสมศักดิ์  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักดิ์  บัวบาน  
๘ นายชินวัฒน์  วุธรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔ ชินวัฒน์  วุธรา  
๙ นายส าราญ  เดชารัตน์ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ ส าราญ  เดชารัตน์  

๑๐ นายนฤทธิ์  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ - ขาด 

๑๑ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.๖ - ขาด 

๑๒ นางวัชรี  หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.๖ - ลา 

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  พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ วรรณิดา  พูลสวัสดิ์  
๑๗ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ - ลา 

๑๘ นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ วิชาญ  สิทธิรักษ์  
๑๙ นายสราวุธ  หัสพันธ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ สราวุธ  หัสพันธ์ รองประธานสภา 

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ์  ทองแผ่  
๒๑ นายนุสรณ์  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชาวนะ  
๒๒ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ - ขาด 

๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ - ขาด 

๒๔ นายไกรทิพย์  บุญข า สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ - ขาด 
 

 



-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๘  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก้ว  
๒ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล  
๓ นายศักดิ์ชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักดิ์ชาย  เชาวนะ  
๔ นายศรชัย  แช่ม เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย  แช่ม  
๕ นายสมพงษ์  รอดรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ สมพงษ์  รอดรักษ์  
๖ นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นาแว อาภรณ์  ล้อมเล็ก  
๗ นายสุวิทย์  กะตากูล ผู้อ านวยการกองช่าง สุวิทย์  กะตากูล  
๘ นายธีระวุฒิ  เดชารัตน์ ที่ปรึกษานายก อบต.นาแว ธีระวุฒิ  เดชารัตน์  

 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.  นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต. ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ไดเ้รียก 
สมาชิก สภาฯ เข้าห้องประชุม โดยมี นายสราวุธ  หัสพันธ์ รองประธานสภาฯ  เป็นประธานใน ที่ประชุม และ
ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธานสภาฯ -  (๑) เรื่องท่ี จะแจ้งให้ทราบ คือ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด   
ที่ มท.๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 

นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก -  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม  - 
ปลัด อบต./ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๘ ก าหนดให้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้จัดท าและทบทวนให้แล้ วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณ
ประจ าปี และก ระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือนั้น ซึ่งในปี พ .ศ. ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงเป็น
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และ
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติประกาศใช้ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  (๒) เรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขอเชิญเลขานุการฯ 
นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก -  เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่อง 
ปลัด อบต./ ในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ าปี ๒๕๕๙ ซึ่งนักทรัพยากรบุคคลได้ 
เลขานุการสภาฯ ด าเนินการขอให้ แล้วตามหลักเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น

และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  (๓) เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน- 
 ท้องถิ่น ขอเชิญ เลขานุการฯ ชี้แจง 
 



-๓- 

นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก -  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน  - 
ปลัด อบต./ ท้องถิ่นตามหนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๕๐ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖ อ้างถึง 
เลขานุการสภาฯ      ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการต รวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๔๒๘๘ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๒ 
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลว. ๑๒ ต.ค.  

 ๒๕๕๓ 
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลว. ๘ ม.ค.  

 ๒๕๕๓ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติใน
การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบดังกล่าว และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินสะสมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อนใช้จ่ายเงิน อปท .จะต้อง
ค านึงถึง ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ความละเอี ยดตามหนังสือที่   
อ้างถึงนั้น  
 กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มิใช่เรื่อง
เร่งด่วนให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณของ อปท . พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไข
เพ่ิม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลว. 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท . 
ข้อ ๓ 

๑. ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจนและให้ค านึงถึงปร ะโยชน์
ของประชาชนและท้องถิ่นท่ีจะได้รับเป็นส าคัญ 

๒. กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท . และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ท าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นขาดโอกาสที่จะได้รับการ
พัฒนา 

๓. กิจการที่เกี่ยวกับ การบริก ารชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นท่ี หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ของ อปท. 

 การจ่ายขาดเพ่ือการลงทุน ต้องเข้าลักษณะดังนี้ 
๑. โครงการเพื่อการลงทุนให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายเป็น

ล าดับแรก 
๒. หากบริหารงบประมาณ แล้วไม่พอและเห็นว่าเป็นโครงการที่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
 



-๔- 

หรือบริการชุมชนและสังคม และไม่อาจรอตั้งงบประมาณประจ าปี
ต่อไปไดก้็สามารถขอใช้จ่ายจากเงินสะสมได้เช่นกัน 

๓. กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนๆ และที่รายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณเดียว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปี
ถัดไป 

๔. รายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม เช่นเกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ที่ไม่อาจจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  -  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุม ขอเชิญครับ 

นายถาวร  วิจิตร -  ขอแก้ไขบันทึกการประชุมสภาฯ ดังกล่าว หน้า ๖ ในกรณีที่ท่านนายก อบต. ขอ 
ส.อบต. หมู่ที ่๗ ปรึกษาประธานสภาฯ เรื่องการประชุม กระทู้ถามในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้

สมาชิกสภาฯ ยื่นกระทู้ถามผู้บริหารเกี่ยวกับข้อเท็จจริง และนโยบาย 
   ขอปรึกษาท่านประธาน กระทู้ถามมี ๒ ประเภท 
  ๑. กระทู้ถามท่ัวไป  ๒. กระทู้ถามด่วน 
 ขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่ต้องตั้งเป็นกระทู้ถามได้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ -  ขอถามท่านนายก อบต. ว่าให้แก้ไขหรือไม่ 
นายสุชาติ  คงแก้ว -  ให้แก้ไขข้อความ เดิม จากการต้องให้ตั้งกระทู้ถาม เปลี่ยนแปลง  ไม่ต้องตั้งกระทู้
นายก อบต.นาแว ถาม 
ประธานสภาฯ -  ขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขรายงานการประชุม

ครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -  มีมติด้วยเสียง ๑๖ เสียง และรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียง  ๑๖ เสียง 
ประธานสภาฯ -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภา แก้ไขรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วให้แก้ไขข้อความ

ดังกล่าว ๑๖ เสียง และมีมติรับรองรายงานการประชุม ๑๖ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องที่เสนอใหม่ 
- เรื่องพิจารณา เรื่องก าหนดจ านวนสมัยประชุมประจ าปี พ .ศ . 255 ๙  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย  
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

ประธานสภาฯ  -  เรื่องพิจารณา เรื่องก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๙ และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปสมัยแรก มีประเด็นหลักดังนี้ 
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๑. การก าหนดสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ก าหนดระยะเวลา มีก าหนดกี่วัน 
- วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย 

  ๒.  การก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
   -  มีก าหนดกี่วัน 
  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อธิบายและชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก  -  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไข 
ปลัด อบต.นาแว/  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๕๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ  
เลขานุการสภาฯ  สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต . จะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่ม

สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภา อบต.ก าหนด 
    วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ

ขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  ประกอบกับ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.

๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ 
นอกจากการประชุม สภาท้องถิ่นครั้งแรก ตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี 
๒ ประเภท คือ 

๑. การประชุมสามัญ  ๒. การประชุมวิสามัญ 
  ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป โดยให้น าความในข้อ ๑๑ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ ๑๑ (๓) ส าหรับ อบต. ให้สภา อบต . ก าหนดว่าปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันและให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
ปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

  และขอให้ท่านสมาชิกสภาเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้
ตรงกับภารกิจและกิจกรรมที่ อบต.จะกระท าให้ห้วงเวลานั้นๆ ด้วย 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่านสมาชิกสภาเสนอตามระเบียบและข้อกฎหมายก าหนด ตามท่ีเลขานุการ
สภาฯ ได้อธิบายและชี้แจง ขอเชิญเสนอ 

นายถาวร  วิจิตร -  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นสี่สมัย ซึ่งสมัยแรกของปี  
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภา อบต . ได้ก าหนดไปแล้วเมื่อการประชุมสภาสมัยแรกของปี พ .ศ. 

๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ 
ก.พ. ๒๕๕๘ 

   สมัยที่ ๒  มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
   สมัยที่ ๓  มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
   สมัยที่ ๔  มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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   และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  คือ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

ประธานสภาฯ -  ขอผู้รับรอง ๒ คน 
ที่ประชุม -  ๑. นายสมศักดิ์  บัวบาน 
    ๒. นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ 
ประธานสภาฯ  -  และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนออีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ๔ สมัย ดังนี้ 
สมัยแรก วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 มีก าหนดระยะเวลาแต่ละสมัย ๑๕ วัน 

๒. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๘  

 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะสอบถาม ขอเชิญ 
นายสุรพล  งามประดิษฐ์ -  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โครงการจัดการ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ แข่งขันกีฬาภายในต าบลในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อบต.จะจัดหรือไม ่
นายเกียรติศักดิ์  คชเชนทร์ -  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรื่องอุปกรณ์กีฬามอบให้หมู่บ้าน อบต.จะจัดซื้อหรือไม ่
ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ -  ถามผู้บริหารเรื่องการขอรถ อบจ.มาช่วยขุดลอกเหมืองน้ าไปแล้วนั้น ประชาชนขอ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ฝากถามมาว่าการใช้ประโยชน์มีมาก แต่มีปัญหาเรื่องระบบน้ า เพราะยังไม่มีท่อ

ระบายน้ าเพราะประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่เหนือน้ าและถ้าไม่มีท่อ
ระบายน้ ายานพาหนะก็ไม่สามารถท่ีจะข้ามไปเอาผลผลิตได้ 

ประธานสภาฯ -  ขอให้ นายก อบต. ช่วยอธิบายและชี้แจงเรื่องต่างๆ ขอเชิญ 
นายสุชาติ  คงแก้ว -  ตามท่ี ส.อบต. ขอถามเรื่องการแข่งขันกีฬา บางอย่าง อบต.สามารถเบิกจ่ายได้  
นายก อบต.นาแว แต่บางอย่าง อบต.ท าไม่ได้ ส.อบต.จะด าเนินการได้หรือไม่ และวันที่นายกฯ ได้ออก

พ้ืนที่ร่วมกับนายอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการได้พูดคุยในที่ประชุมว่า อบต . 
ต้องการจะท าให้ทุกอย่าง แต่ต้องดูด้วยว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่หรือไม่ สิ่งไหนท าได้
หรือท าไม่ได้ 

 -  เรื่องอุปกรณ์การกีฬาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไม่ได้ตั้งไว้ 
 -  เรื่องการวางท่อระบายน้ า ขอให้ใส่ไว้ในแผนด้วย 
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ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ อีก ขอเชิญ 
นายถาวร  วิจิตร -  ตามท่ีอ้างถึงนั้น ผมได้ขอท่อระบายน้ าแล้ว และได้วางแล้ว แต่ที่พูดถึงคือในส่วนที่ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ จะเสริมเพ่ือแก้ไขปัญหาในการใช้รถขนผลผลิต  ถ้ามีท่อวางสามารถข้ามไปได้ และ

การวางท่อ ในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๕๙ ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซมสามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาให้ประชาชนได้ให้ท าช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงหน้าแล้ง 

 -  และขอหารือเพ่ือหาทางออกให้กับประชาชน ปัญหาที่เกิดเก่ียวกับการจ่ายขาดเงิน
สะสม ต้องเป็นปัญหาเร่งด่วนหรือเกิดภัยพิบัติ และใน ช่วงนี้ อบต .สามารถท าได้
หรือไม่เพราะเอางบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ ค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถ้าไม่พอสามารถโอนงบด้านอื่นๆ มาใช้ได้ ขอให้ท่านนายก
ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วย 

 -  เรื่องการจัดงานประเพณีต่างๆ ของหมู่บ้าน อบต .อุดหนุนหมู่บ้านได้หรือไม่ 
อุดหนุนในนามคณะกรรมการฯ 

ประธานสภาฯ -  ในการวางท่อระบายน้ า ประธานฯ วินิจฉัยแล้วขอให้กองช่างส ารวจว่าใช้ท่อขนาด
ไหน จ านวนกี่จุด และขอเชิญท่านนายก อบต. อธิบายต่อ 

นายสุชาติ  คงแก้ว -  เรื่องการขอเงินอุดหนุนหมู่บ้านขอได้ 
นายก อบต.นาแว -  เรื่องอีกเรื่อง คือ การถมหลุมบ่อสามารถ ท าได้เพราะในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ได้ตั้งงบประมาณไว้ และขอเรียนผ่าน ส .อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
ด้วยเรื่องการก่อสร้างอาคาร ศพด. การรื้อถอนอาคารเก่าไม่มีในสัญญา 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยอธิบายเกี่ยวกับการขอเงินอุดหนุน 
นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก -  การขอเงินอุดหนุนต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อบต. สามารถท าได้ ขอให้อยู่ 
ปลัด อบต.นาแว/ ในแผนพัฒนาสามปี ส่วนรายละเอียดขอให้คุยกับเจ้าหน้าที่ 
เลขานุการสภาฯ 
นายถาวร  วิจิตร -  เรื่องการขอเงินอุดหนุนขอให้ ส.อบต. น าโครงการใส่ไว้ในแผนพัฒนาสามปีด้วย 
ส.อบต. หมู่ที ่๗ และดูอ านาจหน้าที่ 
นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน -  ขอปรึกษาประธานสภาฯ เรื่องการขุดลอกแหล่งน้ าซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งและ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ทราบว่าจังหวัดมีงบส าหรับขุดลอกขอให้ท่านนายก อบต .ช่วยประสานให้ด้วยของ

หมู่ที่ ๕ คือ พรุตะเคียน มีเนื้อท่ีประมาณ ๒๐ ไร่ ถือว่าเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
สามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากในช่วงฤดูแล้ง 

นายสุชาติ  คงแก้ว -  ตามท่ี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ให้ช่วยประสานเรื่องขุดลอก ขณะนี้นายกได้ประสานแล้ว 
นายก อบต.นาแว ขอให้ ส.อบต. ทุกหมู่บ้านท าโครงการได้เลย และขณะนี้หมู่ที่ ๖ เสนอไปแล้ว 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ -  ขอขอบคุณ ท่านถาวร วิจิตร และนายก อบต.ที่ช่วยเรื่องการวางท่อถือว่าเป็นการ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนและเรื่องการขุดลอกแม่น้ ารอก ทางชาวบ้านไม่ต้อง

ประสานงานเพราะส านักสงฆ์เขาด าเนินการเอง 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนอีก ขอปิดการประชุม 

 ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 



-๘- 
 

        (ลงชื่อ)    อาภรณ์  ล้อมเล็ก     ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก) 
                      

 (ลงชื่อ)  วรรณิดา  พูลสวัสดิ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางวรรณิดา  พูลสวัสดิ์) 
 

 (ลงชื่อ)   สราวุธ  หัสพันธ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสราวุธ  หัสพันธ์) 
 

 (ลงชื่อ)  อุดมพร  สุขุมทอง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอุดมพร  สุขุมทอง) 
 

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


