
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว        
         

 ผูมาประชุม      จํานวน  ๑๗  คน     
 ผูไมมาประชุม      จํานวน   ๗   คน 
 ผูเขารวมประชุม      จํานวน   ๖   คน    
             

ผูมาประชุม  จํานวน  ๑๗  คน 
ลําดับท่ี ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุรพล  งามประดิษฐ สมาชิกสภา ฯ ม.๑ - ลากิจ 
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 - ขาด 
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 - ขาด 
๑๑ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.๖ - ขาด 
๑๒ นางวัชรี  หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.๖ - ขาด 
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 ประธานสภา 

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 รองประธานสภา 

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ  ทองแผ  
๒๒ นายนุสรณ  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ  เชาวนะ  
๒๓ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ - ขาด 
๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ - ขาด 
๒๔ นายไกรทิพย  บุญขํา สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย  บุญขํา  

 

 



-๒- 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๖  คน 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  คงแกว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแกว  
๒ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล  
๓ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  
๔ นายศรชัย  แชม เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย  แชม  
๕ นายสุวิทย  กะตากูล ผูอํานวยการกองชาง สุวิทย  กะตากูล  
๖ นางอนงคภัสร  อยูพิทักษ นิติกรชํานาญการ อนงคภัสร  อยูพิทักษ  

 

ระเบียบกอนวาระการประชุม  
ประธานสภาฯ - บัดน้ีถึงเวลาประชุม  ตรวจสอบรายช่ือผูมาประชุมแลวเปนอันวาครบองคประชุม  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แกไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ในการประชุมสภาทองถ่ินคร้ังใด ถาไมมี
เลขานุการสภาทองถ่ินหรือมีแตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไม
ยอมปฏิบัติหนาท่ี ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันคนหน่ึงเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ
สภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวน้ัน โดยใหนําความในขอ ๑๓ และขอ ๒๖ 
วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวยวิธีการ   
ยกมือ” 
- เน่ืองจากวันน้ี นางอาภรณ ลอมเล็ก ปลัด อบต.นาแว ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
เลขานุการสภาฯ ได ผมขอใหท่ีประชุมเสนอสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นวาสมควรเปนผู
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯ เฉพาะในคราวประชุมน้ี ขอเชิญเสนอครับ 

นายสมศักด์ิ  บัวบาน - ขอเสนอ นายถาวร  วิจิตร  
ส.อบต. หมู ๔ ผูรับรอง  ๑. นายวิชาญ  สิทธิรักษ ๒. นายนุสรณ  เชาวนะ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอรายช่ืออีกบาง ขอเชิญ 

ท่ีประชุม - ไมมี 

ประธานสภาฯ - เม่ือสมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือเพียงรายเดียว คือ นายถาวร วิจิตร ส.อบต. หมู ๗ 
เปนเลขานุการสภาฯ เฉพาะในคราวประชุมน้ี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ทําหนาท่ีไป
ตามระเบียบวาระ 

นายถาวร  วิจิตร - เม่ือตรวจสอบจํานวนผูเขาประชุมแลวปรากฏวาครบองคประชุมสําหรับสมัย  - 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายฤดีพร  เองฉวน เปน

ประธานในท่ีประชุม และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
 
 



-๓- 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ วรรค ๒ กําหนดให รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในท่ี
เปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยอยางนอยปละ ๒ คร้ัง ภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกป 

บัดน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวน
ตําบลนาแว ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลนาแว คร้ังท่ี ๑ รอบเดือนเมษายน เรียบรอยแลว และผูบริหาร อบต.
นาแว ไดเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลนาแว คร้ังท่ี ๑ รอบเดือนเมษายน ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาแว  เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหทานไปแลว  เพ่ือจะได
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบตามระเบียบ
ตอไป 
- มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม แตไมเปนการอภิปราย
รายงานเพ่ือทราบ ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม - ไมมี 

ท่ีประชุม - รับทราบ 

ประธานสภาฯ - เปนอันวาท่ีประชุมสภาฯ รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๑) 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ - รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐      

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
  - ตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหทานสมาชิกสภาฯ ลวงหนาแลวน้ันมีสมาชิกสภาฯ ทาน

ใดขอแกไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลวบางขอเชิญ  

ท่ีประชุม - ไมมี 

 



-๔- 

ประธานสภาฯ - เปนอันวาท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 
 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องที่เสนอใหม 
ประธานสภาฯ   - พิจารณาใหความเห็นชอบ “บันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ  
                                  เรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช”  
                                  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   - ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ช้ีแจงรายละเอียด 

นายสุชาติ  คงแกว   - ตามหนังสือองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี นศ ๕๑๐๐๙.๑/ว ๑๑๘๓          
นายก อบต.นาแว   ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เร่ือง โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร จัดการขยะ มูลฝอยจังหวัด
นครศรีธรรมราช คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ใหเปนหนวยงาน
หลักในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในภาพรวมของจังหวัด โดยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดประชุม
ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครศรีธรรมราช และใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการ
สาธารณะ เ ร่ือง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขา
ร วมลงนาม MOU จํานวน ๕๘ แห ง  โดยองค การบริหารส วน จังหวัด
นครศรีธรรมราชไดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไปกําจัดใหถูกตองตามหลัก
วิชาการแลว จํานวน ๑ คร้ัง ไดปริมาณของเสียอันตรายจํานวน ๑๗ ตัน 

ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองตามนโยบายของจังหวัดและรัฐบาลและการบริหาร
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสามารถขับเคล่ือนตอไป และเพ่ือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง 
การทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดวา บันทึกขอตกลงรวมมือ
กันจัดทําบริการสาธารณะฯ จะมีผลบังคับใชเม่ือสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก
แหงท่ีเขารวมโครงการ ไดใหความเห็นชอบแลว 

บัดน้ี องคการบริหารสวนตําบลนาแวไดตอบรับเขารวมโครงการดังกลาว และ
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ  
องคการบริหารสวนตําบลนาแวจึงขอความเห็นชอบ บันทึกขอตกลงรวมมือกัน
จัดทําบริการสาธารณะ เร่ือง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช จากสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนาแว เพ่ือจะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปใน -    
         



-๕- 

การดําเนินการจัดการปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใหเปนไปตาม Road 
Map ตอไป 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีฝายบริหารไดช้ีแจงรายละเอียดไปแลวน้ัน มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอ
ซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ 

นายถาวร  วิจิตร - ตามขอมูลในเอกสารเก่ียวกับการกําจัดขยะถือวาเปนเร่ืองจําเปนเรงดวนท่ีสําคัญ- 
ส.อบต. หมู ๗ ในลําดับตนๆ และถือเปนวาระแหงชาติก็วาไดสําหรับสถานการณในปจจุบันน้ี ซ่ึง

ผมก็เห็นดวย แตผมขอฝากไปยังผูบริหารเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย จะดําเนินการอยางไรใหชาวบานไดเขาใจวาขยะมูลฝอยไดแกอะไรบาง 
และขยะอันตรายไดแกอะไรบาง ดําเนินการแนะนําใหชาวบานไดทราบและเขาใจ
อยางถองแทดวยโดยอาจจะใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบรวมมือกับชาวบานกันคัดแยก
ขยะโดยใหทราบวิธีการดําเนินการท่ีชัดเจนดวย 

ประธานสภาฯ - เชิญ นายก อบต.นาแว ช้ีแจงขออภิปราย 

นายสุชาติ  คงแกว - เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองและชัดเจน ผมขอใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบช้ีแจง 
นายก อบต.นาแว รายละเอียดดังกลาว 

นายสุวิทย  กะตากูล   - ผมขอช้ีแจงเพ่ิมเติม “บันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ เร่ือง การ 
ผูอํานวยการกองชาง   บริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช” ขององคการ -   
                                 บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักคือมุงสงเสริมการคัดแยก

ขยะจากชุมชน และกําจัดขยะถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือลดปญหาสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม สําหรับของเสียท่ีอันตราย เชน แบตเตอร่ี เปนตน จําเปนอยางย่ิงท่ีตอง
มีการกําจัดขยะอยางถูกวิธีเพราะมีอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมอยางท่ี    
คาดไมถึง ทางองคการบริหารสวนตําบลนาแวไดดําเนินการแกไขปญหาขยะมา
ตลอด ซ่ึงในคร้ังน้ีไดรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบกับตามนโยบาย
ของ คสช. เพ่ือแกไขปญหาขยะใหเปนไปตาม Road Map ตอไป 

  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลนาแวจึงขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงฯ 
จากสภาฯ เพ่ือไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดกลาวตอไป เพ่ือจะ
ไดขับเคล่ือนตอไปได 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญ 

นายถาวร  วิจิตร - เพ่ือความเปนบรรทัดฐานในการกําจัดขยะ การคัดแยกขยะ ผมขอแนะนําใหฝาย 
ส.อบต. หมู ๗ บริหารและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตองลงพ้ืนท่ีเพราะขยะแบบน้ีมีท่ัวทุกหมูบาน ผม

เช่ือวาชาวบานยังไมมีความรูความเขาใจสักเทาไรสําหรับเร่ืองน้ี ผมอยากใหเขาถึง
ชาวบานโดยตรง เพ่ือไดอธิบายใหชัดเจนสรางความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะ
กอนลงถังและผมขอใหดําเนินการอยางจริงจังดวย  

 
 
 



-๖- 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ   - ผมคิดวาจะสรุปใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ 
ส.อบต. หมู ๙   เร่ือง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช” ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันน้ีไมได ผมคิดวาใหชาวบานได
ศึกษาเอกสารและทําความเขาใจบันทึกขอตกลงฯ กอน 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญ 

นายสุวิทย  กะตากูล   - ผมขอช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ หลังจากท่ีสภาฯ เห็นชอบบันทึกขอตกลงฯ แลวน้ัน จะ 
ผูอํานวยการกองชาง   เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดกลาวมา

ท้ังหมด กลาวคือ การคัดแยกขยะอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมาย โดยสรุปคือสําหรับวันน้ีเปนเร่ืองของการขอความเห็นชอบบันทึก
ขอตกลงฯ กอน แลวหลังจากน้ีในลําดับข้ันตอนตอไปก็จะทําบันทึกขอตกลงฯ กับ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช และดําเนินการตามขอตกลงเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการกําจัดใหดีข้ึนกวาเดิมครับ 

นายสุชาติ  คงแกว   - ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามและแนะนําเร่ืองการคัดแยกขยะใหผูบริหารพรอม 
นายก อบต.นาแว   เจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเขาใจกับชาวบานน้ัน ทางผูบริหารและเจาหนาท่ียินดี

อยางย่ิงสําหรับคําแนะนําเพราะตองเปนส่ิงท่ีตองปฏิบัติตอไปหลังจากท่ีสภาฯ ให
ความเห็นชอบบันทึกขอตกลงฯ แลว และผมขอแจงใหทราบวาทาง อบต.นาแว 
ไดรับเงินงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 
๒๑,๒๐๐ บาท เพ่ือแกไขปญหาขยะตามโครงการสรางพลังชุมชนเพ่ือลดปญหาขยะ
มูลฝอย โดยจะอบรมใหความรูแกนนําในการสรางความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะ 
โครงสรางธนาคารขยะ และอบรมใหความรูเร่ืองการคัดแยกขยะคัดเลือกหมูบานนํา
รองในการจัดต้ังธนาคารขยะ ซ่ึงก็หมายความวาทาง อบต.นาแว ก็เล็งเห็นปญหา
ขยะเปนปญหาลําดับตนๆ ท่ีตองหาทางแกไข ท้ังปฏิบัติตามนโยบายจังหวัดและ
นโยบายของรัฐตาม Road Map ท่ีวางไว 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญ 

นายไกรทิพย  บุญขํา   - ตามท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายไปน้ัน เราในฐานะตัวแทนของชาวบาน เรา 
ส.อบต. หมู ๑๒   สามารถตัดสินใจวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบบันทึกขอตกลงฯ ไดเลย    

ในวันน้ี เพ่ือจะไดดําเนินการข้ันตอนตอไปได  

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานในจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญ 

ท่ีประชุม   - ไมมี 

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีสมาชิกสภาฯ หมู ๙ (นายวิชาญ  สิทธิรักษ) มีความคิดเห็นวาใหพิจารณา   
ใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงฯ ในภายหลัง เพ่ือขอศึกษาเอกสารกอน ดังน้ัน   
ผมขอถามท่ีประชุมในสภาฯ วา สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวยกับการพิจารณาให
ความเห็นชอบ “บันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ เร่ือง การบริหาร-  



-๗- 

   จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช” ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันน้ี โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม   - เห็นดวย     ๑๕   เสียง 
     ไมเห็นดวย    –   เสียง 
      งดออกเสียง   ๒   คน 

ประธานสภาฯ   - เปนอันวาท่ีประชุมในสภาฯ เห็นดวยกับการพิจารณาใหความเห็นชอบ“บันทึก
ขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ เร่ือง การบริหารจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช” ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในวันน้ี 

   - ลําดับตอไป ผมขอถามท่ีประชุมในท่ีสภาฯ วา สมาชิกสภาฯ ทานใดพิจารณาให
ความเห็นชอบ “บันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ เร่ือง การบริหาร
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช” ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม   - เห็นชอบ   ๑๕   เสียง 
     ไมเห็นชอบ   -   เสียง 
     งดออกเสียง  ๒   คน 

ประธานสภาฯ   - เปนอันวาสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ “บันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการ
สาธารณะ  เ ร่ือง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช” ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   - ลําดับตอไป 
- พิจารณาใหความเห็นชอบ รายการที่ตองแกไขปรับปรุง ในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
- ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ช้ีแจงรายละเอียด 

นายสุชาติ  คงแกว   - ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตราย 
นายก อบต.นาแว   ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎเพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอ

เอกชนท่ีเก่ียวของซ่ึงอยูในบังคับใหตองสงไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม
นัยมาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แตเน่ืองจากขอบัญญัติฉบับน้ี มีเน้ือความบางสวนท่ีตองดําเนินการแกไขกอนนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไมไดทําใหเน้ือหาเปล่ียนแปลงไปในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญ แตเปนในเรื่องของการสะกดคํา การใชวรรณยุกต รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารบัญชีรายการท่ีตองแกไขปรับปรุง ตามคําแนะนําของสํานักเลขานุการ
คณะรัฐมนตรี ท่ีไดจัดสงใหกับทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานแลว จึงขอใหท่ีประชุม
พิจารณาใหความเห็นชอบ รายการท่ีตองแกไขปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลนาแว เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กอนการจัดสงเอกสารไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกคร้ัง 



-๘- 

ประธานสภาฯ   - ตามท่ี นายก อบต.นาแว ช้ีแจง และตามเอกสารรายการท่ีตองแกไขปรับปรุง จาก
สํานักเลขานุการคณะรัฐมนตรี มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอซักถามหรือขออภิปราย
บาง ขอเชิญ 

นายถาวร  วิจิตร   - ตามเอกสาร ผมจําไดวารางขอบัญญัติฯ ไดผานสภาฯ เรียบรอยแลว และสําหรับ 
ส.อบต. หมู ๗   รายการท่ีตองแกไขปรับปรุงจําเปนตองศึกษารายละเอียดในขอบัญญัติฯ เพราะมี

ความละเอียดท่ีตองศึกษาคอนขางมาก 

นายสุชาติ  คงแกว   - เ พ่ือความเขาใจและความชัดเจน ผมขอให เจาหนาท่ี ท่ี รับผิดชอบ 
นายก อบต.นาแว   ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 

นางอนงคภัสร  อยูพิทักษ   - ดิฉันขอช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันสําหรับบัญชีรายการท่ี
นิติกรชํานาญการ   ตองแกไขปรับปรุงจํานวน ๕ รายการ ตามเอกสารในมือทานสมาชิกสภาฯ เน่ือง  -              

จาก อบต.นาแว ไดดําเนินการจัดสงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว เรื่อง 
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือ
ความถูกตองสมบูรณตามกระบวนการ แตเน่ืองจากมีเน้ือหาขอความบางสวนท่ีตอง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงกอนนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงขอยํ้าใหทาน
สมาชิกสภาฯ ทุกทานทราบวาไมไดทําใหเน้ือหาเปล่ียนแปลงไปในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญ แตเปนเร่ืองของการสะกดคํา การใชวรรณยุกต และท่ีสําคัญเอกสาร
บัญชีรายการท่ีตองแกไขปรับปรุงในมือทานน้ันเปนเอกสารท่ีจัดสงมาจากสํานัก
เลขานุการคณะรัฐมนตรี ไมไดออกจาก อบต.นาแว แตอยางใด ดิฉันขออธิบาย
อยางเชนรายการลําดับท่ี ๓ คําวา โครเม่ียม และ นิเกิล ควรแกไขเปน โครเมียม 
และนิกเกิล ขอสังเกตการเขียนท่ีถูกตองคือ โครเมียม ไมมีวรรณยุกต และนิกเกิลมี
พยัญชนะ ก.เปนตัวสะกด เปนตน  
 ในการน้ี อบต.นาแว จะดําเนินการแกไขแลวจัดสงไปยังสํานักเลขานุการ
คณะรัฐมนตรีไดเองโดยตรง โดยไมผานสภาฯ ก็ได แตเน่ืองจากขอบัญญัติฯ ไดผาน
มาจากสภาฯ ทาง อบต.นาแว จึงเห็นความสําคัญอยากใหสภาฯ รับรูและได
เห็นชอบในสวนท่ีตองแกไขกอนลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปดวยกัน เพ่ือ
ความถูกตองสมบูรณตามกระบวนการ จึงขอใหสภาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
รายการท่ีตองแกไขปรับปรุงในขอบัญญัติดังกลาว 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอซักถามเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญ 

นายไกรทิพย  บุญขํา   - ตามท่ีไดรับฟงการช้ีแจงเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ี ทําใหเขาใจในบัญชีรายการแกไข   
ส.อบต. หมู ๑๒   ปรับปรุงมากย่ิงข้ึน และชัดเจนมากข้ึน 

นายถาวร  วิจิตร   - เพ่ือความชัดเจนคร้ังตอไปผมขอแนะนําใหมีขอความเดิมแนบมาดวย เพ่ือการ   
ส.อบต. หมู ๗   สังเกตท่ีเห็นไดชัดเจน ไมมึนงง 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญ 

ท่ีประชุม   - ไมมี 
 



-๙- 

ประธานสภาฯ   - ถาไมมีผูใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีก ผมขอถามท่ีประชุมในสภาฯ วา สมาชิกสภาฯ 
ทานใด พิจารณาใหความเห็นชอบรายการท่ีตองแกไขปรับปรุง ในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม   - เห็นชอบ   ๑๔   เสียง 
     ไมเห็นชอบ   -   เสียง 
     งดออกเสียง  ๓  คน 

ประธานสภาฯ   - เปนอันวาสภาฯ พิจารณาเห็นชอบรายการท่ีตองแกไขปรับปรุง ในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอื่นๆ  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ทานใดมีเร่ืองอ่ืนจะสอบถามบาง ขอเชิญ 

นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร - ผมขอสอบถามเร่ืองการเขาไปเก็บขยะในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๓ คือไมไดเขาไปเก็บหลาย  
ส.อบต. หมู ๓ วันแลวเร่ิมสงกล่ินเหม็น ผมขอทราบสาเหตุท่ีไมไดเขาไปเก็บขยะดวยครับ และ  - 
 ขอใหเขาไปดําเนินการใหโดยเร็วดวยครับ 

นายสุรชัย  จินาผล - ผมมีเร่ืองจะเรียนใหผูบริหารไดทราบและหาทางแกไข ดังน้ี 
ส.อบต. หมู ๗ ๑. เร่ืองการถมหลุมบอ คือ ตามโครงการถมหลุมบอท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสมท่ี

สภาฯ ไดอนุมัติไปแลวน้ันไมไดมีโครงการถมหลุมบอในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๗ เน่ืองจากตอน
น้ันไมมีผลกระทบ แตชวงน้ีฝนตกไมถูกตองตามฤดูกาลสงผลทําใหถนนในพ้ืนท่ี    
หมูท่ี ๗ เปนหลุมเปนบอ ชาวบานสัญจรไปมาลําบาก ผมขอฝากใหฝายบริหาร     
ลงพ้ืนท่ีสํารวจและดําเนินการดวย 

 ๒. เรื่องการจัดเก็บขยะของ อบต. มีปญหาจริงๆ ครับ ขยะเร่ิมสงกล่ินเหม็น หลาย
วันแลวท่ีไม เขาไปเก็บขยะ ประมาณ ๒ อาทิตยเห็นจะได ผมขอฝากใหรีบ
ดําเนินการดวย 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ - ผมขอสอบถามเร่ืองไฟฟาสองสวางบนถนน ไมทราบวาเขาไปดําเนินการซอมแซม 
ส.อบต. หมู ๙ ใหหรือยังครับ 
 - เร่ืองไฟฟาสองสวางบริเวณถนนหนาวัดควนยูง ซ่ึงเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง ขอให

ผูบริหารชวยหาทางดําเนินการใหดวย อยางนอยไดเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
เพราะบริเวณน้ันเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ังมากในรอบหน่ึงเดือน 

 - เร่ืองบริหารจัดการโครงการจายขาดเงินสะสมท่ีสภาฯ ไดอนุมัติแลว ผมรูสึกวาทาง 
อบต.ดําเนินการลาชา อยางไรก็ตามชวยเรงดําเนินการใหดวยเพราะไดแจงกับ
ชาวบานไวแลว 

นายนุสรณ  เชาวนะ - ผมขอสอบถามถึงโครงการบุกเบิกของหมูท่ี ๑๑ จะดําเนินการใหชวงไหน 
ส.อบต. หมู ๑๑ 
 



-๑๐- 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ - ผมขอเสนอใหผูบริหารต้ังงบประมาณติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV) หากเกิด 
ส.อบต. หมู ๙ อุบัติเหตุหรือเกิดภัยข้ึนมาจะไดตามหาผูกระทําผิดไดโดยเร็ว 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะสอบถามเร่ืองอ่ืน  ๆอีกบาง ขอเชิญ 

นายมานิตย  แกวศรีออน - ขอสอบถามแทนชาวบานนะครับชาวบานฝากมาถาม วารถกูภัย อบต.นาแว       
ส.อบต. หมู ๑ ยามเกิดเหตุในพ้ืนท่ีทําไมไมมาหรือถามาก็มาลาชากวาหนวยงานอ่ืน ขอทราบสาเหตุดวย 

นายนพดล  สุทธิ - ขอสอบถามเก่ียวกับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม ตอนน้ีทาง อบต.นาแว ได         
ส.อบต. หมู ๙ ดําเนินการอยางไรไปบางแลว เพราะสงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจของชาวบานใน 
 พ้ืนท่ี 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญผูบริหาร ช้ีแจงขอซักถาม 

นายสุชาติ  คงแกว - ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ไดซักถามมา ผมขอตอบขอซักถามดังน้ี 
นายก อบต. นาแว ๑. ตามท่ี ส.อบต. หมู ๑ สอบถามเรื่องรถกูภัย ขอช้ีแจงใหทราบวาทาง อบต. หาก

มีการติดตอมาวาเกิดเหตุก็ออกไปประสานงานตลอด แตผมคิดวามีหลายทางเลือก
สําหรับทุกวันน้ีเพราะหนวยงานของเอกชนก็มีรองรับ อีกอยางตอนน้ีท้ังวันเสารและ
วันอาทิตยก็มีการอยูเวรเฝาระวังตลอด 

 ๒. ตามท่ี ส.อบต. หมู ๓ แจงวารถขยะไมเขาไปเก็บขยะหลายวันแลว ผมสอบถาม
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบความทราบวา ๒ วันแลวท่ีไมไดเขาไปเก็บขยะ จากน้ีไปผมจะ
ดําเนินการเรียกประชุมผูท่ีเก่ียวของและจะออกเปนตารางเวลาเก็บขยะท้ังหมดแลว
ผมจะแจงใหทานทราบตอไป 

 ๓. ตามท่ี ส.อบต. หมู ๗ ใหลงสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเปนหลุมเปนบอเน่ืองจากชวงน้ีฝนตกไม
ตรงตามฤดูกาล ผมจะใหเจาหนาท่ีดําเนินการใหเร็วท่ีสุด 

 ๔. ตามท่ี ส.อบต. หมู ๙ สอบถามวา อบต.นาแว จะดําเนินการอยางไรไดบาง
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ ผมขอแจงให
ทานทราบวาหากชาวบานท่ีไดรับผลกระทบทําหนังสือรองเรียนมายัง อบต. ทาง 
อบต.จะทําการรับเร่ืองรองเรียนไวและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของในสวนท่ีมี
อํานาจทําไดและจะประสานงานไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ คือ 
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรมจังหวัด 

 ๕. ตามท่ี ส.อบต. หมู ๙ สอบถามถึงการดําเนินการซอมแซมไฟฟาสองสวางถนน 
ตอนน้ีฝนตกไมตรงตามฤดูกาล ถาฝนหยุดตกหรือสภาพอากาศดีกวาน้ีท่ีไมเปน
อันตรายตอเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการซอม ผมจะเรงใหดําเนินการซอมในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๙ 
เปนพ้ืนท่ีแรกครับ และสําหรับถนนสายหนาวัดควนยูงซ่ึงเปนถนนสายหลักสาย 
๔๐๑๕ อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง การท่ีจะทําอะไรน้ันไมไดอยูใน
อํานาจหนาท่ีท่ี อบต. จะกระทําได แตผมจะประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงเพ่ือใหทราบและไดดําเนินการตอไป และสวนเร่ืองท่ีทานสมาชิกสภาฯ     
หมู ๙ เสนอใหทาง อบต. ติดต้ังกลองวงจรปดน้ัน อยูๆ จะเขาดําเนินการไมได
จําเปนตองมีอยูในแผนพัฒนาของ อบต. เร่ืองน้ีสมาชิกสภาฯ นาจะทราบดี 

 



-๑๑- 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายอีกบาง ขอเชิญ 

นายไกรทิพย  บุญขํา - ผมคิดวาเก่ียวกับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาแว จากท่ีขอบัญญัติ   - 
ส.อบต. หมู ๑๒ องคการบริหารสวนตําบลนาแว เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีผานสภาฯ เรียบรอยแลวน้ัน ตอไปทาง อบต.นาแว นาจะดําเนินการ
อะไรไดบางโดยอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถทําได เพ่ือปองกันหรือแกไขผลกระทบท่ีมีตอ
ชาวบานในพ้ืนท่ี 

ประธานสภาฯ - ขอให นายก อบต.นาแว ช้ีแจงขอซักถามของ ส.อบต. หมู ๑๑ ดวย 

นายสุชาติ  คงแกว - สําหรับโครงการบุกเบิกของหมู ๑๑ ผมไดแจงโดยรวมไปแลวครับ วาทุกโครงการ 
นายก อบต. นาแว ท่ีสภาฯ อนุมัติไปแลวน้ัน ผมจะดําเนินการโดยเร็วท่ีสุดและทุกวันน้ีเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบก็มาทํางานทุกวันอยูแลวไมเวนแมแตวันเสารและวันอาทิตย  
- สําหรับขออภิปรายของ ส.อบต. หมู ๑๒ เก่ียวกับผลกระทบของโรงงาน
อุตสาหกรรมหากมีหนังสือรองเรียนจากชาวบานผูไดรับผลกระทบมาจะดําเนินการ
ไดเร็วข้ึน หากทาง อบต.ไมสามารถดําเนินการไดก็จะประสานงานสงเร่ืองดังกลาว
ไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

นายไกรทิพย  บุญขํา - ท่ีผมกลาวมาน้ันผมหมายถึงตามท่ีเรามีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว  
ส.อบต. หมู ๑๒ เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรานาจะดําเนินการ

เองไดบางตามอํานาจหนาท่ีท่ีทําไดครับ 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ - เร่ืองงบประมาณติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV) ตามท่ีผูบริหารแจงวาจะตองบรรจุ 
ส.อบต. หมู ๙ ในแผนพัฒนาฯ จึงจะดําเนินการจัดซ้ือและติดต้ังได ผมคิดวาเรานาจะดูจาก

งบประมาณอ่ืนๆ ท่ีเราไมเบิกจายแลวหรืองบประมาณท่ียังมียอดคงเหลืออยูจาก
การเบิกจายใหนํามาต้ังงบประมาณรายจายใหมแลวจึงนําไปจัดซ้ือสามารถทําได
หรือไมเพราะถือวาเดือดรอนจริง  ๆ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายอีกบาง ขอเชิญครับ 

นายสุรชัย  จินาผล - จากท่ีผูบริหารไดช้ีแจงเร่ืองการเก็บขยะวาสอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแลว 
ส.อบต. หมู ๗ ความวาไมไดเขาไปเก็บ ๒ วันน้ัน เทาท่ีผมพบเจอผมคิดวานาจะ ๒ อาทิตยท่ีไมเขา

เก็บขยะโดยดูจากสภาพและกล่ิน อยางไรก็ตามผมขอฝากเร่ืองน้ีใหผูบริหารชวย
ดําเนินการดวย 

นายสุชาติ  คงแกว - ตามท่ี ส.อบต. หมู ๑๒ ไดอภิปรายเร่ืองมลภาวะเปนพิษเน่ืองจากอยูใกลโรงงาน 
นายก อบต.นาแว อุตสาหกรรมน้ัน ชวงน้ีผมขอแนะนําใหชาวบานในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบรวมกัน

เขาช่ือแลวทําหนังสือรองเรียนมายัง อบต. จะไดดําเนินการแกไขไดเร็วและทาง 
อบต. จะไดแจงไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

 - เร่ืองการเขาดําเนินการเก็บขยะ ผมจะสอบถามเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอีกครั้งวา
เปนมาอยางไรจะไดทราบสาเหตุและจะเรียกประชุมเจาหนาท่ีดังกลาว และผมคิด
วาจะทําเปนตารางเวลาการออกเก็บขยะ ตอไปจะไดทราบกันอยางชัดเจนข้ึน 

 



-๑๒- 

 - เรื่องงบประมาณติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV) คงจะไมสามารถดําเนินการไดทันที
เพราะเราไมไดต้ังงบประมาณในขอบัญญัติฯ ไว เร่ืองน้ีทานสมาชิกสภาฯ นาจะรูดี
แตหากเรงดวนหรือตองการจายขาดเงินสะสมจะตองมาปรึกษากันอีกคร้ัง 

ประธานสภาฯ  - มีทานใดจะสอบถามเร่ืองอ่ืน  ๆอีกบาง ขอเชิญ 

นายไกรทิพย  บุญขํา - ผมเห็นดวยกับการอภิปรายของ ส.อบต. หมู ๑ เร่ืองรถกูภัย ผมสังเกตเห็นนอย 
ส.อบต. หมู ๑๒ มากท่ีเวลามีอุบัติเหตุหรือมีภัยเกิดข้ึนจะมีรถกูภัยของ อบต.นาแว มาอยูในจุดเกิด

เหตุ ตามท่ีผูบริหารแจงวาไมไดรับการติดตอมา หรืออาจจะเปนเพราะเขาติดตอ
มาแลวไมไปชาวบานถึงไมติดตอมา 

นายสุชาติ  คงแกว - ขอแจงใหทราบวาสวนใหญจะใชวิทยุส่ือสารกัน และทุกวันน้ีมีหลายหนวยงานมาก 
นายก อบต.นาแว ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐอ่ืนหรือของเอกชนท่ีใหบริการในลักษณะน้ี แลวแต

ชาวบานจะเลือกติดตอทางหนวยงานไหน เพราะถาติดตอมาทาง อบต.นาแว       
รถกูภัยก็ออกไปตลอด บางคร้ังพาไปถึงในตัวเมืองก็มี อีกอยางในสวนของวิทยุ
ส่ือสารเจาหนาท่ีไมมีวิทยุสวนตัว 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ - วิทยุส่ือสารถาไมมีก็ซ้ือครับ สมาชิกสภาฯ ไมวาอะไรครับซ้ือของประเภทน้ี แตผม 
ส.อบต. หมู ๙ คิดวามีวิทยุส่ือสารแตจะรับสายหรือเปลาแคน้ัน 

นายสุชาติ  คงแกว - วิทยุส่ือสารขัดของใชไมไดผมรับสายโดยตรงจากชาวบานถามีการติดตอมาไมเคย 
นายก อบต.นาแว ละเลยใหรถกูภัยออกไปบริการตลอด สวนท่ีสมาชิกสภาฯ พูดวาทําไมไมซ้ือวิทยุ

ส่ือสารน้ัน ทานสมาชิกสภาฯ ลองนึกดูครับวาตอนท่ีต้ังงบประมาณรายจายฯ ทําไม
ไมใหซ้ือ แตปงบประมาณ ๒๕๖๑ จะดําเนินการ และในวันหยุดท้ังวันเสารและวัน
อาทิตยมีเวรเฝารักษาประจําการตลอด 

นายมานิตย  แกวศรีออน - ขอสอบถามแทนชาวบานเพราะชาวบานฝากมาถามไปยังผูบริหารถึงโครงการเสียง 
ส.อบต. หมู ๑ ตามสายท่ีไดติดต้ังไปแลวและไดมีการใชงานน้ัน ทุก  ๆคร้ังท่ีมีประกาศเสียงตามสาย

ฟงไมคอยไดยิน ไมคอยรูเร่ือง 

นายสุชาติ  คงแกว - ตามท่ี ส.อบต. หมู ๑ สอบถามเร่ืองโครงการเสียงตามสายท่ีไดติดต้ังและใชงาน 
นายก อบต.นาแว แลววาไมคอยไดยินสักเทาไร ผมยอมรับครับ และผมก็ขอแจงใหทราบวาทุกวันน้ีแต

ละหมูบานมีจุดรับแค ๑ จุด และจํากัดระยะทางของเสียงวาไดยินไปถึงก่ีเมตรในแต
ละจุด ถาจะใหไดยินท่ัวท้ังหมูบานน้ันเปนไปไมไดครับ และผมไดศึกษาดูแลวจาก
หนวยงานอ่ืนท่ีใชไดผลและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนในแตละหมูบานจะตองมีจุดรับ 
๔ - ๕ จุด ถึงจะไดยินเสียงครอบคลุมท่ัวท้ังหมูบาน 

ประธานสภาฯ - ขอปดการประชุมสภาฯ 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๕ น. 

    (ลงช่ือ)   ถาวร  วิจิตร      ผูจดรายงานการประชุม 
                    (นายถาวร  วิจิตร) 
               เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 



-๑๓- 

(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) 

 


