
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันที ่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว        

         

 ผู้มาประชุม      จ านวน  ๒๒  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จ านวน   ๒   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จ านวน  ๑๔  คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  ๒๒  คน 
 
ลําดับที่ ชื่อ -  สกุล ตําแหนํง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรพล  งามประดิษฐ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๑ สุรพล  งามประดิษฐ์  
๒ นายมานิตย์  แก๎วศรีอํอน สมาชิกสภา ฯ ม.๑ มานิตย์  แก๎วศรีอํอน  
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 ขาด 

๖ นายภัทรศักดิ์  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓ ภัทรศักดิ์  โรมา  
๗ นายสมศักดิ์  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักดิ์  บัวบาน  
๘ นายชินวัฒน์  วุธรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔ ชินวัฒน์  วุธรา  
๙ นายสําราญ  เดชารัตน์ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน์ ลา 

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  เอํงฉ๎วน สมาชิกสภา ฯ ม.๘ ฤดีพร  เอํงฉ๎วน ประธานสภา 

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

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ์  ทองแผํ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ์  ทองแผํ  
๒๑ นายนุสรณ์  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชาวนะ  
๒๒ 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  จ านวน  ๑๔  คน 
 

ลําดับที่ ชื่อ -  สกุล ตําแหนํง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  คงแก๎ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก๎ว  
๒ นางอาภรณ์  ล๎อมเล็ก ปลัด อบต.นาแว อาภรณ์  ล๎อมเล็ก  
๓ นางสาววรรณิภา  แสงระวี หัวหน๎าสํานักปลัด วรรณิภา  แสงระวี  
๔ นายศักดิช์าย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักดิ์ชาย  เชาวนะ  
๕ นายศรชัย  แชํม เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย  แชํม  
๖ นางบุญมี  สิทธิรักษ์ ผู๎สูงอายุตําบลนาแว บุญมี  สิทธิรักษ์  
๗ นางบุญทิพย์  เสนากัสป์ ผู๎สูงอายุตําบลนาแว บุญทิพย์  เสนากัสป์  
๘ นางสวิง  แชํม ผู๎สูงอายุตําบลนาแว สวิง  แชํม  
๙ นายทิ้ง  สวัสดิโกมล ผู๎สูงอายุตําบลนาแว ทิ้ง  สวัสดิโกมล  

๑๐ นางรัศมี  เชาวนะ ผู๎สูงอายุตําบลนาแว รัศมี  เชาวนะ  
๑๑ นายโสพิศ  ริยาพันธ์ ผู๎สูงอายุตําบลนาแว โสพิศ  ริยาพันธ์  
๑๒ นางจารี ผู๎สูงอายุตําบลนาแว จารี  
๑๓ นางจิรา  พรหมพฤกษ์ ผู๎สูงอายุตําบลนาแว จิรา  พรหมพฤษษ์  
๑๔ นายฉวย  สวัสดิโกมล ผู๎สูงอายุตําบลนาแว ฉวย  สวัสดิโกมล  

 
 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.  นางอาภรณ์  ล๎อมเล็ก ตําแหนํง ปลัด อบต. ทําหน๎าที่เลขานุการสภาฯ  ไดเ๎รียก 
สมาชิกสภาฯ เข๎าห๎องประชุม โดยมี นายฤดีพร  เอํงฉ๎วน  เป็นประธานในที่ประชุม และดําเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังตํอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไมํมี)  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  -  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ่๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๘  มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดขอแก๎ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการ –
ประชุมสภาฯ ขอเชิญ  

ที่ประชุม -  ไมํมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมํมีผู๎ใด แก๎ไข เปลี่ยนแปลง ผมขอถามมติที่ประชุมเรื่องรับรองรายงานการ

ประชุมครั้งที่แล๎ว 
ที่ประชุม -  มีมติ รับรองรายงานการประชุม ๒๑  เสียง 
          งดออกเสียง     ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ ๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

๒๕๕๘ 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท . พ.ศ. 

๒๕๔๘ ให๎ อปท. จัดทําแผนพฒันาสามปี เพื่อใช๎เป็นกรอบ แนวทางในการพัฒนา  - 



-๓- 

 ท๎องถิ่น และให๎มีการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตําบล เพื่อรายงาน ให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการท๎องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามประเมินผลแผนให๎ประชาชนได๎ทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลฯ ดังกลําว
ได๎แจกให๎สมาชิกสภาฯ ทุกทํานทราบลํวงหน๎าแล๎ว มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดมีข๎อสงสัย
ที่จะซักถามแตํไมํเป็นการอภิปราย ขอเชิญ 

นายถาวร  วิจิตร -  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี ๒๕๕๘ เรื่องแจ๎งเพือ่ทราบ ประธาน 
ส.อบต. หมูํที ่๗ สภาฯ แจ๎งไมํเป็นการอภิปราย เพราะฉะนั้นมีข๎อสงสัยที่จะถามรายละเอียดเกี่ยวกับ

การเบิกจํายรายไตรมาส เพราะเก่ียวข๎องกับชุมชนและประชาชน ดังนี้ 
   - โครงการสนับสนุนงานประเพณีท๎องถิ่นจริงๆ แล๎ว งบประมาณด๎านนี้ อบต . 

ได๎ดําเนินการมาทุกปี  แตํปีนี้ไมํได๎ดําเนินการ คือ งานวันสารทเดือนสิบ ทุกหมูํบ๎าน
มีการทํากระจาดแตํ อบต. ไมํดําเนินการในปี ๒๕๕๘ เพราะอะไร ทําไมไมํสนับสนุน
เหมือนปีที่ผํานมา และ อบต . ข๎างเคียงดําเนินการ และโครงการลอยกระทงก็ไมํ
ดําเนินการอีก ผมในฐานะ สมาชิกสภาฯ จะต๎องสอบถามวําเป็นเพราะอะไร 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน -  ตามแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ อปท. โครงการจัดซื้อก๎านไมค์โครโฟนวํา 
ส.อบต. หมูํที่ ๖ มีทั้งหมดกี่ตัว 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ -  ขอถามผู๎บริหารเกี่ยวกับงานประเพณีท่ีตั้งงบประมาณทําไมไมํดําเนินการ 
ส.อบต. หมูํที่ ๙  -  เรื่องเก่ียวกับการเกิดภั ยพิบัติตํางๆ เชํน ต๎นไม๎ล๎มใสํบ๎านเรือน ประชาชนได๎รับ

ความเสียหาย อบต . ไมํได๎ชํวยเหลือ ประชาชนมีความรู๎สึกอยําง ไร และพอขณะนี้ 
นายกฯ บอกวํา อบต .ชํวยเหลือไว๎แล๎ว ผู๎นํานําจะปรึกษากันกํอนในการชํวยเหลือ
ประชาชน 

นายสุรชัย  จินาผล -  ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ถาม คือ ต๎องการให๎ผู๎บริหารตอบวําได๎ หรือไมํได๎ เพราะอะไร  
ส.อบต. หมูํที่ ๗ และหนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ตอบเป็นจริงหรือไมํ 
ประธานสภาฯ -  ตามระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอให๎

สมาชิกสภาฯ ถามในกรอบเพราะเสนอเพ่ือทราบ ขอเชิญ นายก อบต. 
นายสุชาติ  คงแก๎ว -  ตามท่ี ส.อบต. หมูํที่ ๗ ถามผมขอให๎เจ๎าหน๎าที่อธิบายกํอน แล๎วนายกจะสรุป 
นายก อบต.นาแว 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญ นายก อบต. นั่งกํอน เพราะมีผู๎อภิปราย ขอเชิญ 
นายถาวร  วิจิตร -  ตามท่ี ส.อบต.ถาม ขอให๎ผู๎บริหารเป็นผู๎ตอบ เพราะในการบริหารจัดการ  
ส.อบต. หมูํที่ ๗ เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ชํวยเหลือ ขอให๎ประธานสภาฯ วินิจฉัย 
ประธานสภาฯ -  ประธานฯ วินิจฉัยแล๎ว ขอให๎ นายก อบต. เป็นผู๎ตอบคําถาม ขอเชิญ 
นายสุชาติ  คงแก๎ว -  ขอตอบสมาชิกสภาฯ เรื่องการเบิกจํายงานประเพณี ส.อบต. ถามวํา อบต. 
นายก อบต.นาแว ข๎างเคียงเบิกได๎ แตํ อบต .นาแว เบิกไมํได๎  ขอให๎สมาชิกสภาฯ ไปดูเอกสารหลังจาก

เลิกประชุม 
  -  เรื่องบรรเทาสาธารณภัย ประมาณกลางปีงบ ๕๘ เบิกไมํได๎ เพราะระเบียบและ

หนังสือสั่งการกําหนดไว๎ แตํบัดนี้เบิกได๎ขอให๎ทํารายละเอียดให๎ถูกต๎อง  ถ๎าเบิกไมํได๎
ผมขอรับผิดชอบเอง 



-๔- 

 -  เรื่องก๎านไมค์โครโฟน ตั้งไว๎ในข๎อบัญญัติ ๖ ตัว ในรํางตั้งไว๎ ๑๒ ตัว คณะกรรมการ
แปรเหลือ ๖ ตัว 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน -  ตั้งงบประมาณจัดซื้อไมค์โครโฟน ๖ ตัว ในขณะที่รํางฯ มี ๑๒ ตัว  จํานวน ๖ ตัว 
ส.อบต. หมูํที่ ๖ ตั้งงบประมาณ ไว๎ ๒๕ ,๓๘๐ บาท ไมค์โครโฟนตัวละ ๔,๒๐๐ บาท จะบอกกับ

ชาวบ๎านวําอยํางไร 
นายสุชาติ  คงแก๎ว -  ในการดําเนินการบริหารของ อบต. การตั้งงบประมาณจะต๎องผํานสภาฯ ใน 
นายก อบต.นาแว งบประมาณปี ๒๕๕๘ ข๎อบัญญัติสภา อบต .แหํงนี้ ให๎ความเห็นชอบผู๎บริหารจึง

ดําเนินกิจกรรมได๎ และขอให๎ไปสืบราคาตามท๎องตลาด 
นายถาวร  วิจิตร -  ผมขอเปิดประเด็นเกี่ยวกับงานประเพณี นายก อบต. จะต๎องหาทางออกให๎ได๎  
ส.อบต. หมูํที่ ๗ เพราะท่ีทํามาแล๎วถ๎า สตง., ปปช. หรือ คสช. มาตรวจสอบก็จะมีความผิด 
 -  เงินสนับสนุนแตกตํางกับเงินอุดหนุน เรื่องนี้ถ๎า นายกฯ สั่งสามารถทําได๎ ขอให๎

นายกฯ พิจารณาดําเนินการตํอไป 
ประธานสภาฯ -  ผมขอปิดการซักถาม ข๎อ ๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  เรื่องแจ๎งเพื่อทราบ ๓.๒ รายงานสถานะการเงินการคลังและงบการเงิน ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ สมาชิกสภาฯ ทํานใดมีข๎อสงสัย ขอเชิญ 
นายถาวร  วิจิตร -  ตามท่ี อบต.นาแว ได๎ตั้งงบประมาณรายจํายประจําปี ๒๕๕๘ ไว๎ ๒๘,๗๘๒,๒๐๐  
ส.อบต. หมูํที่ ๗ บาท จําย ๒๒,๔๘๑,๑๑๘.๗๔ บาท ตั้งข๎อสังเกต รายรับ – รายจําย ทําไมงบรายรับ

ตั้งไว๎ละเอียด แตํงบรายจํายสรุปตามหมวดไมํแจงรายละเอียด สงสัยเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน คือ โบนัส ปี ๒๕๕๘ ไมํเบิกจําย งบประมาณตั้งแตํวันที่ ๑ ต.ค. ๕๗ – 
๓๐ ก.ย. ๕๘ ในชํวงเดือน ธ.ค. ๕๗ ได๎เบิกจํายโบนัสแล๎ว 

ประธานสภาฯ -  ขอปิดการอภิปราย ข๎อ ๓.๒ เรื่องรายงานสถานะทางการเงินการคลัง เพื่อทราบ 
ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่เสนอใหม่  พิจารณาขอความเห็นชอบ “บันทึกข้อตกลงในการด าเนินงาน
โครงการบริหารจัดการก าจัดข ยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙”   
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข๎อกฎหมาย 

นางอาภรณ์  ล๎อมเล็ก  -  ตามบันทึกข๎อตกลง การทําความตกลงรํวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของ 
ปลัด อบต.นาแว / องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํ - 
เลขานุการสภาฯ อปท . เรื่อง การทําความตกลงรํวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ ของ อปท . ตาม

อํานาจหน๎าที่และภารกิจที่ได๎รับการถํายโอนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง อาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๑๒ (๒) (๑๕) และมาตรา ๒๑ วรรคสองแหํง พรบ .กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให๎แกํ อปท . จึงกําหนดแนวทาง การทําความตกลงรํวมมือกัน
จัดทําบริการสาธารณะของ อปท . ดังตํอไปนี้ ข๎อ ๑, ข๎อ ๒ (๑) (๒) นําเสนอสภา
ท๎องถิ่นของแตํละแหํงพิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้ง 
อปท. นั้น และรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 



-๕- 

ประธานสภาฯ -  ตามท่ี เลขานุการสภาฯ ได๎ชี้แจงข๎อกฎหมายและจัดสํงรายละเอียดให๎สมาชิกสภา
ลํวงหน๎าเพื่อทําความเข๎าใจแล๎วนั้น สมาชิกสภาฯ ทํานใดมีข๎อสงสัย ขอเชิญ 

นายถาวร  วิจิตร -  สนับสนุนการทําบันทึกข๎อตกลงรํวมฯ แตํขออภิปรายเกี่ยวกับสถานที่ท้ิงขยะเมื่อ -  
ส.อบต. หมูํที่ ๗ กํอนไปท้ิงที่ทํุงทําลาด แตํบัดนี้ทิ้งที่เขตเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง เป็นสถานที่ใกล๎ 

ขอถามเรื่องรถขยะคันเล็กวําทําไมไมํขนขยะ แตํใช๎รถบรรทุก ๖ ล๎อ ในการขนขยะ 
ซึ่งวัตถุประสงค์ตํางกันและคนงานทํางานหนักในการยกข้ึนรถบรรทุก ๖ ล๎อ ขอให๎
ใช๎รถคันเล็กขนขยะถึงแม๎จะเพ่ิมจํานว นเที่ยว เพราะถ๎าใช๎รถบรรทุก ๖ ล๎อ จะเกิด
เสื่อมสภาพ 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน -  สนับสนุนการจัดทําบันทึกข๎อตกลงฯ แตํขอให๎ผู๎บริหารดําเนินการเกี่ยวกับการ 
ส.อบต. หมูํที่ ๖ รณรงค์เก็บขยะมูลฝอยวําสิ่งไหนควรทิ้งถังขยะ และสิ่งไหนควรเป็นปุ๋ย ชํวยให๎

ชาวบ๎านลดคําใช๎จําย 
ประธานสภาฯ -  การที่สมาชิกสภาฯ เสนอเป็นการดีสําหรับ อบต.นาแว เพราะจะทําให๎ชาวบ๎านลด

ขยะลงได๎ ขอให๎ผู๎บริหารดําเนินการ และสมาชิกสภาฯ ทํานใดมีข๎อสงสัยอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไมํมี 
ประธานสภาฯ -  ขอถามมติที่ประชุมสภา อบต .นาแว วําสมาชิกสภา อบต .นาแว ทํานใดเห็นชอบ 

“บันทึกข๎อ ตกลงในการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติ เห็นชอบ ๒๐ เสียง 
      งดออกเสียง  ๒ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกสภาฯ ทํานใดมีเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ -  ขอถาม นายก อบต. วําหนังสือเรื่องรับลงทะเบียนผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ รับ 
ส.อบต. หมูํที่ ๙ ลงทะเบียนไมํเว๎นวันหยุดราชการ นายกฯ ได๎ดูหรือไมํ และสําเนายังพิมพ์ผิดเป็น   

สํานา ขอให๎ดูด๎วยกํอนลงลายมื อชื่อ เพราะในหนังสือฉบับเดียวพิมพ์ผิด ๕ แหํง 
ขอให๎เจ๎าหน๎าที่ทบทวนด๎วย 

  -  เรื่องทํอระบายน้ําสายควนชอบ สํงหนังสือมา อบต . ยังไมํดําเนินการให๎ นายก 
อบต. บอกวําให๎ฝนตกแล๎วไปดําเนินการให๎ ฝนตกจะทําได๎หรือ 

  -  ถนนที่ อบต . ถมหลุมบํอ บัดนี้ฝนตกทําให๎ถนนเป็นหลุมบํอมากข้ึน เกรงวํา
ประชาชนที่ใช๎เส๎นทางจะได๎รับอันตรายได๎ ขอให๎ อบต .ดําเนินกา รด๎วย เพราะ
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก็ตั้งไว๎ 

นางสุดใจ  ยกเลื่อน -  ตามท่ี นายก อบต. รับปากชาวบ๎านเรื่องการจัดทําลูกระนาด เมื่อไหรํจะ 
ส.อบต. หมูํที่ ๒ ดําเนินการ 
 -  ถนนสายทานพอ – วัดศิลา ถนนเป็นหลุมบํอ ชํวยดูด๎วย 
นายมานิตย์  แก๎วศรีอํอน -  เมื่อวันอาทิตย์ อบต. ไปทําเวทีประชาคมของหมูํที่ ๑ ปรากฏวําไมํผําน เสียใจด๎วย 
ส.อบต. หมูํที่ ๑ และเม่ือไหรํ อบจ . จะทําการซํอมแซมถนนสายสี่แยกต๎นโพธิ์ – ควนกลาง  นายกฯ 

ชํวยประสานด๎วย  
 



-๖- 

นางสาวจุไรวรรณ์  ทองแผํ -  โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎านนายจํารัส มีแก๎ว –             
ส.อบต. หมูํที่ ๑๐ บ๎านนางดวงกลม ขอถามวํามีในแผนหรือไมํ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ -  ตามเอกสารการรับลงทะเบียนผู๎สูงอายุและผู๎พิการ และพิมพ์สําเนาเป็นสํานา      
ส.อบต. หมูํที่ ๙ ขอถามวําเจ๎าหน๎าที่จะมารับลงทะเบียนตลอดปีหรือไมํ เพราะปี ๕๘ ไมํมี 
นายถาวร  วิจิตร -  ขอถามเรื่องการจัดทําเวทีประชาคมการยกฐานะจาก อบต. เป็น เทศบาล ขณะนี้ 
ส.อบต. หมูํที่ ๗ คณะกรรมการ สปท., คปท. กําลังดําเนินการปฏิรูปการเมือง เรื่องการยกฐานะจาก 

อบต. เป็น เทศบาลทั่วประเทศ และ อบต .นาแว ไมํยุบรวมกับท๎องถิ่นอ่ืนเพราะมี
องค์ประกอบครบถ๎วน และขณะนี้เลข านุการสภาปฎิรูปบอ กให๎ชะลอไว๎กํอนเพราะ
กําลังปฎิรูป – การทุจริต – การเมืองระดับประเทศ – การปฎิรูปการศึกษา – การ
ปฏิรูปการเมืองท๎องถิ่น  ขอถาม นายก อบต. วําทําไมจึงรีบดําเนินการยกฐานะ 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ -  ขอถามผู๎บริหารวํา ในการลงทะเบียนดังกลําวเจ๎าหน๎าที่จะปฏิบัติหน๎าที่ตลอดไป 
ส.อบต. หมูํที่ ๙ หรือไม ํ
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะถามอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไมํมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมํมีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะถามอีก ขอเชิญ นายก อบต.ชี้แจงข๎อสงสัย  
 ขอเชิญ 
นายสุชาติ  คงแก๎ว -  ขอตอบแตํละคําถาม ดังนี้ 
นายก อบต.นาแว  ๑. เรื่องการรับลงทะเบียน ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ เจ๎าหน๎าที่ทํางานนอกเวลาเฉพาะเดือน

พฤศจิกายนเทํานั้น 
  ๒. เรื่องทํอระบายน้ําสายควนชอบที่อุดตันเดี๋ยว นายกฯ จะให๎เจ๎าหน๎าที่ดําเนินการ 
 ๓. เรื่องการจัดทําลูกระนาดสายทานพอ – วัดศิลา เดี๋ยวนายกฯ ประสานทางหลวง

ชนบท 
 ๔. เรื่องถน นสายทานพอ – วัดศิลา ในชํวง ๕๐๐ เมตรแรกเป็นของ อบต . แตํ

หลังจากนั้นเป็นของทางหลวงชนบทจะประสานให๎มาดําเนินการ 
  ๕. เรื่องถนนสายต๎นโพธิ์ – ควนกลาง เป็นของ อบจ . และทาง อบจ .ก็แจ๎งแล๎ววํา

กําลังดําเนินการ ทาง อบต.จะประสานความคืบหน๎าอีกครั้ง 
 ๖. เรื่องถนนสายบ๎านน ายจํารัส  มีแก๎ว – บ๎านนางดวงกมล  ถามนายกฯ วําอยูํใน

แผนหรือไมํ ขอให๎ ส.อบต. ชํวยดูด๎วย  
 ๗. เรื่องการยกฐานะจาก อบต . เป็น เทศบาล และขณะนี้ อบต .นาแว ได๎จัดทําเวที

ประชาคมครบทุกหมูํบ๎าน สาเหตุที่ อบต . รีบดําเนินการเพราะวํารัฐบาลดําเนินการ
ปฏิรูป อบต. ก็เตรียมความพร๎อมหากรัฐบาลประกาศ อบต.นาแว ดําเนินการได๎เลย  

ประธานสภาฯ -  สมาชิกสภาฯ  ทํานใดมีเรื่องอ่ืนอีก ขอเชิญ 
นายสุชาติ  คงแก๎ว -  ขอปรึกษาประธานสภาฯ เรื่องการประชุม กระทู๎ถามในการประชุมครั้งตํอไป  
นายก อบต.นาแว ขอให๎สมาชิกสภาฯ ยื่นกระทู๎ถามผู๎บริหารเกี่ยวกับข๎อเท็จจริง และนโยบาย 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบการประชุมเกี่ยวกับกระท๎ูถาม 
นางอาภรณ์  ล๎อมเล็ก -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ .ศ. 

๒๕๔๗ (แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๗ กระทู๎ถาม ข๎อ ๘๗  



-๗- 

  กระทู๎ ถาม คือ คําถาม ซึ่งสมาชิกสภาท๎องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อสอบถามผู๎บริหารท๎องถิ่น
เกี่ยวกับข๎อเท็จจริงหรือนโยบายอันเก่ียวกับงานในหน๎าที่ของผู๎บริหารท๎องถิ่น 

   ข๎อ ๘๘ กระทู๎ถามมี ๒ ประเภท คือ ๑. กระทู๎ถามท่ัวไป    ๒. กระทู๎ถามดํวน 
   ข๎อ ๙๕ กระทู๎ถามท่ัวไป ให๎ประธาน สภาท๎องถิ่นจัดสํงกระทู๎ถามไปยังผู๎บริหาร

ท๎องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบและให๎บรรจุเข๎าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแตํวันที่สํง
กระทู๎ถามไปยังผู๎บริหารท๎องถิ่น 

   ข๎อ ๙๒ การตั้งกระท๎ูทั่วไปให๎เสนอลํวงหน๎าเป็นหนังสือตํอประธานสภาท๎องถิ่น 
โดยข๎อความเป็นคําถามในข๎อเท็จจริง หรือนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น 

   ข๎อ ๙๓ การตั้งกระท๎ูถามดํวนต๎องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สําคัญขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเป็นเรํงดํวน ฯลฯ 

   ข๎อ ๙๔ กระทู๎ถามดํวน  ให๎เสนอลํวงหน๎าเป็นหนังสือยื่นตํอประธานสภาท๎องถิ่น 
โดยมีหัวข๎อเรื่ องที่จะตั้งกระท๎ูถาม ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นรีบจัดสํงกระท๎ูถามนั้นไป
ยังผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบและให๎แจ๎งไปด๎วยวําได๎กําหนดจะให๎ผู๎ตั้งกระท๎ู
ถาม ถามกระท๎ูเรื่องนั้นในการประชุมครั้งใด  การกําหนดเวลาดังกลําวนั้นให๎
ประธานสภาท๎องถิ่นคํานึงถึงความสําคัญของเหตุกา รณ์และความสนใจของ
ประชาชน 

ประธาน -  ตามระเบียบ ข๎อบังคับดังกลําว ขอให๎สมาชิกสภาฯ ปฏิบัติตามด๎วย ขอปิดประชุม 

 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

        (ลงชื่อ)    อาภรณ์  ล๎อมเล็ก     ผู๎จดรายงานการประชุม 
        (นางอาภรณ์  ล๎อมเล็ก) 
                      

 (ลงชื่อ)  วรรณิดา  พูลสวัสดิ์    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางวรรณิดา  พูลสวัสดิ์) 
 

 (ลงชื่อ)   สราวุธ  หัสพันธ์      ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสราวุธ  หัสพันธ์) 
 

 (ลงชื่อ)  อุดมพร  สุขุมทอง     ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอุดมพร  สุขุมทอง) 
 

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


