
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว        
         

 ผู้มาประชุม      จํานวน  ๒๑  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จํานวน   ๓   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จํานวน   ๙   คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จํานวน  ๒๑  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 - ขาด 
๔ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  
๕ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์ สมาชิกสภา ฯ ม.๓ - ขาด 
๖ นายภัทรศักด์ิ  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓ - ลากิจ 
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  ๙  คน 
 

ลําดับท่ี ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก้ว  
๒ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล  
๓ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  
๔ นายศรชัย  แช่ม เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย  แช่ม  
๕ นายสุวิทย์  กะตากูล ผู้อํานวยการกองช่าง สุวิทย์  กะตากูล  
๖ นายวิศัลย์  มาตสม รองปลัด อบต.นาแว วิศัลย์  มาตสม  
๗ นางสุพัตรา  สุขด้วง ผู้อํานวยการกองคลัง สุพัตรา  สุขด้วง  
๘ นางสาววรรณิภา  แสงระวี หัวหน้าสํานักปลัด วรรณิภา  แสงระวี  
๙ นายศักดา  รามแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ศักดา  รามแก้ว  

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 

นายสมศักด์ิ  บัวบาน - ขอเสนอ นายถาวร  วิจิตร  
ส.อบต. หมู่ ๔ ผู้รับรอง  ๑. นายนฤทธิ์  ชูเจริญ 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 

นายถาวร  วิจิตร - เม่ือตรวจสอบจํานวนผู้เข้าประชุมแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมสําหรับสมัย 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีนายฤดีพร  เอ่งฉ้วน เป็น

ประธานในท่ีประชุม และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
 



๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ - ๑. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแวประชารัฐ      

รักสามัคคี ทําดีเพ่ือพ่อ” ด้วยการทําบุญตักบาตรและสวดพระอภิธรรมถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 
๕๐ วัน  ในวันพฤหัสบดี  ท่ี  ๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย มี กําหนดการ ดังนี้             
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข้าวสาร, อาหารแห้ง) ณ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแว และเวลา ๑๕.๕๒ น. สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ    
ณ วัดศิลา จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สําหรับการ   
แต่งกาย แต่งกายชุดไว้ทุกข์ 

 - ๒. ขอแจ้งมีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันการทุจริต
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีกรรมการ ป.ป.จ. และเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ อปท. ฯลฯ ณ องค์การบริหารส่วนตําบล
นาแว ในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  จึงขอความ
ร่วมมือเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  

ท่ีประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ - รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันท่ี ๓๐        

สิงหาคม ๒๕๕๙ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแล้วบ้าง ขอเชิญ  

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
                                  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
- รายงานสถานะการเงินการคลังและงบการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ประธานสภาฯ - ตามเอกสารท่ีได้จัดส่งให้ท่านได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม โดยไม่เป็นการอภิปรายบ้าง ขอเชิญ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้ใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ รับทราบรายงาน

สถานะการเงินการคลังและงบการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

   (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ชี้แจงรายละเอียด 
 



๔ 

นายสุชาติ  คงแก้ว - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐  
นายก อบต.นาแว ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

(พ .ศ .  ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ขององ ค์กรปกครองส่ วน ท้อง ถ่ิน  ตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ การจัดทํา แก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนสามปี ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการหรือยังดําเนินการไม่
แล้วเสร็จ ให้ ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ (๓) วรรคสอง กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ท่ีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหารจึงอนุมัติ และประกาศใช้ 
ต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว มีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการจัดทําร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ด้วยเหตุดังนี้ 

  ๑. ถนนหลายเส้นทางมีสภาพเป็นถนนดิน ปัจจุบันได้รับความเสียหายจากน้ํา
กัดเซาะผิวถนน ประชาชนไม่อาจสัญจรได้อย่างปลอดภัย 

  ๒. การขาดน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคในฤดูแล้งเม่ือต้นปีท่ีผ่านมา 
  ๓. ความต้องการในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ของประชาชน เช่น ความต้องการ

สถานท่ีในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ เป็นต้น 
  สําหรับรายละเอียดนั้น ได้จัดส่งเอกสารให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วเพ่ือให้ท่าน

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภาฯ - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ แล้วนั้น มีโครงการจําเป็นเร่งด่วนท่ียังไม่ปรากฏในแผนสามปีเดิม 
จึงจําเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการในฉบับเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ นี้  ตามคําชี้แจงของนายก 
อบต.นาแว และตามเอกสารท่ีจัดส่งให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใด เพ่ิมเติม แก้ไข หรือคิดเห็นอย่างไร ขอเชิญ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้ใดเพ่ิมเติม แก้ไข ร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม 

ฉบับ ท่ี  ๑)  ผมขอถามท่ีประชุมสภาฯ ว่ าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ              
ร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบ   ๑๘   คน 
         ไม่เห็นชอบ   -   คน 
     งดออกเสียง   ๓   คน 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่า ท่ีประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑) 



๕ 

 - ๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ชี้แจงรายละเอียด 

นายสุชาติ  คงแก้ว - ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา 
นายก อบต.นาแว แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดย
กําหนด ดังนี้ 

  ๑. ให้แก้ไขคําว่า “แผนพัฒนาสามปี” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๘ เป็น 
“แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี” และให้ดําเนินการจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
ของงบประมาณปีถัดไป 

  ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เป็นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 

  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อท่ี ๗ (๔) วรรคสอง กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารจึงอนุมัติ และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ต่อไป 

  สําหรับรายละเอียดนั้น ได้จัดส่งเอกสารให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วเพ่ือให้ท่าน
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีนายก อบต.นาแว ชี้แจงรายละเอียดประกอบกับได้จัดส่งเอกสารให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ศึกษาก่อนล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมอย่างไรบ้าง ขอเชิญ 

นายไกรทิพย์  บุญขํา - ผมขอสอบถามเรื่องโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่ท่ี ๑๒ ตามเอกสารหน้าท่ี  
ส.อบต. หมู่ ๑๒ ๖๔ ปรากฏอยู่ในแผนเพียงโครงการเดียว จากท่ีระบุไว้ ๓ โครงการ 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ชี้แจงรายละอียด 
นายสุชาติ  คงแก้ว - สําหรับแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑๒ ให้ดูห้วงของ 
นายก อบต.นาแว ยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกออกเป็นส่วนๆ ให้ตรวจสอบดูมีอยู่แล้วท้ังหมดครับ 
ประธานสภาฯ - ตามท่ีนายก อบต.นาแว ได้ชี้แจงนั้น ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑๒ ทําความ

เข้าใจแต่ละส่วน แต่ละห้วง แต่ละประเด็น ให้ท่านตรวจสอบดู 
 - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด อภิปรายอีกบ้าง ขอเชิญ 
นายบัณฑิต  ดวงจิโน - ผมขอหารือเรื่องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ทําทุกปีหรือไม่และขอฝากว่าแผนพัฒนา 
ส.อบต. หมู่ ๖ ท้องถ่ินสี่ปีต้องทําเสร็จภายในสี่ปีด้วย 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ชี้แจงข้ออภิปราย 
 
 
 



๖ 

นายสุชาติ  คงแก้ว - ผมขอชี้แจงให้ทราบว่าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีทําครั้งเดียวเสร็จ แต่แผนพัฒนา 
นายก อบต.นาแว สามปีต้องทําทุกปี ตามลําดับความสําคัญของประชาคมหมู่บ้าน 
 - และแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีจัดทําข้ึนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและมีความ

แตกต่างกับแผนพัฒนาสามปีท่ีจะต้องทบทวนทุกปี 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด อภิปรายอีกบ้าง ขอเชิญ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ - ผมขอสอบถามว่าหากโครงการอยู่ในแผนพัฒนาสามปี แต่ไม่ได้ดําเนินการและไม่มี 
ส.อบต. หมู่ ๙ ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี จะทําอย่างไร มีแนวทางเช่นไร และผมขอเพ่ิมงบขุดลอก

นบนายนอง หมู่ท่ี ๙ 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญ นายก อบต. นาแว ตอบข้อซักถามครับ 
นายสุชาติ  คงแก้ว - ตามท่ี ส.อบต. หมู่ท่ี ๙ สอบถามนั้น โครงการในแผนจะดําเนินการตามห้วงของ  - 
นายก อบต.นาแว ปีต่อปี ถ้าไม่ได้ดําเนินการและไม่มีในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ก็ต้องทําแผนพัฒนา

ฉบับเพ่ิมเติมฉบับต่อไป 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด อภิปรายอีกบ้าง ขอเชิญ 
นายสราวุธ  หัสพันธ์ - ขอสอบถามว่าหากโครงการปี ๖๑ ไม่ได้ดําเนินการ จะดําเนินการในปี ๖๒ ได้ 
ส.อบต. หมู่ ๑๐ หรือไม่ 
นายสุชาติ  คงแก้ว - แผนพัฒนาสามปีฉบับเพ่ิมเติมยังใช้ได้อยู่ สามารถเพ่ิมเติมได้ตามกระบวนการ 
นายก อบต.นาแว ข้ันตอน 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
นายบัณฑิต  ดวงจิโน - โดยสรุปในความเข้าใจของผมคือ ในปี ๖๐ ยังใช้แผนเดิม ให้ตรวจสอบในแผน - 
ส.อบต. หมู่ ๖ สามปีหากไม่ปรากฏโครงการให้นําไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
นายสุชาติ  คงแก้ว - ตามท่ี ส.อบต. หมู่ ๖ ได้สรุปและทําความเข้าใจนั้นผมถือว่าชัดเจนครับ 
นายก อบต.นาแว 
นางวรรณิภา  พูลสวัสด์ิ - ดิฉันขอสอบถามถึงรายละเอียดในเอกสาร หน้า ๕๒ ข้อ ๒๔ ขอแก้ไขชื่อโครงการ 
ส.อบต. หมู่ ๘ เป็น นายวรากร (ขอแก้ไขชื่อ)  
นายสุชาติ  คงแก้ว - ตามท่ี ส.อบต. หมู่ ๘ สอบถามและขอแก้ไขชื่อในโครงการนั้น ตามข้ันตอนใน 
นายก อบต.นาแว ช่วงเวลาท่ีช่างได้ออกสํารวจและได้ส่งข้อมูลไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

แล้วหากแต่ในรายละเอียดของโครงการยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็ถือชื่อ
โครงการเดิมนะครับ 

ประธานสภาฯ - หากไม่มีท่านใดอภิปรายอีก เป็นอันว่าผมขอถามท่ีประชุมในสภาฯ ว่า ท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบ  ๑๘  คน 
     ไม่เห็นชอบ   -   คน 
     งดออกเสียง   ๓   คน 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่าท่ีประชุมในสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



๗ 

 - ๓. ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กรณีกันเงินยังไม่ได้ก่อหนี้) หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 
๖ ล้อ แบบอัดท้าย จํานวน ๑ คัน ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ชี้แจงรายละเอียด 

นายสุชาติ  คงแก้ว -                               บันทึกหลักการและเหตุผล 
นายก อบต.นาแว                         ประกอบการแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

                                ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                (กรณีกันเงินยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 

                              หลักการ 
     ขออนุ มัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กรณีกันเงินยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด   
๖ ล้อ แบบอัดท้าย จํานวน ๑ คัน เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ 
แบบอัดท้าย ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. 

๑. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร 
๒. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม 
๓. ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า    
    ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
๔. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง 

ต้องการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ัง
ตามราคาท้องตลาด โดยมีขนาดเล็กลงกว่าคุณสมบัติในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพ่ือ
วิ่งบรรทุกขยะบนถนนและซอยต่างๆ ในพ้ืนท่ีตําบลนาแวได้อย่างท่ัวถึง งบประมาณ
ท่ีตั้งไว้ ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 

                               เหตุผล 
 เนื่องจาก กองคลัง อบต.นาแว ได้ดําเนินการประกาศประกวดราคาโดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AUCTION) โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 
ขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จํานวน ๑ คัน ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามหลักการข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้มาเสนอประมูล
ราคา ต่อมากองคลัง อบต.นาแวได้ดําเนินการประกาศประกวดราคาโดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เป็นครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเดิม ปรากฏว่ามีผู้มาเสนอประมูลราคาเพียงราย
เดียวและขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว้จึงจําเป็นต้องยกเลิกประกาศตามข้ันตอนของทางราชการ ต่อมาเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ ได้เสนอโครงการดังกล่าวนี้ ซ่ึงอยู่ ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อสภา อบต.นาแว เพ่ือขอ
อนุมัติให้กันเงินตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสภา อบต.นาแว ได้พิจารณาอนุมัติ 
 



๘ 

ให้กันเงินไว้ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 ในการนี้ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด           
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” และข้อ ๓๑     
“การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปี
ได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี”และเพ่ือประโยชน์ทางราชการในการดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างโครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะให้ดําเนินการแล้วเสร็จ จึงจําเป็นต้องเสนอ
ปรับลดรายการและงบประมาณโครงการดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับข้อกําหนด
อ่ืนๆ เพ่ือดําเนินการประกาศจัดซ้ือจัดจ้างใหม่  
 ดังนั้นจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กรณีกันเงินยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ 
ล้อ แบบอัดท้าย จํานวน ๑ คัน ดังนี้ 

                                             ข้อความเดิม 
 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จํานวน ๑ คัน เพ่ือ
เป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํ่า
กว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี.  

๑. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร 
๒. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม 
๓. ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อย

กว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
๔. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง 

ต้องการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ัง
ตามราคาท้องตลาด โดยมีขนาดเล็กลงกว่าคุณสมบัติในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพ่ือ
วิ่งบรรทุกขยะบนถนนและซอยต่างๆ ในพ้ืนท่ีตําบลนาแวได้อย่างท่ัวถึง งบประมาณ
ท่ีตั้งไว้ ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 

     ข้อความใหม่ 
โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จํานวน ๑ คัน เพ่ือเป็นค่า
จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย  

๑. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร 
๒. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม 
๓. ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด           

ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 



๙ 

๔. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง 
ต้องการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ัง
ตามราคาท้องตลาด โดยมีขนาดเล็กลงกว่าคุณสมบัติในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เพ่ือ
วิ่งบรรทุกขยะบนถนนและซอยต่างๆ ในพ้ืนท่ีตําบลนาแวได้อย่างท่ัวถึง งบประมาณ
ท่ีตั้งไว้ ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  - ตามคําชี้แจงของนายก อบต.นาแว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายบ้าง      
ขอเชิญ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - หากไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอถามท่ีประชุมในสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(กรณีกันเงินยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย 
จํานวน ๑ คัน โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม   - มีมติ  อนุมัติ   ๑๘   คน 
          ไม่อนุมัติ   -   คน 
                                        งดออกเสียง   ๓   คน 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กรณีกันเงินยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซ้ือ
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จํานวน ๑ คัน 

 - ๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว 
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเชิญนายก 
อบต.นาแว ชี้แจงรายละเอียด 

นายสุชาติ  คงแก้ว - ด้วยคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๙๗-๑/๒๕๕๙ เม่ือ  - 
นายก อบต.นาแว วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ

ควบคุมประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ราชการส่วน
ท้องถ่ินทุกแห่งเร่งดําเนินการออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน กําหนดประเภทกิจการท่ีต้องมี
การควบคุมภายในท้องถ่ินตามมาตรา ๓๒(๑) ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยพิจารณาจากรายชื่อ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท้ังสิ้น ๑๓ กลุ่ม (๑๔๐ กิจการ) ตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ตามหนังสือ ท่ี นศ ๐๐๒๓.๓/
๑๖๒๑ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณา
ดําเนินการออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน ตามมติในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข 

 
 



๑๐ 

 ครั้งท่ี ๙๗-๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ และองค์การบริหารส่วนตําบล 
นาแวยังมิได้มีการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง กิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ แต่อย่างใด 

      หลักการ 
  ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

      เหตุผล 
  เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ี

ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว ซ่ึงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทําได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัติ
นี้ 

ประธานสภาฯ - ตามท่ี นายก อบต.นาแว ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถามเก่ียวกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอเชิญครับ 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ - ผมขอสอบถามกรณีข้อบัญญัติเรื่องนี้ เก่ียวกับกิจการเลี้ยงสัตว์ ทาง อบต.นาแว    
ส.อบต. หมู่ ๙  มีส่วนในการดูแลด้วยหรือไม่ และตามบัญชีแนบท้ายมีผลกระทบกับชาวบ้านหรือไม่ 

บางรายเลี้ยงสัตว์จํานวนไม่มากเลี้ยงเล็กๆ น้อยๆ 
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ 
นายบัณฑิต  ดวงจิโน  - ผมขอเสนอ พัก ๑๐ นาที 
ส.อบต. หมู่ ๖ 
ประธานสภาฯ  - อนุญาตให้ท่ีประชุมในสภาฯ พัก ๑๐ นาที 
นายถาวร  วิจิตร - เม่ือครบเวลาพักการประชุม ๑๐ นาทีแล้ว ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมต่อ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอันว่าครบองค์ประชุม ให้ประธานสภา

ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ชี้แจงข้อซักถาม 
นายสุชาติ  คงแก้ว - ตามท่ี ส.อบต.หมู่ท่ี ๙ ได้สอบถาม ผมขอแจ้งให้ทราบว่ากว่าจะออกมาเป็นร่าง - 
นายก อบต.นาแว ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผมและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้ออกไปพบประชาชนตาม
หมู่บ้านในการประชุมหมู่บ้านประจําเดือนทุกหมู่บ้านทุกอย่างล้วนผ่านความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาแวแล้วท้ังสิ้น และทาง อบต.นาแว ยินดีให้
คําแนะนําและให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และในการนี้ขอถามเรื่องการรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าสมควรจะมีข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนี้หรือไม่ 
ขอเชิญ    ท่านประธานดําเนินการครับ 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาฯ ทําความเข้าใจด้วยนะครับ 
- เพราะฉะนั้น ผมขอถามมติในท่ีประชุมในสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ   
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือ 



๑๑ 

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบ  ๑๘  คน 
  ไม่เห็นชอบ  -  คน 
  งดออกเสียง  ๓  คน 

- เป็นอันว่าท่ีประชุมในสภาฯ เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
- ในลําดับต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๓ ญัตติ   
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
     ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เม่ือ
ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ  
ท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน    
ท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
- ดังนั้น ผมขอถามท่ีประชุมสภาฯ ว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จะพิจารณา     
ก่ีวาระ 

นายสุชาติ  คงแก้ว - ผมขอเสนอ ๓ วาระรวด 
นายก อบต.นาแว 
นายนฤทธิ์  ชูเจริญ - ขอเสนอ ๓ วาระรวด 
ส.อบต. หมู่ ๕ ผู้รับรอง  ๑. นางวรรณิภา  พูลสวัสด์ิ  ๒. นายไกรทิพย์  บุญขํา 
นายบัณฑิต  ดวงจิโน - ขอเสนอให้พิจารณาเป็นวาระไป เพราะขอไปศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับบัญชีอัตรา  - 
ส.อบต. หมู่ ๖ ค่าธรรมเนียมบางอย่างให้เหมาะสม เพราะบางอย่างสมควรเปลี่ยนแปลงบ้าง 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ - ผมขอปรึกษาว่า ค่อยมาแปรญัตติ 
ส.อบต. หมู่  ๙ 
นายสุชาติ  คงแก้ว - ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบว่า การได้มาแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ - 
นายก อบต.นาแว บริหารส่วนตําบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 

๒๕๕๙ นั้น ได้ประชุมกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว และเอกสารก็ได้นําส่งให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามระเบียบ 

ประธานสภาฯ - ในการนี้ ผมจะตัดสินใจเองไม่ได้ว่าจะพิจารณาก่ีวาระ ผมจึงขอถามท่ีประชุม    
ในสภาฯ ว่า ใครเห็นด้วยตามท่ี นายนฤทธิ์  ชูเจริญ ส.อบต.หมู่ ๕ และนายสุชาติ  
คงแก้ว นายก อบต.นาแว ท่ีได้เสนอพิจารณาสามวาระรวด โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นด้วย ๑๓ คน 
         ไม่เห็นด้วย – คน 
         งดออกเสียง ๘ คน 
ประธานสภาฯ - และผมขอถามท่ีประชุมในสภาฯ ว่าใครเห็นด้วยตามท่ี นายบัณฑิต  ดวงจิโน      

ส.อบต.หมู่ ๖ ท่ีได้เสนอพิจารณาเป็นวาระไป 



ท่ีประชุม - มีมติ เห็นด้วย ๒ คน 
         ไม่เห็นด้วย – คน 
         งดออกเสียง ๑๙ คน 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว เรื่อง การ

ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะพิจารณาสามวาระ       
รวดเดียวตามคําเสนอของนายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว และนายนฤทธิ์         
ชูเจริญ ส.อบต.หมู่ ๕  ด้วยมติท่ีประชุมเห็นด้วย ๑๓ คน  ไม่เห็นด้วย – คน        
งดออกเสียง ๘ คน (จากผู้เข้าประชุม ๒๑ คน) 

 - ข้ันตอนต่อไป เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)   
หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๔๕ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกันแปรญัตติได้เลย         
ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ในเม่ือสมาชิกสภาฯ ไม่เสนอขอแปรญัตติ ในวาระท่ี ๒  ถือว่าสมาชิกสภาฯ ยืนยัน

ร่างเดิม 
 - ต่อไปเป็นการเห็นชอบในวาระท่ี ๓ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔) หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร 

      ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบ  ๑๕  คน 
  ไม่เห็นชอบ  ๒  คน 
  งดออกเสียง  ๔  คน 
ประธานสภาฯ - เม่ือท่ีประชุมในสภาฯ ให้ความเห็นชอบท้ัง ๓ วาระแล้ว ก็จะส่งร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมรายงานการประชุมครั้งนี้ให้นายอําเภอพิจารณาอนุมัติตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป 

 - ๕. พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี      
ขอเชิญนายก อบต.นาแว ชี้แจงรายละเอียด 

นายสุชาติ  คงแก้ว -                               บันทึกหลักการและเหตุผล 
นายก อบต.นาแว             ประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามมาตรการสนับสนุน 

                              การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ิน  
                                 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

                                หลักการ 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๙ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ภายในตําบลนาแว- 

๑๒ 
 



๑๓ 

จํานวน ๑๓ โครงการ และโครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้สําหรับถมหลุมบ่อ จํานวน     
๒ โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๗,๐๖๖,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านหกหม่ืนหกพัน
บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

เหตุผล 
ด้วยท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงเรื่องการขอใช้เงินสะสม ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันท่ี ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงให้ท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสมให้  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้องถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเน้นย้ํา
ต้องเป็นโครงการหรือกิจการท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ อปท. ด้านการบริการชุมชน
และสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินของ อปท. ดังนั้น อบต.นาแว 
มีความจําเป็นท่ีจะต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และจัดซ้ือวัสดุเพ่ือ
ใช้สําหรับถมหลุมบ่อ เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน เพ่ือป้องกันความ
เสียหายอันจะเกิดกับทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนในเขต อบต.นาแว 
     ในการนี้ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ินตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เ ม่ือวัน ท่ี  ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และปฏิ บั ติตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามรายการดังกล่าวข้างต้น 

  ปัจจุบัน อบต.นาแว มีเงินสะสม ดังนี้ 
  เงินสะสม ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน  ๑๘,๒๗๐,๘๓๐.๙๕ บาท                           
          หัก เงินสํารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)เป็นเงิน    ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท  
  เงินสะสมคงเหลือ                              เป็นเงิน  ๑๔,๘๗๐,๘๓๐.๙๕   บาท 
  หัก เงินสํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐% เป็นเงิน    ๑,๔๘๗,๐๘๓.๑๐   บาท   
  คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปจ่ายได้            เป็นเงิน  ๑๓,๓๘๓,๗๔๗.๘๕   บาท  
  รายละเอียดโครงการตามเอกสารท่ีให้ท่านสมาชิกสภาฯ ศึกษาล่วงหน้าแล้ว 

ประธานสภาฯ  - ตามคําชี้แจงของนายก อบต.นาแว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถามหรือ         
ข้อสงสัย ขอเชิญ         

นายไกรทิพย์  บุญขํา  - ตามเอกสารรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ไม่มีโครงการตามท่ีผม 
ส.อบต. หมู่ ๑๒  ขอสนับสนุน 
 
 
 



๑๔ 

นายสุรพล  งามประดิษฐ์  - ผมขอสอบถามตามโครงการจัดซ้ือวัสดุถมหลุมบ่อภายในตําบลนาแว จํานวน  -             
ส.อบต. หมู่ ๑              ๒ โครงการ ทําไมไม่มีรายละเอียดว่าแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละสายใช้วัสดุจํานวน

เท่าไร และอีกเรื่องหนึ่งถนนสายท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๑ ท่ีในขณะนี้มี
รถบรรทุกไม้ยางพาราวิ่งผ่านทําไมไม่ซ่อมแซมให้ด้วย 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญนายก อบต.นาแว ตอบข้อซักถาม 
นายสุชาติ  คงแก้ว  - ตามท่ี ส.อบต. หมู่ ๑๒ สอบถามว่าไม่มีโครงการตามท่ีท่านขอสนับสนุนผมขอแจ้ง
นายก อบต.นแว  ให้ทราบว่าจะดําเนินการในครั้งถัดไปต่อจากนี้เพราะอยู่ในแผนพัฒนาฉบับเพ่ิมเติม- 

ฉบับท่ี ๑  และตามท่ี ส.อบต. หมู่ ๑ สอบถามว่าทําไมไม่มีรายละเอียดจํานวนของ
วัสดุท่ีใช้ถมหลุมบ่อสําหรับแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละสาย ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิก
สภาฯ ทราบว่ายังไม่สามารถระบุได้ผมขอต้ังงบประมาณรวมไว้ก่อนในเบ้ืองต้น 
และขอแจ้งให้ทราบว่าได้ตั้งงบประมาณตามราคากลางพาณิชย์จังหวัด ท่านสมาชิก
สภาฯ ไม่ต้องกังวลครับ และถนนสายท่ีเสียหายในพ้ืนท่ีหมู่ ๑ นั้น ท่ีขณะนี้ยังมี
รถบรรทุกไม้ยางพาราวิ่งผ่านผมไม่ได้บอกว่าไม่ซ่อมแซมให้ แต่ผมคิดว่าให้
รถบรรทุกไม้ยางพาราวิ่งผ่านให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะทําการซ่อมแซมต่อไป 

น.ส.จุไรวรรณ์  ทองแผ่  - ดิฉันขอเสนอให้นายก อบต. ติดป้ายประกาศเก่ียวกับกรณีรถบรรทุกไม้ - 
ส.อบต. หมู่๑๐  ยางพาราวิ่งผ่านโดยกําหนดเง่ือนไขท่ีชัดเจนแก่ผู้ประกอบการเก่ียวกับการใช้ถนน 
  ในการวิ่งผ่าน 
นายสุชาติ  คงแก้ว  - ไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าท่ีท่ีจะทําได้ครับ 
นายก อบต.นาแว 
นายสราวุธ  หัสพันธ์  - ผมขอเสนอ ให้อยู่ในวาระด้วยครับ 
ส.อบต. หมู่ ๑๐ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์  - สําหรับในส่วนของหมู่ท่ี ๙ ก็เช่นกันครับ เหมือนกับหมู่ท่ี ๑๒ คือไม่มีโครงการ   
ส.อบต. หมู่ ๙  ในการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ ผมหวังว่าอย่าช้านะครับ ขอให้รีบๆทําด้วย 
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ชี้แจง  
นายสุชาติ  คงแก้ว  - ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบว่า จริงๆ แล้วท่ีเราปรับแผนเพ่ิมเติม    
นายก อบต.นาแว  ฉบับท่ี ๑ นั้นและหากผ่านมติสภาฯ ในวันนี้ก็จะผ่านข้ันตอนเรื่องแผนพัฒนาฉบับ - 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  ซ่ึงบรรจุโครงการต่างๆ ของท่านไว้เช่นกัน ในลําดับต่อไป         
ก็จําเป็นต้องทําตามข้ันตอนของทางราชการต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ  - เม่ือไม่มีท่านใดอภิปรายอีก ผมขอถามท่ีประชุมสภาฯ ว่า ท่านสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงประกอบด้วยโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในตําบลนาแว จํานวน ๑๓ โครงการ 
และโครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้สําหรับถมหลุมบ่อ จํานวน ๒ โครงการ โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม   - มีมติ  อนุมัติ   ๑๘   คน 
         ไม่อนุมัติ   -   คน 
                                        งดออกเสียง   ๓   คน 
 



๑๕ 

ประธานสภาฯ  - เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ินตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ภายในตําบลนาแว จํานวน ๑๓ โครงการ และโครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้สําหรับถม
หลุมบ่อ จํานวน ๒ โครงการ 

 - ๖. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว    
จํานวน ๓ คน  

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแว ตามคําสั่ง องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว ท่ี ๕๘๕/๒๕๕๗     
ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินจํานวน ๓ คน คือ 

๑. นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน 
  ๒. นายสุรชัย  จินาผล 
  ๓. นางสาวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ 

      ซ่ึงจะครบวาระในตําแหน่งดังกล่าวในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ผมขอให้       
ท่ีประชุมสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว 
จํานวน ๓ คนเพ่ือรับวาระต่อไปและเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ีให้เป็น
ประโยชน์ต่อราชการต่อไป ขอเชิญเสนอรายชื่อครับ 

นายนฤทธิ์  ชูเจริญ  - ขอเสนอ นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน 
ส.อบต. หมู่ ๕  ผู้รับรอง  ๑. นายสราวุธ  หัสพันธ์  ๒. นายไกรทิพย์  บุญขํา 
ประธานสภาฯ  - ลําดับต่อไป ขอเชิญเสนอครับ 
นายบัณฑิต  ดวงจิโน  - ขอเสนอ นางสาวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ 
ส.อบต. หมู่ ๖  ผู้รับรอง  ๑. นายอุดมพร  สุขุมทอง  ๒. นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 
ประธานสภาฯ  - ลําดับต่อไป ขอเชิญเสนอครับ 
นายไกรทิพย์  บุญขํา  - ขอเสนอ นายสุรชัย  จินาผล 
ส.อบต. หมู่ ๑๒  ผู้รับรอง  ๑. นายนุสรณ์  เชาวนะ  ๒. นายนฤทธิ์  ชูเจริญ 
ประธานสภาฯ - เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออ่ืนอีก เป็นอันว่าคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลนาแว จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย 
  ๑. นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน 
  ๒. นางสาวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ 
  ๓. นายสุรชัย  จินาผล 

 - ๗. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแว จํานวน ๓ คน  

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว ตามคําสั่ง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแว ท่ี ๕๘๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถ่ินจํานวน ๓ คน คือ  

 



๑๖ 

๑. นายนุสรณ์  เชาวนะ 
  ๒. นายสําราญ  เดชารัตน์ 
  ๓. นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 

      ซ่ึงจะครบวาระในตําแหน่งดังกล่าวในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ผมขอให้ท่ี
ประชุมสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว จํานวน ๓ คน เพ่ือรับวาระต่อไปและเพ่ือปฏิบัติ -   

 หน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ีให้เป็นประโยชน์ต่อราชการต่อไป ขอเชิญเสนอรายชื่อครับ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์  - ขอเสนอ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 
ส.อบต. หมู่ ๙  ผู้รับรอง  ๑. นายสราวุธ  หัสพันธ์  ๒. นายไพศาล  สมบัติ 
ประธานสภาฯ  - ลําดับต่อไป ขอเชิญเสนอครับ 
นายอุดมพร  สุขุมทอง  - ขอเสนอ นายสําราญ  เดชารัตน์ 
ส.อบต. หมู่ ๒  ผู้รับรอง  ๑. นายไกรทิพย์  บุญขํา  ๒. นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ 
ประธานสภาฯ  - ลําดับต่อไป ขอเชิญเสนอครับ 
นายไกรทิพย์  บุญขํา  - ขอเสนอ นายนุสรณ์  เชาวนะ 
ส.อบต. หมู่ ๑๒  ผู้รับรอง  ๑. นายสมศักด์ิ  บัวบาน  ๒. นายนพดล  สุทธิ 
ประธานสภาฯ - เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออ่ืนอีก เป็นอันว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย 
  ๑. นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 
  ๒. นายสําราญ  เดชารัตน์ 
  ๓. นายนุสรณ์  เชาวนะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐ 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) 

 


