
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว        

         

ผู้มาประชุม      จ านวน  ๒๓  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จ านวน   ๑   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จ านวน   ๕   คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  ๒๑  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยสุรพล  งำมประดิษฐ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑ สุรพล  งำมประดิษฐ์  
๒ นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน สมำชิกสภำ ฯ ม.๑ มำนิตย์  แก้วศรีอ่อน  
๓ นำงสุดใจ  ยกเลื่อน สมำชิกสภำ ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  
๔ นำยอุดมพร  สุขุมทอง สมำชิกสภำ ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  
๕ นำยเกียรติศักดิ์  คชเชนทร์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๓ เกียรติศักดิ์  คชเชนทร์  
๖ นำยภัทรศักดิ์  โรมำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๓ ภัทรศักดิ์  โรมำ  
๗ นำยสมศักดิ์  บัวบำน สมำชิกสภำ ฯ ม.๔ สมศักดิ์  บัวบำน  
๘ นำยชินวัฒน์  วธุรำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๔ ชินวัฒน์  วธุรำ  
๙ นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๕ ส ำรำญ  เดชำรัตน์  

๑๐ นำยนฤทธิ์  ชูเจริญ สมำชิกสภำ ฯ ม.๕ นฤทธิ์  ชูเจริญ  
๑๑ นำยบัณฑิต  ดวงจิโน สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน  
๑๒ นำงวัชรี  หนูนิล สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ วัชรี  หนูนิล  
๑๓ นำยถำวร  วิจิตร สมำชิกสภำ ฯ ม.๗ ถำวร  วิจิตร  
๑๔ นำยสุรชัย  จินำผล สมำชิกสภำ ฯ ม.๗ สุรชัย  จินำผล  
๑๕ นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ ฤดีพร  เอ่งฉ้วน  
๑๖ นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์  
๑๗ นำยนพดล  สุทธิ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ - ขำด 
๑๘ นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ วิชำญ  สิทธิรักษ์  
๑๙ นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ สรำวุธ  หัสพันธ์  
๒๐ นำงสำวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ์  ทองแผ่  



-๒- 
 

๒๑ นำยนุสรณ์  เชำวนะ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชำวนะ  
๒๒ นำยไพศำล  สมบัติ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ ไพศำล  สมบัติ  
๒๓ นำยเกรียงไกร  รักษำยศ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษำยศ  
๒๔ นำยไกรทิพย์  บุญข ำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย์  บุญข ำ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๕  คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำยสุชำติ  คงแก้ว นำยก อบต.นำแว สุชำติ  คงแกว้  
๒ นำยศักดิ์ชำย  เชำวนะ รองนำยก อบต. นำแว ศักดิ์ชำย  เชำวนะ  
๓ นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นำแว อำภรณ์  ล้อมเล็ก  
๔ นำยสุระศักดิ์  แก้วเกิด นำยช่ำงโยธำ สุระศักดิ์  แก้วเกิด  
๕ นำยสมภพ  สุรสกุล รองปลัด อบต.นำแว สมภพ  สุรสกุล  

 

  เมื่อถึงเวลำ ๑๓.๐๐ น. สมำชิกสภำฯ มำครบองค์ประชุม นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก  ต ำแหน่ง ปลัด อบต.
นำแว ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้เรียกสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุม  โดยมีนำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน เป็นประธำนในที่ประชุม
และได้ด ำเนินกำรประชุมไปตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธำนสภำฯ  -  ผมมีเรื่องแจ้งให้ทรำบจ ำนวน ๓ เรื่อง 
  ๑. โครงกำรช่วยเหลือประชำชนเพื่อลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้ คืนควำมสุขให้แก่ประชำชน ชำว 
  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้จัดท ำโครงกำรช่วยเหลือประชำชนเพ่ือลดรำยจ่ำย เพ่ิม
รำยได้ ให้กับครัวเรือน คืนควำมสุขให้ประชำชน ตำมนโยบำยประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ 
กิจกรรมที่ ๑ กำรจ ำหน่ำยข้ำวสำรเพื่อลดค่ำใช้จ่ำย ค่ำครองชีพประชำชน และกิจกรรมที่ ๒ กำร
ส่งเสริมกำรมีรำยได้ของประชำชน ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ซึ่งในเดือนธันวำคม เริ่มด ำเนินโครงกำร กำรจ ำหน่ำยข้ำวสำรเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย ค่ำครอง
ชีพประชำชน โดยส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด อบต. จัดท ำโครงกำรช่วยเหลือประชำชน แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพ่ือคัดเลือกผู้ได้รับควำมเดือดร้อนจำกภำวะเศรษฐกิจ และประสงค์เข้ำร่วม
โครงกำรและแต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะต่ำงๆ ตำมแนวทำงปฏิบัติ 
๒. กำรลำกิจ ลำป่วย ของสมำชิกสภำฯ ถ้ำสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะลำกิจ จะต้องลำเป็นหนังสือ
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวัน แต่ถ้ำลำป่วยให้เขียนใบลำหลังจำกหำยป่วย 
 



-๓- 

๓. ประกำศอ ำเภอฉวำง เรื่อง เรียกประชุมสภำ อบต.นำแว สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี 
๒๕๕๗  
 ตำมท่ีนำยก อบต.นำแว ขอเปิดประชุมสภำ อบต.นำแว สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗  เป็นต้นไป มีก ำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพ่ือพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบจ่ำยขำดเงินสะสมในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินตำมประกำศจังหวัด
นครศรีฯ เรื่อง ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อ ำเภอฉวำง) 
และเรื่องอ่ืนๆ ต่อสภำ อบต.นำแว นั้น 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๓๖ (๓) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) จึงประกำศเรียกประชุมสภำ อบต.นำแว สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีก ำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
   ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       นำยทินกร  มุสิกวัตร 
         นำยอ ำเภอฉวำง 

 ตำมที่แจ้งให้สภำฯ ได้ทรำบทั้งสำมเรื่อง แต่มีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหำอย่ำงรีบด่วน คือ 
กำรช่วยเหลือประชำชนในต ำบลนำแว ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ คือ นนตกหนักท ำให้เกิดน้ ำท่วม 
และไหลบ่ำกัดเซำะเส้นทำงคมนำคมทุกสำยในต ำบลนำแว แต่ปรำกฏว่ำจังหวัดประกำศภัยพิบัติ
ไม่ครบทุกหมู่บ้ำน แต่ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนกำรใช้ถนนในกำรสัญจรไปมำ ถ้ำ อบต.ไม่
รีบแก้ปัญหำจะท ำให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยทั้งทรัพย์สินและชีวิตได้ อบต.ได้รับ
กำรร้องทุกข์จำกประชำชนในต ำบลครบทุกหมู่บ้ำน และได้ท ำกำรส ำรวจ ปรำกฏว่ำได้รับควำม
เดือดร้อนทั้งต ำบล อบต. มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยจะต้องแก้ปัญหำสำธำรณูป โภค 
สำธำรณูปกำร ให้อยู่ในสภำพดี แต่ขณะนี้ไม่มีงบประมำณ จึงจ ำเป็นต้องจ่ำยขำดเงินสะสม 

ที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้ว 
ประธำนสภำฯ -  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.นำแว สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ประจ ำปี ๒๕๕๗ เมือ่วันที่ ๑๓  

พ.ย. ๒๕๕๗ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ต้องกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรำยงำนกำรประชุมบ้ำง         
ขอเชิญ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
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ประธำนสภำฯ - เป็นอันว่ำที่ประชุมสภำ อบต.นำแว ไม่มีผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยงำนกำรประชุมสภำฯ และ 
 สภำมีมติ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธำนสภำฯ - ๓.๑ ขอความเห็นชอบพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในการจ่ายขาดเงินสะสม 
สุชำติ  คงแก้ว -  กำรจ่ำยขำดเงินสะสมในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจังหวัดไม่ได้ประกำศเต็มทั้งต ำบล แต่จำก 
นำยก อบต.นำแว กำรที่ประชำชนได้ร้องทุกข์ และได้ให้ ส.อบต. และช่ำงโยธำ ส ำรวจแล้วปรำกฎว่ำได้รับควำม

เดือดร้อนทั้งหมด อบต.ต้องช่วยเหลือด่วน งบประมำณประจ ำปีไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ แต่มีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน จึงพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม  

  หลักกำรและเหตุผล ประกอบกำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  หลักการ ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นโครงกำรซ่อมแซมถนนในเขตพ้ืนที่ต ำบลนำแว จ ำนวน ๓๗ สำย 
งบประมำณ ๑,๙๗๗,๐๐๐ บำท รำยละเอียดโครงกำรตำมเอกสำรที่แนบให้สมำชิกสภำฯ แล้วนั้น 
เหตุผล ด้วยต ำบลนำแวได้มีประกำศให้เป็นเขตภัยพิบัติตำมประกำศจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
เรื่อง ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อ ำเภอฉวำง) ลงวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ซึ่งได้เกิดเหตุภัยพิบัติท ำให้มีนนตกหนัก น้ ำป่ำไหลหลำก และน้ ำท่วม
ฉับพลัน ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สิ่งสำธำรณประโยชน์ ซึ่งมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเร่งซ่อมแซม
ถนนในเขตพ้ืนที่ต ำบลนำแว และ อบต.นำแว ไม่ได้ตั้งงบประมำณเพ่ือกำรนี้ไว้ 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชน จึงจ ำเป็นต้องจ่ำย
ขำดเงินสะสมตำมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำร
เบิกจ่ำยเงิน กำรนำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ 

   ปัจจุบัน อบต.นำแว มีเงินสะสม ดังนี้ 
 เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗   เป็นเงิน ๑๐,๖๒๔,๓๖๕.๒๕ บำท 
 หัก เป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้ : เป็นค่ำสมทบเงินกองทุน เงินเดือน ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ         

ค่ำสำธำรณูปโภค  เป็นเงิน  ๗,๓๓๘,๓๖๐  บำท 
 คงเหลือ เงินสะสมที่จ่ำยขำดได้  เป็นเงิน  ๓,๒๘๖,๐๐๕.๒๕  บำท 
  จึงขออนุมัติสภำ อบต.นำแว จ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้ 
ประธำนสภำฯ -  ตำมที่ นำยก อบต. ชี้แจงรำยละเอียดกำรจ่ำยขำดเงินสะสมมีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัย 

หรือซักถำม ขอเชิญ 
 
 



-๕- 
นำยสุรพล  งำมประดิษฐ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ตำมรำยละเอียดกำรจ่ำยขำดเงินสะสมของหมู่ที่ ๑ ยังขำดถนนสำย 
ส.อบต. หมู่ ๑ สถำนีสูบน้ ำ ซึ่งได้ท ำกำรส ำรวจแล้วแต่ไม่มีงบประมำณ และผู้ใหญ่บ้ำนนำกมำด้วยว่ำถ้ำไม่ได้งบ

ถนนสำยสถำนีสูบน้ ำ ก็ไม่ต้องด ำเนินกำรสำยเกษตร ๒ เพรำะถนนทั้งสองสำยได้รับควำม
เดือดร้อน 

นำยถำวร  วิจิตร -  เรียนท่ำนประสภำฯ ขอขอบคุณผู้บริหำรที่เห็นควำมเดือดร้อนของประชำชน และสำมำรถใช้ 
ส.อบต. หมู่ ๗ ดุลพินิจโครงกำรที่ท ำนี้ซ้ ำซ้อนกับประกันสัญญำที่ด ำเนินไว้ก่อนหรือไม่ และตำมที่สภำฯ ได้

ยกเลิกกำรจ่ำยขำดเงินสะสมของถนนคอนกรีต จ ำนวน ๕ สำย ต่อไปจะท ำได้หรือไม่ 
นำยไกรทิพย์  บุญข ำ -  ถำมผู้บริหำรเกี่ยวกับถนนคอนกรีต ๕ สำย จะท ำเม่ือไหร่ และจะซ้ ำซ้อน หรืออยู่ในประกัน 
ส.อบต. หมู่ ๑๒ สัญญำหรือไม่ สมควรที่จะแก้ไขเพรำะเป็นกำรด ำเนินกำรที่ถำวรมั่นคง 
ประธำนสภำฯ -  ขอเชิญ นำยก อบต. ชี้แจงและอธิบำยรำยละเอียด 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ตำมท่ี ส.อบต. หมู่ ๑ ได้ถำมว่ำท ำไมถนนสำยสถำนีสูบน้ ำไม่มี ซึ่งถนนสำยนี้ก็เสียหำยซึ่ง 
นำยก อบต.นำแว ข้อเท็จจริงในกำรส ำรวจผมขอให้ ส.อบต. และนำยช่ำงโยธำ ส ำรวจควำมเสียหำยแล้วตั้ง

งบประมำณช่วยเหลือ และกรณีที่ ส.อบต. หมู่ ๗ ถำมว่ำกำรซ่อมแซมถนนในครั้งนี้จะซ้ ำซ้อนกับ
กำรท ำถนนคอนกรีตหรือมั้ย กำรส ำรวจและซ่อมแซมถนนจะถมเป็นช่วงๆ ในกรณีได้รับควำม
เสียหำยและต่อไปในกำรจะท ำถนนให้มั่นคงถำวร เพ่ือแก้ปัญหำระยะยำวคงท ำได้และไม่ซ้ ำซ้อน
กับประกันสัญญำ 

นำยสุรพล  งำมประดิษฐ์ -  ตำมท่ี นำยก อบต. อธิบำยผมเข้ำใจ แต่ถนนสำยสถำนีสูบน้ ำไม่ได้มีกำรซ่อมแซม 
ส.อบต. หมู่ ๑  
นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน - ถำม นำยก อบต. ว่ำถนนสำยสถำนีสูบน้ ำ ได้ส ำรวจกับช่ำงโยธำเรียบร้อยแล้ว ท ำไมถึงตก  
ส.อบต. หมู่ ๑ เพรำะถนนสำยนี้ได้รับควำมเสียหำยมำก และถ้ำจะท ำเอำวัสดุอะไร จำกไหน 
นำยสุระศักดิ  แก้วเกิด -  ตำมรำยละเอียดผมได้ดูแล้ว เป็นกำรผิดพลำดในกำรตั้งงบประมำณ เป็นกำรเข้ำใจผิด 
นำยช่ำงโยธำ 
นำยถำวร  วิจิตร -  ถำมผู้บริหำร เรื่องถนนคอนกรีตจ ำนวนห้ำสำยจะท ำได้หรือไม่ในช่วงไหน ถ้ำท ำได้ขอให้ยืนยัน 
ส.อบต. หมู่ ๗ ด้วย และตำมที่ ส.อบต. ถำมว่ำท ำไมถนนบำงสำยตกหล่น จะท ำอย่ำงไรเพรำะงบประมำณที่ขอ

จ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๙๗๗,๐๐๐ บำท 
นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -  ในกำรขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๙๗๗,๐๐๐ บำท จะเพ่ิมวงเงินไม่ได้ คือ 
ปลัด อบต.นำแว ต้องกำรให้สภำฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ประธำนสภำฯ -  ขอเชิญ นำยก อบต. ชี้แจงรำยละเอียด 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ตำมท่ี ส.อบต. ท้วงติงเรื่องถนนตกหล่น ผมมอบสิทธิในกำรส ำรวจว่ำหมู่ใดประชำชนได้รับควำม 
นำยก อบต.นำแว เดือดร้อนแต่ละหมู่บ้ำน ส.อบต. ร่วมกับนำยช่ำงโยธำ ส ำรวจแล้วน ำปัญหำมำให้นำยกฯ แก้ไข 

ถ้ำผิดพลำดเป็นกำรผิดพลำดของ ส.อบต. และนำยช่ำงโยธำ 
 



-๖- 

นำยสุรพล  งำมประดิษฐ์ -  ขออธิบำยในกำรตกหล่นครั้งนี้ นำยกฯ ไม่ต้องโทษใคร เกิดจำกกำรผิดพลำดของผมเอง เป็น 
ส.อบต. หมู่ ๑ กำรเข้ำใจผิดกับกำรของบประมำณจำกอ ำเภอ 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ขอแก้ปัญหำถนนสำยดังกล่ำว โดยนำยกฯ รับปำกว่ำจะด ำเนินกำรให้ เพรำะประชำชน 
นำยก อบต.นำแว เดือดร้อน 
ประธำนสภำฯ -  มี ส.อบต. ท่ำนใดยังมีข้อสงสัยหรือซักถำมอีก ขอเชิญ 
ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  ผมขอถำมมติที่ประชุมสภำฯ ว่ำสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด อนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสม โปรดยกมือ

และสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -  อนุมัต ิ ๒๒  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ประธำนสภำฯ - เรื่องพิจารณาเรื่องที่ ๒ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – 

๒๕๖๐ ขอเชิญ นายก อบต. 
สุชำติ  คงแก้ว -  ตำมท่ีสภำ อบต.นำแว เห็นชอบให้ตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
นำยก อบต.นำแว ๒๕๕๘ และนำยอ ำเภออนุมัติแล้วนั้น ปรำกฏว่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย

บ้ำนนำยอนุภักดิ์ หมู่ที่ ๗ และโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเทวฤทธิ์ หมู่ที่ ๘    
ในแผนพัฒนำสำมปีตั้งงบจ่ำยปี ๒๕๕๙ ขอเปลี่ยนแปลงเป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจำกในกำร
ส ำรวจถ้ำไม่ด ำเนินกำรปี ๒๕๕๘ ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีจึงขอควำมเห็นชอบจำกสภำ อบต. 

ประธำนสภำฯ -  มี ส.อบต. ท่ำนใดจะซักถำมบ้ำง ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  ขอถำมมติที่ประชุมสภำฯ ว่ำ ส.อบต. ท่ำนใด เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำสำมปี โปรด

ยกมือ 
ที่ประชุม -  มีมติ   เห็นชอบ     ๒๒  เสียง 
           งดออกเสียง   ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ -  สมำชิกสภำท่ำนใดมีเรื่องอ่ืน ขอเชิญ 
นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ -  ในกำรเร่งช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหำในกรณีเร่งด่วนจะต้องรีบด ำเนินกำรหลักจำกสภำอนุมัติ เพ่ือ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ เป็นกำรแก้ปัญหำให้ประชำชนต้องท ำทันที และขอให้นำยกฯ ช่วยดูด้วยเพรำะ ส .อบต.           

ไม่ต้องกำรมีปัญหำกับผู้รับจ้ำง และของหมู่ที่ ๑๐ ท่อระบำยน้ ำเดิมช ำรุด ควรเปลี่ยนใหม่ 
นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน - ในกำรแก้ไขปัญหำควำมเร่งด่วน ขอให้นำยกฯ รีบด ำเนินกำรเพรำะชำวบ้ำนได้รับควำม- 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เดือดร้อน 
 



-๗- 

นำยสุรชัย  จินำผล -  ในกำรซ่อมแซมถนนในช่วงก่อน  ยังอยู่ในระยะประกันสัญญำของถนนที่จะจ่ำยขำดเงินสะสมใน 
ส.อบต. หมู่ ๗ ครั้งนี้ แต่ผมคิดว่ำกำรเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน ท ำให้ถนนได้รับควำมเสียหำยแจ้งผู้รับจ้ำงคงจะไม่

ด ำเนินกำร เพรำะเหตุเกิดจำกภัยพิบัติ ไม่ได้เกิดจำกเหตุกำรณ์ปกติ ดังนั้นขอให้นำยกฯ 
ด ำเนินกำรได้ทันทีเป็นกรณีเร่งด่วนเพรำะเป็นภัยพิบัติ 

นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ผมขอถำมเก่ียวกับกำรจัดซื้อก้ำนไมล์ ท ำไมยังไม่ได้รับกำรแก้ไขปรับปรุง และขอขอบคุณ 
ส.อบต. หมู่ ๙ ผู้บริหำร อบต. และ ส.อบต. ทุกท่ำน ที่ไม่นิ่งดูดำยควำมเดือดร้อนของประชำชน ถ้ำหำกปล่อยไว้

ประชำชนจะได้รับควำมเสียหำยทั้งทรัพย์สินและชีวิตอย่ำงแน่นอน และกำรจ่ำยขำดเงินสะสมใน
ครั้งนี้ ถือว่ำประชำชนได้รับผลประโยชน์อย่ำงแท้จริง ขอให้นำยกฯ รับด ำเนินกำรเร่งด่วน เพรำะ
เกิดจำกภัยพิบัติอย่ำงแท้จริง 

ประธำนสภำฯ -  ขอเชิญ นำยก อบต. ตอบข้อซักถำม 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ขอตอบท่ำนสมำชิกสภำฯ เรื่องกำรจัดซื้อก้ำนไมล์ ว่ำท ำไมยังไม่ด ำเนินกำร ขอเชิญ  
นำยก อบต.นำแว รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ชี้แจง 
นำยสมภพ  สุรสกุล -  ตำมท่ีได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกำรจัดซื้อก้ำนไมล์ ขณะนี้ 
รองปลัด รักษำรำช       งบประมำณยังไม่มี ถ้ำมีจะเร่งด ำเนินกำร 
กำรแทน ผอ.กองคลัง  
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ตำมท่ีสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนเป็นห่วงเรื่องกำรช่วยเหลือประชำชนกรณีเร่งด่วน เพรำะได้รับ 
นำยก อบต.นำแว ผลกระทบจำกภัยพิบัติ สมำชิกสภำฯ ต้องกำรให้ช่วยเหลือประชำชนทันทีหลังจำกสภำอนุมัติ ผม

ขอสัญญำว่ำจะรีบด ำเนินกำรเพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือประชำชนอย่ำงเร่งด่วน 
นำยบัณฑิต  ดวงจิโน -  เรื่องกำรช่วยเหลือประชำชนกรณีประสบภัยพิบัติ สภำฯ อนุมัติแล้ว นำยก อบต. ด ำเนินกำรได ้
ส.อบต. หมู่ ๖ ทันที แต่ยังมีปัญหำเรื่องไฟฟ้ำสำธำรณะของหมู่บ้ำน ขอให้นำยกฯ ด ำเนินกำรให้ด้วย เพรำะนี่ก็

เป็นปัญหำเร่งด่วน เพ่ือป้องกันกำรโจรกรรม และอีกเรื่องเป็นปัญหำระดับประเทศและ อบต.
นำแว ก็ได้รับผลกระทบ คือ เรื่องขยะมูลนอย เป็นปัญหำที่แก้ยำก แต่เรำต้องร่วมกันแก้ไขปัญหำ 
คือต้องกำรให้ อบต. รณรงค์ในกำรคัดแยกขยะ คือเรำประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเกิดจิตส ำนึกว่ำ
เรำจะแก้ปัญหำได้ จะต้องแก้ที่ตัวเองก่อน และขอให้มีกำรรณรงค์โดยเร่งด่วน ขอให้เจ้ำหน้ำที่
และผู้บริหำรช่วยกัน 

นำยสุชำติ  คงแก้ว -  เรื่องกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำ ช่วงนี้รถบรรทุกหกล้อใช้ขนขยะ เดี๋ยวจะแก้ปัญหำในกำรซ่อมแซม 
นำยก อบต.นำแว ไฟฟ้ำ และกำรรณรงค์เรื่องขยะมูลนอย ก็ถือว่ำเป็นเรื่องเร่งด่วน ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน

แก้ปัญหำ ขอให้หมู่ที่ ๖ เป็นหมู่บ้ำนน ำร่องในกำรรณรงค์  และ อบต.นำแว จะลงส ำรวจว่ำ
ประชำชนจะเข้ำร่วมโครงกำรข้ำวสำรด้วยหรือไม่ 

นำยถำวร  วิจิตร -  เรื่องขยะมูลนอย ขอให้ทุกคนร่วมกันรณรงค์เริ่มจำกครัวเรือน และขอให้ช่วยซ่อมแซมไฟฟ้ำ 
ส.อบต. หมู่ ๗ ด่วน 
 



-๘- 

นำยสุรชัย  จินำผล -  ขอให้ นำยก อบต. ช่วยดูแล ศพด. บ้ำนทุ่งกระจูด เรื่องกำรเคำรพธงชำติ เพรำะมีเฉพำะเสำธง  
ส.อบต. หมู่ ๗ ไม่มีธงชำติกับสำย 
นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน - เรื่องกำรรณรงค์เก่ียวกับขยะมูลนอย เป็นหน้ำที่ของทุกคน เรำจะต้องสร้ำงจิตส ำนึกกับ 
ส.อบต. หมู่ ๑ ประชำชนในต ำบลนำแว และผมได้ไปดูงำนที่บริษัทล็อกเล่ย์ เตำเผำขยะเป็นเตำเผำปลอดสำรพิษ 

และไม่ต้องมีกำรคัดแยก 
ประธำนสภำฯ -  มี ส.อบต. ท่ำนใด มีเรื่องอ่ืนๆ อีก 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำ -  เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนๆ  ขอปิดกำรประชุม 

 ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 

        (ลงชื่อ)    อำภรณ์  ล้อมเล็ก     ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก) 

 (ลงชื่อ)  วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

        (นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์) 
 

 (ลงชื่อ)   สรำวุธ  หัสพันธ์      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยสรำวุธ  หัสพันธ์) 
 

 (ลงชื่อ)  อุดมพร  สุขุมทอง     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
          (นำยอุดมพร  สุขุมทอง) 

               
               (ลงชื่อ)    ฤดีพร  เอ่งฉ้วน      ประธำนสภำ อบต. 
                             (นำยฤดีพร เอ่งฉ้วน) 


