
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว                                  
 

ผูเขาประชุม  จํานวน  ๒๓  คน 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุรพล  งามประดิษฐ สมาชิกสภา ฯ ม.๑ สุรพล  งามประดิษฐ  

๒ นายมานิตย  แกวศรีออน สมาชิกสภา ฯ ม.๑ มานิตย  แกวศรีออน  

๓ นางสุดใจ  ยกเลื่อน สมาชิกสภา ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  

๔ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  

๕ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร สมาชิกสภา ฯ ม.๓ เกียรติศักด์ิ  คชเชนทร  

๖ นายภัทรศักด์ิ  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓ ภัทรศักด์ิ  โรมา  

๗ นายชินวัฒน  วุธรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔ ชินวัฒน  วุธรา  

๘ นายสมศักด์ิ  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักด์ิ  บัวบาน  

๙ นายสําราญ  เดชารัตน สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน  

๑๐ นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ นฤทธ์ิ  ชูเจริญ  

๑๑ นางวัชร ี หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.๖ วัชร ีหนูนิล  

๑๒ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน  

๑๓ นายสุรชัย  จินาผล สมาชิกสภา ฯ ม.๗ สุรชัย  จินาผล  

๑๔ นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.๗  ขาด 

๑๕ นายฤดีพร  เองฉวน สมาชิกสภา ฯ ม.๘ ฤดีพร  เองฉวน  

๑๖ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  

๑๗ นายวิชาญ  สิทธิรักษ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ วิชาญ  สิทธิรักษ  

๑๘ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ นพดล  สุทธิ  

๑๙ นายสราวุธ  หัสพันธ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ สราวุธ  หัสพันธ  

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ  ทองแผ  

๒๑ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ ไพศาล  สมบัติ  

๒๒ นายนุสรณ  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ  เชาวนะ  

๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษายศ  

๒๔ นายไกรทิพย  บุญขํา สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย  บุญขํา  



-๒- 
 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๘  คน 
 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุชาติ  คงแกว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแกว  

๒ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  

๓ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล  

๔ นางอาภรณ  ลอมเล็ก ปลัด อบต.นาแว อาภรณ  ลอมเล็ก  

๕ นายโชคดี  บุญชู ผูใหญบาน ม. ๗ โชคดี  บุญชู  

๖ นายศรชัย  แชม เลขานุการนายก ศรชัย  แชม  

๗ นายโสพิศ  ริยาพันธ ที่ปรึกษานายก อบต.นาแว โสพิศ  ริยาพันธ  

๘ นายพงษสิทธิ  ภิรมย ที่ปรึกษานายก อบต.นาแว พงษสิทธ์ิ  ภิรมย  
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. - เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ ทําหนาที่

เลขานุการสภาฯ ไดเรียกสมาชิกสภา อบต.นาแว  เขา

หองประชุม  โดยมีนายไกรทิพย  บุญขํา  เปนประธานใน

ที่ประชุม  และไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบการ

ประชุม  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ    - ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ    - ไมม ี

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องดวน 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแวแถลงนโยบาย

ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาฯ - กระผม ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบล

นาแวไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล

นาแว  ขอเชิญครับ 

นายสุชาติ  คงแกว - เรียน  ทานประธานสภา  สมาชิกสภาองคการบรหิาร 

นายก อบต.นาแว สวนตําบลนาแว  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
 



                         -๓- 
 

      ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๕๒  มาตรา ๕๘ บัญญัติไววา ใหองคการบริหารสวน

ตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหน่ึง ซึ่งมาจาก

การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวย

การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  

และไดมีการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบล

นาแว กรณีครบวาระ จํานวน ๑ คน เมื่อวันที่  ๒๐  

ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ แลวน้ัน  ตามมาตรา ๕๘/๕ 

บัญญัติไววา กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับ

หนาที่ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียก

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหนายก

องคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ ทั้งน้ีภายในสามสิบ

วันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองคการบริหาร

สวนตําบล 
 

       ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง ไ ด มี ป ร ะ ก า ศ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง ผลการเลือกต้ังนายก

องคการบริหารสวนตําบลนาแว โดยอาศัยอํานาจตาม

ความ ในมาตรา  ๒๓๖ (๗ )  ขอ งรั ฐ ธร ร ม นูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐(๑๓)  แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๕ และขอ ๑๘๙ ของระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกต้ังวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผู บ ริ ห า ร ท อ ง ถ่ิ น  พ . ศ .  ๒ ๕๕๔    ป ร ะก อบ ม ติ

คณะกรรมการการ เลือก ต้ัง  ในการประชุมครั้ ง ที่     

๑๒๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  

แลวน้ัน 
 



-๔- 
 

กระผมนายสุชาติ  คงแกว  ไดรับความไววางใจจาก

ประชาชนในเขตตําบลนาแว เลือกกระผมใหมาทําหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแวอีกครั้งเปนสมัยที่ ๒  

เพื่อเปนตัวแทนของชาวตําบลนาแว ในการพัฒนาทองถ่ิน

เปนระยะเวลา ๔ ป จากการที่ไดลงพื้นที่เพื่อทําความรูจัก

และรับทราบถึงปญหาของประชาชนในชวงการเลือกต้ังที่

ผานมาน้ี  กระผมไดรับทราบถึงปญหาของพอแม พี่นอง 

ชาวตําบลนาแว และมีนโยบายในการบริหารงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ   จะชวยแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน โดยใหประชาชนเขามีสวนรวม คือ รวมคิด 

รวมทํา รวมแกปญหาดวยความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได เพื่อใหตําบลนาแวนาอยูย่ิงข้ึน ประชาชนมี

ความเปนอยูที่ ดี ข้ึน โดยจะนําวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี มาใชในการพัฒนาตําบลนาแว  นับวาเปน

ภารกิจอันสําคัญที่กระผมจะตองยึดถือเปนแนวทางใน

การทํางานเพื่อใหประชาชนไดรับความพอใจ และมีความ

เปนอยูที่ดีข้ึนกวาเดิม 
 

     นโยบายที่กระผมจะไดแถลงตอสภาองคการบริหาร

สวนตําบลนาแว ในวันน้ีจะเปนนโยบายที่จะนําไปปฏิบัติ

ใหเห็นผลอยางชัดเจน เปนตนวา จะบริหารงบประมาณ

แบบมีสวนรวมที่ สนองตอบตอความตองการของ

ประชาชน จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาตําบลนาแว ต้ังแตการจัดทําประชาคมระดับ

หมูบานและระดับตําบล กระผมมีความต้ังใจที่จะทําให

ประชาชนในตําบลนาแว มีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนเรื่อยๆ 

การไดออกเย่ียมเยียนราษฎรในพื้นที่ประจําทําใหทราบ

สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน

เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาตําบลนาแวตอไป 
 

     กระผมยอมรับวาอนาคตในทางการเมืองเปนสิ่งที่ไม

แนนอน ซึ่งข้ึนอยูกับการสนับสนุนและ ความตองการของ 



     -๕- 
 

ประชาชนตําบลนาแว วาจะเลือกผูบริหารระดับทองถ่ิน

ลักษณะไหนเขามาบริหาร  ดังน้ัน กระผมพรอมทีมงาน

บริหารจะมุงมั่นต้ังใจและขอทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อ

พัฒนาตําบลนาแวใหมีความเจริญในทุกดาน ประชาชน

อยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตามที่จะไดแถลงนโยบาย

ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว ไดรับทราบตอไป 
 

การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ไดถูก

กําหนดใหปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ตามแผนพัฒนา

ตําบล แผนชุมชน และตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ

ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน 
 

     นโยบายที่กระผมจะแถลงตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบลนาแวในวันน้ี ก็จะปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักการ

ดังกลาวขางตน โดยนโยบายที่กําหนดไวมีทั้งหมด ๗ ดาน

ดวยกัน ดังน้ี 
 

        ๑. นโยบายดานการเมืองการบริหารจัดการ 

     องคการบริหารสวนตําบลนาแว จะบริหารงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล มุงเนนความโปรงใสและการมีสวนรวม  

โดยมีแนวทางดังน้ี 

๑.๑  ส ง เสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดย

มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในทุกๆ ดาน ไดแก การ

สนับสนุนประชาคมระดับหมูบานและระดับตําบล  โดย

การ    “ร วม คิด  ร วมทํ า  ร วมป ฏิบั ติ และร วมรั บ

ผลประโยชน ”  เพื่อประชาชนชาวตําบลนาแว 

๑.๒  ใหความรวมมือชวยเหลือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินหรือหนวยงานอื่นๆ ทุกแหงในกรณีที่เหตุจําเปน

เรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอราษฎร

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาแว 



     -๖- 
 

๑.๓  มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหขาราชการไดเพิ่มพูน

ความรู ทักษะ และมีประสบการณในการทํางานมาก

ย่ิงข้ึน 

๑.๔  เตรียมความพรอมสูการยกฐานะเปนเทศบาล เพื่อ

ประโยชนอันสูงสุดของประชาชนในทองถ่ิน 
 

 

๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

องคการบริหารสวนตําบลนาแว จะสงเสริมสนับสนุน

และผลักดันกระบวนการสรางรายไดที่ เพิ่มข้ึน ตาม

แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชน

ในระดับฐานรากของตําบล โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

๒.๑  สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความ

เขมแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง 

ใหมีการพัฒนากาวสูกลุมหรือองคกรที่มีความมั่นคงที่

ย่ังยืน 

๒.๒  จัดฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานของเยาวชน 

สตรีและประชาชนทั่วไป  
 

๓. นโยบายดานสังคม 

องคการบริหารสวนตําบลนาแว จะสงเสริมและ

สนับสนุนใหตําบลนาแวเปนชุมชนที่ปลอดภัย นาอยู 

หางไกลยาเสพติด และสรางโอกาสใหทุกคนไดรับการ

บริการอยางเทาเทียมกัน โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

๓.๑  สงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัว 

สนับสนุนใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในกิจกรรม

ที่เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและความอบอุนใหแก

ครอบครัว 

๓.๒  ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส 

ผูดอยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 

๓.๓  สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกันและ

ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด 
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๔. นโยบายดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     องคการบริหารสวนตําบลนาแว จะสงเสริมและ

สนับสนุนระบบสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

พัฒนาระบบสุขภาพที่ดีใหเกิดข้ึนแกประชาชนในตําบล  

โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

๔.๑  สงเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานใหมีความเขมแข็ง 

๔.๒  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในตําบลนาแว มี

ความรูเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ พรอมทั้งปองกันโรค

ระบาด โรคติดตอ โดยรวมมือกับหนวยอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมูบาน (อสม.) และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

๔.๓  สงเสริมใหประชาชนในตําบลนาแวใหมีการเลนกีฬา

และการออกกําลังกาย 

๔.๔  สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตําบลนาแวตาม

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 

๔.๕ สงเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดลอมตลอดจนการ

บําบัด ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในทองถ่ินใหมีความสมบูรณ 

๔.๖  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดี ให

ทั่วถึงและใหประชาชนชาวตําบลนาแวพึงพอใจมากที่สุด 

โดยไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

๕. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

องคการบริหารสวนตําบลนาแว จะสงเสริมและ

สนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยาง

ตอเน่ือง สงเสริมใหมีการเรียนรูของประชาชนในตําบล 

การพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสู

ชุมชน ตลอดจนการสงเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมทองถ่ิน

และรักษาประเพณีทองถ่ินใหย่ังยืน โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

๕.๑  พัฒนาศูนยเด็กเล็กกอนวันเรียนใหไดมาตรฐานตาม

เกณฑ 

๕.๒  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและ

นอกระบบอยางตอเน่ือง 
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๕.๓  สงเสริมใหมีเครือขายการเรียนรูในชุมชน เพื่อเปน

แหลงคนควาหาความรู 

๕.๔  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษา 

อบรม และเรียนรูศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๕.๕  ส ง เส ริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ให เป น

เอกลักษณที่โดดเดนของตําบล 

๕.๖  สนับสนุนใหมีสนามกีฬาและมีการจัดการแขงขัน

กีฬาในระดับหมูบานและตําบลเพื่อใหประชาชนในตําบล

ไดมีสวนรวมอันจะกอใหเกิดความสามัคคีในทองถ่ิน 
 

๖. นโยบายดานความปลอดภัยของประชาชน 

     องคการบริหารสวนตําบลนาแว จะสงเสริมและ

สนับสนุนโดยผานหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน (อปพร.) โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

๖.๑  สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ใหไดรับการฝกอบรมอยาง

ตอเน่ืองเพื่อใหเกิดความชํานาญและทํางานไดอยางมี

ประสิทธิผลมากข้ึน 

๖.๒  สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖.๓  การสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ 
 

๗. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

องคการบริหารสวนตําบลนาแว มุงมั่นที่จะพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

โดยมีแนวทางดังน้ี 

๗.๑  สรางและบํารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเสนทางสาย

หลักและทางเช่ือมระหวางหมูบาน โดยจะปรับปรุงใหเปน

ถนนที่ไดมาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนได

ตลอดป 

๗.๒  สรางและบํารุงรักษาแหลงนํ้า เพื่ออุปโภค บริโภค 
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๗.๓  ปรับปรุงระบบนํ้าประปา เพื่ออุปโภค บริโภค อยาง

มีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของประชาชน 
 

นโยบายทั้ง ๗ ดาน ที่กระผมไดแถลงตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว ดังกลาวขางตน จะไมสามารถ

ปฏิบัติใหเปนรูปธรรมไดหากไมไดรับความรวมมือและ

การยอมรับจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

นาแว กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน พนักงานองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว และที่สําคัญอยางย่ิงคือ จาก

ประชาชนในตําบลนาแว ในฐานะที่กระผมไดรับความ

ไววางใจจากประชาชนในตําบลนาแว เลือกใหเขามาทํา

หนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแวอีกครั้งหน่ึงใน

สมัยที่ ๒ น้ี  ดังน้ัน ในระยะเวลา ๔ ปตอไปน้ี    กระผม

จะเปนผูประสานเพื่อขอคําแนะนําและขอความรวมมือ

จากทุกฝาย ตามที่กระผมไดกลาวมา เพื่อพัฒนาตําบล

นาแว ใหมีความเจริญในทุกดาน ใหประชาชนอยูดีกินดี มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนาแว ในวันน้ี  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะซักถามและอภิปรายเกี่ยวกับ

นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลนาแว  

ขอเชิญครับ 

นายสราวุธ  หัสพันธ - กระผมขออภิปรายสนับสนุนนโยบายของนายกองคการ 

สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ บริหารสวนตําบลนาแวและขอใหนายกองคการบริหาร

สวนตําบลนาแว ดําเนินการโครงการตางๆที่ ยังไมได

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังน้ี 

      ๑. การสนับสนุนการศึกษา 

      ๒. การแกไขปญหาเรื่องถังขยะ 

      ๓. ความเปนอยูของประชาชน 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอซักถามเกี่ยวกับนโยบายของ

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแว อีกหรือไม  ขอเชิญ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภาฯ - ถาไมมีผูใดซักถาม  กระผมขอเขาสูระเบียบวาระตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ - เรื่องท่ีเสนอใหม 

 ๔.๑ แตงต้ังคณะกรรมการสภาทองถ่ิน 

      ๔.๑.๑   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

      ๔.๑.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ินและระเบียบคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  

ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

นายสราวุธ หัสพันธ - กระผมขอเสนอ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร  สมาชิก 

สมาชิกสภาฯ  ม. ๑๐ สภาฯ หมูที่ ๓  

ประธานสภาฯ - ขอผูรับรองดวยครบั 

ที่ประชุม - ผูรับรอง ๒ คน คือ 

      ๑. นายบัณฑิต  ดวงจิโน  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 

      ๒. นายชินวัฒน  วุธรา    สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 

ประธานสภา - ลําดับตอไป ขอเชิญครับ 

นายนุสรณ  เชาวนะ - กระผมขอเสนอ นายสมศักด์ิ  บัวบาน  สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ม. ๑๑ หมูที่ ๔ 

ประธานสภาฯ  - ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม - ผูรับรอง ๒ คน คือ 

      ๑. นายวิชาญ  สิทธิรักษ  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๙ 

      ๒. นายสุรชัย  จินาผล    สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 

ประธานสภาฯ - ลําดับตอไป ขอเชิญครับ 

นายฤดีพร  เองฉวน - กระผมขอเสนอ นายสําราญ  เดชารตัน สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาฯ ม. ๘ หมูที่ ๕ 

ประธานสภาฯ - ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม - ผูรับรอง ๒ คน คือ 

      ๑. นายอุดมพร  สุขุมทอง  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 

      ๒. นายนุสรณ  เชาวนะ    สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑๑ 

 

 



-๑๑- 
 

เลขานุการสภา - กระผมขอประกาศรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลนาแว  ตามที่ไดเสนอ จํานวน 

๓  คน  คือ 

      ๑. นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร 

      ๒. นายสมศักด์ิ  บัวบาน 

      ๓. นายสําราญ  เดชารัตน 

ประธานสภาฯ - ลําดับตอไป ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลนาแว  ขอเชิญครับ 

นายอุดมพร  สุขุมทอง -  กระผมขอเสนอ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ  ม. ๒ หมูที่ ๖ 

ประธานสภาฯ - ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม - ผูรับรอง ๒ คน คือ 

      ๑. นายสําราญ  เดชารัตน  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 

      ๒. นางวัชรี  หนูนิล         สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 

ประธานสภาฯ - ลําดับตอไป ขอเชิญครับ 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน - กระผมเสนอ นายมานิตย  แกวศรีออน  สมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ม. ๖ หมูที่ ๑ 

ประธานสภาฯ - ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม - ผูรับรอง ๒ คน คือ 

      ๑. นางวรรณิดา  พลูสวัสด์ิ  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ 

      ๒. นายนพดล  สุทธิ         สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๙ 

ประธานสภาฯ - ลําดับตอไป ขอเชิญครับ 

นายสุรชัย  จินาผล - กระผม ขอเสนอ นายสราวุธ  หัสพันธ  สมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาฯ ม. ๗ หมูที่ ๑๐ 

ประธานสภาฯ -ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม - ผูรับรอง ๒ คน คือ 

      ๑. นางจุไรวรรณ  ทองแผ  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑๐ 

      ๒. นายไพศาล  สมบัติ      สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑๑ 

 

 



-๑๒- 
 

เลขานุการสภา - กระผมขอประกาศรายช่ือคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาแว 

ตามที่ไดเสนอ จํานวน ๓  คน  คือ 

      ๑. นายบัณฑิต  ดวงจิโน 

      ๒. นายมานิตย  แกวศรีออน 

      ๓. นายสราวุธ  หัสพันธ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรืออภิปราย เรื่อง

อะไรบาง ขอเชิญ 

นายบัณฑิต  ดวงจิโนๆ - ขอทราบเกี่ยวกับโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ   เชน 

สมาชิกสภาฯ  ม. ๖      ๑. เรื่องขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๖   

                                                   ๒. เรื่องไฟถนน 

         ๓. เรื่องถังขยะที่ยังไมเพียงพอกับความตองการของ

ประชาชน  

นายวิชาญ  สิทธิรักษ - ขอทราบเกี่ยวกับเรื่อง  

สมาชิกสภาฯ ม. ๙      ๑. ถนนจากบานนายสวางถึงบานนายวิเชียร หมูที่ ๙      

     ๒. ถนนหลังวัดควนยูงเปนหลุมเปนบอ 

๓. ถนนสายดาวดึงส 

    ๔. เขตแดนของตําบลนาแว ในสวนของเขตที่

สาธารณะปาหวยรักไม ตําบลควนกลาง ขอใหนายก 

อบต.นาแว หรือผูเกี่ยวของศึกษาในสวนของขอเท็จจริง 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมบาง

ขอเชิญครับ  

น.ส.จุไรวรรณ  ทองแผ - ดิฉัน  ขอสอบถามถึงเรื่อง 

สมาชิกสภาฯ ม. ๑๐      ๑. หลักเขตแดนของ อบต.ควนกลาง ปกอยูในเขต

พื้นที่ อบต.นาแว 

      ๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมมีสนามเด็กเลน 

      ๓. ถนนสายบานนายจรัล สวัสดิโกมล และถนนสาย

บานทุงกระจูด หมูที่ ๑๐  ยังอยูในสภาพที่ชํารุดเสียหาย

ยังไมไดรับการซอมแซม 

 



-๑๓- 
 

นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ - ดิฉัน  ขออภิปรายสอบถามถึงเรื่องไฟฟาที่สองสวางตาม 

สมาชิกสภาฯ ม. ๘ ที่ถนนสาธารณะมีการชํารุดเสียหายหลายจุด ทําใหไม

สามารถใชงานไดตามปกติ 

นายสมศักด์ิ  บัวบาน - กระผม ขออภิปรายสอบถามถึงเรื่องนํ้าประปา หมูที่ ๔ 

สมาชิกสภาฯ ม. ๔ ซึ่งขณะน้ีไมสามารถใชงานได 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม

บางขอเชิญครับ 

ที่ประชุม    - ไมม ี

ประธานสภาฯ    - ขอให นายก อบต.นาแว  ไดช้ีแจงตอบขอซักถามของ 

     สมาชิกสภาฯ  ขอเชิญครับ 

นายสุชาติ  คงแกว   - กระผม ขอช้ีแจง ตอบขอซักถาม ที่ทานสมาชิกสภาฯ  

นายก อบต.นาแว   หลายทานไดซักถาม ดังตอไปน้ี 

๑ .  เ รื่ อ ง ปร ะป า  หมู ที่  ๔   ทา งห มู บ าน เป น

ผูรับผิดชอบโดยคณะกรรมการประปาหมูบาน ซึ่งไมไดอยู

ในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลนาแว 

๒. เรื่องขยายเขตไฟฟาหมูที่ ๖  กระผมตองขอความ

รวมมือจากสมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ ใหรวมกันแกไขปญหา

ภายในหมูบานดวย 

๓. เรื่องโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จะติดตามให

ดําเนินการทั้งหมด 

๔. เรื่องถังขยะ จะตองมีทุกหมูบานอยางเพียงพอ 

ตองแกไขปญหาใหได  ซึ่งกําลังประสานงานกับองคการ

บริหารสวนตําบลไสหรา    และองคการบริหารสวนตําบล 

นาเขลียง ในเรื่องของเตาเผาขยะ เพราะปริมาณขยะมี

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคตอาจจําเปนตองนําไปทิ้งในเมือง

นครศรีธรรมราช ซึ่งไมคุม 

     ๕. เรื่องเขตแดนจะติดตามและประสานกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของและจะแจงใหทราบในการประชุมครั้งตอไป 

     ๖. เรื่องถนนหมูที่ ๙ จะดําเนินการอยางแนนอน และ

ขอความรวมมือสมาชิกสภาฯ หมูที่  ๙ ชวยอธิบายให

ชาวบานไดเขาใจดวย 
     



 

     -๑๔- 
 

 ๗. เรื่องของสนามกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หวยทรายขาว ยังไมสามารถดําเนินการไดในขณะน้ี ซึ่งได

พยายามประสานงานติดตอของบประมาณจากหนวยงาน

อื่นที่ เกี่ยวของและมีศักยภาพดานงบประมาณอยาง

ตอเน่ือง  ผลเปนประการใด จะแจงใหทราบตอไป 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยจะซักถาม อีกหรือไม

     ขอเชิญครับ 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน   - เรื่องขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๖  พรอมและสามารถ 

     ประสานงานกับหมูบานได 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยจะซักถาม อีกหรือไม

     ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา    - ผมขอความรวมมือจากสมาชิกสภาฯ ในเรื่องเอกสาร

     ผูใดยังไมไดรับเอกสารมารับได  สวนที่ไดรับเอกสารแลว

     ขอใหลงลายมือช่ือรับหนังสือไวดวยครับ 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยจะซักถาม อีกหรือไม

     ขอเชิญครับ 

นายสุชาติ  คงแกว   - กระผมขอแนะนํา ฝายบริหาร ดังน้ี 

นายก อบต.นาแว    ๑. นายจรัล สวัสดิโกมล   รองนายก อบต.นาแว คนที่ ๑ 

      ๒. นายศักด์ิชาย เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว คนที่ ๒ 

      ๓. นายศรชัย แชม   เลขานุการนายก อบต.นาแว 

     - และขอแนะนําที่ปรึกษานายก อบต.นาแว  ดังน้ี 

      ๑. นายพงษสิทธ์ิ  ภิรมย 

      ๒. นายโสพิศ  ริยาพันธ 

ที่ประชุม    - รับทราบ 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม 

ที่ประชุม    - ไมม ี

ประธานสภาฯ    - ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการประชุมสภา 

     องคการบริหารสวนตําบลนาแว ในครั้งน้ี   

 

 



 
 

-๑๕- 
 

                                                 ปดการประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

 

          (ลงช่ือ)   นฤทธ์ิ  ชูเจริญ       ผูจดรายงานการประชุม 

         (นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ) 
                      

 (ลงช่ือ)  วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ   ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ) 
 

 (ลงช่ือ)  สราวุธ  หัสพันธ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายสราวุธ  หัสพันธ) 
 

 (ลงช่ือ)  อุดมพร  สุขุมทอง    ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายอุดมพร  สุขุมทอง) 
 

 (ลงช่ือ)   ไกรทิพย  บุญขํา     ประธานสภา อบต. 

                 (นายไกรทิพย  บุญขํา) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

    
 


