
 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลนาแว 

สมัยสามญั  สมัยที่ ๔ 
ครั้งที่  ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว                                    
 

ผู้มาประชุม จํานวน  ๒๐  คน 
ผู้ไม่มาประชุม จํานวน    ๔  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน    ๔  คน 

ลําดับที่ ช่ือ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
๑ นายไกรทิพย์  บุญขํา ประธานสภา อบต. ไกรทิพย์  บุญขํา 
๒ นายพงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์ รองประธานสภา อบต. พงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์ 
๓ นายสุรพล  งามประดิษฐ ์ สมาชิสภา ฯ ม.๑ สุรพล  งามประดิษฐ์ 
๔ นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน สมาชิสภา ฯ ม.๑ มานิตย์  แก้วศรีอ่อน 
๕ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขมุทอง 
๖ นางสุดใจ  ยกเลื่อน สมาชิสภา ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน 
๗ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์ สมาชิสภา ฯ ม.๓ ขาด
๘ นายรัชตพล  โรมา สมาชิสภา ฯ ม.๓ ขาด
๙ นางจินตนา  เรืองณรงค์ สมาชิสภา ฯ ม.๔ จินตนา  เรืองณรงค์ 
๑๐ นายบุญรัตน์  พรหมเดชะ สมาชิสภา ฯ ม.๔ บุญรัตน์  พรหมเดชะ 
๑๑ นายสําราญ  เดชารัตน์ สมาชิสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน์ 
๑๒ นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ สมาชิสภา ฯ ม.๕ นฤทธ์ิ  ชูเจริญ 
๑๓ นางวัชรีย์  หนูนิล สมาชิสภา ฯ ม.๖ วัชรีย์  หนูนิล 
๑๔ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิสภา ฯ ม.๖ ขาด
๑๕ นางสาวสุภาวดี  เกลา สมาชิสภา ฯ ม.๗ ขาด
๑๖ นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.๗ ถาวร  วิจิตร 
๑๗ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 
๑๘ นายจารุ  บัวแก้ว สมาชิกสภา ฯ ม.๘ จารุ  บัวแก้ว 
๑๙ นายโสพิศ  ริยาพันธ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ โสพิศ  ริยาพันธ์ 
๒๐ นายภิญโญ  ประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ ภิญโญ  ประเสริฐ 

 



- ๒ - 
ลําดับที่ ช่ือ -  สกุล ตําแหน่ง ช่ือ -  สกุล หมายเหตุ
๒๑ นายสราวุธ  หัสพันธ์ุ สมาชิสภา ฯ ม.๑๐ สราวุธ  หัสพันธ์ุ  
๒๒ นางสุกาณี  รอดรู้ สมาชิสภา ฯ ม.๑๑ สุกาณี  รอดรู ้  
๒๓ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิสภา ฯ ม.๑๑ ไพศาล  สมบัติ  
๒๔ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิสภา ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษายศ  
๒๕ นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก เลขานุการสภา ฯ อาภรณ์  ล้อมเล็ก  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับที่ ช่ือ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
๑ นายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก้ว 
๒ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล 
๓ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว
๔ นายศรชัย  แช่ม เลขานุการฯอบต.นาแว
๕ นายนุพิษ  สุทธิ กํานันตําบลนาแว นุพิษ  สทุธิ 
๖  
   

 
เปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

- เมื่อถึงเวลา  ๑๔.๐๐  น.  นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก  ปลัด อบต.นาแว  
ทําหน้าที่เลขานุการสภา อบต.นาแว  ได้เรียกสมาชิกสภา อบต.นาแว  
เข้าห้องประชุม  โดยมีนายไกรทิพย์  บุญขํา  เป็นประธานในที่ประชุม  
และได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบการประชุม  ดังน้ี 
  ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภา ฯ   - เรื่องที่แจ้งให้ทราบ  เรื่องเก่ียวกับการเพ่ิมค่าตอบแทน  ของนายก รอง

นายก  สมาชิกสภา อบต.  เลขานุการนายก  และเลขานุการสภา อบต.  
ย้อนหลังต้ังแต่  เมษายน  ๒๕๕๔  และยกเลิกค่าเบ้ียประชุมสภา อบต.  
เพราะฉะน้ัน  ค่าเบ้ียประชุมที่เบิกจ่ายไปแล้วระหว่าง  เมษายน  ๒๕๕๔  
ขอเรียกคืนคลัง 

 
 



- ๓ - 
ที่ประชุม   -  รับทราบ    
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 
ที่ประชุม   -  มีมติรับรอง  ๒๐  เสียง 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ประธานสภา ฯ -  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผน

ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ขอเชิญนายก อบต. 
นายสุชาติ  คงแก้ว (นายกฯ) -  เรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

เ พ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทําแผนพัฒนาสามปีเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่น  และให้มีการดําเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาตําบล  เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  น้ัน  และคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ดําเนินการเสร็จแล้วและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ  เพ่ือเสนอสภาทราบต่อไป  ส่วนรายละเอียด  ขอเชิญ
เลขานุการนายกช้ีแจง 

นายศรชัย  แช่ม (เลขานายกฯ)   -  การติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ตามยุทธศาสตร์  แนวทาง  มีทั้งหมด  ๕ 
ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปน้ี 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ มี  ๒  โครงการ 
๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้
ได้มาตรฐาน  มี ๓  โครงการ 
๒ .๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  และประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น มี ๖  โครงการ 

     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๓.๑  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน  มี  

๕  โครงการ 



- ๔ – 
 ๓.๒  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

มี  ๑๐  โครงการ 
 ๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๔.๑  แนวทางการพัฒนาทางการคมนาคม  มี  ๗  โครงการ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
      ๕.๑  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  มี  ๗  โครงการ 
      ๕.๒  แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มี  ๑๕  โครงการ 
   ซึ่งรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่าน

แล้ว 
ประธานสภา ฯ -  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อเสนอแนะเรื่องการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา ฯ -  การพัฒนาให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการดูดทรายในท่ีดินของรัฐ  ขอ

เชิญ นายก 
นายสุชาติ  คงแก้ว  (นายกฯ) -  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการดูดทรายในที่ดินของ

รัฐ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 
   หลักการ 
  ขอความเห็นชอบให้ดําเนินการดูดทรายในที่ดินของรัฐ 
   เหตุผล 
  ด้วยนายนุพิษ  สุทธิ  ได้ขออนุญาตดําเนินการดูดทรายในที่ดิน

ของรัฐ  บริเวณแม่นํ้าตาปี  หมู่ที่ ๑๑  ตําบลนาแว  อําเภอฉวาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ดังน้ัน  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการขออนุญาตดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖  ข้อ ๑๘   
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย  ให้คํานึงถึงความเสียหาย
แก่สภาพตลิ่ง  สภาพธรรมชาติของลํานํ้า  ความเดือดร้อนของของ
ราษฎรความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ  และให้
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



                - ๕ - 
  ฉะน้ัน  จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว  

ได้พิจารณา  และให้ความเห็นชอบ เพ่ืออนุญาตให้  นายนุพิษ  สุทธิ  
ดําเนินการดูดทรายในท่ีดินของรัฐบริเวณแม่นํ้าตาปี  หมู่ที่ ๑๑  ตําบล
นาแว  ต่อไป 

ประธานสภา ฯ -  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว  ได้อธิบายและช้ีแจง
หลักการและเหตุผล  ในเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการ
ดูดทรายในที่ดินของรัฐ  สมาชิกท่าใด  มีข้อสงสัยหรืออภิปราย  ขอเชิญ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภา ฯ -  เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสงสัย  ดังน้ันขอถามมติที่ประชุมว่า  ท่าใด

เห็นชอบให้ดําเนินการดูดทรายในท่ีดินของรัฐ  และสมาชิกท่านใดไม่
เห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  ๑๙   เสียง 
  งดออกเสียง   ๑ เสียง 
ประธานสภา ฯ -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว  มีมติเห็นชอบ  

๑๙  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  อนุญาตให้นายนุพิษ  สุทธิ  
ดําเนินการดูดทรายในที่ดินของรัฐ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา ฯ -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  จะเสนอ   ขอเชิญครับ 
นายพงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์  -  แจ้งการทําความดีเพ่ือสังคม  ชุมชน  และครอบครัว  ด้านคุณธรรม
(รองประธานสภาฯ)  จริยธรรม  และนายพงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์   ได้รับโล่ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

ดีเด่น  ประจําปี  ๒๕๕๔  
นายสุชาติ  คงแก้ว (นายกฯ) -  แจ้งเรื่องการเตรียมความพร้องเก่ียวกับการบรรเทาสาธารณภัย  ที่จะ

เกิดขึ้นและเรื่องประเพณีลอยกระทงที่ผ่านมา  การจัดกิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์  และเงินที่ได้จากการขายพวงมาลัยจะนําไปพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก  ต่อไป 

ประธานสภา ฯ -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
 
  ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 



- ๖ - 
 

          (ลงช่ือ)      อาภรณ์  ล้อมเล็ก        ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 (ลงช่ือ)       สําราญ  เดชารัตน์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสําราญ  เดชารัตน์) 
 
 (ลงช่ือ)       พิญโญ  ประเสริฐ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายพิญโญ  ประเสริฐ) 
 
 (ลงช่ือ)       โสพิศ  ริยาพันธ์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายโสพิศ  ริยาพันธ์) 
 
 
 (ลงช่ือ)      ไกรทิพย์  บุญขํา        ประธานสภา อบต. 
                     (นายไกรทิพย์  บุญขํา) 
 

 
 
 
                                              

 
  
   
                
 
 
 
 
 


