
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว        
         

 ผู้มาประชุม      จํานวน  ๑๖  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จํานวน   ๘   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จํานวน   ๖   คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จํานวน  ๑๖  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 ภัทรศักด์ิ  โรมา  
๗ นายสมศักด์ิ  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักด์ิ  บัวบาน  
๘ นายชินวัฒน์  วธุรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔ - ขาด 
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 - ลากิจ 
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 - ขาด 
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 - ขาด 
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 - ลากิจ 
๒๒ นายนุสรณ์  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ - ลากิจ 
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  ๖  คน 
 

ลําดับท่ี ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก้ว  
๒ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  
๓ นายโสพิศ  ริยาพันธ์ ท่ีปรึกษานายก อบต.นาแว โสพิศ  ริยาพันธ์  
๔ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล  
๕ นายศรชัย  แช่ม เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย  แช่ม  
๖ นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นาแว อาภรณ์  ล้อมเล็ก  

          เม่ือถึงเวลา นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก เลขานุการสภาฯ ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม โดยมี          
นายฤดีพร  เอ่งฉ้วน ทําหน้าท่ีประธานสภาในท่ีประชุม และได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ - มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
 ๑. เรื่องการลาของสมาชิกสภา อบต. ให้ดําเนินการตามระเบียบ 

๒. เรื่องการแห่ผ้าห่มธาตุน้อย ประจําปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๖ มี.ค. ๕๙ เวลา      
๑๘.๐๐ น. พิธีสมโภชผ้า และวันท่ี ๒๗ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีเปิดและเดิน
แห่ท่ีตลาดจันดี ขอให้ ส.อบต. ทุกท่านเข้าร่วมด้วย 
๓. เรื่องประกาศอําเภอฉวาง เรียกประชุมสภา อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีนายก อบต.นาแว ขอเปิดประชุมสภา อบต.นาแว สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เพ่ือพิจารณาจ่าย
ขาดเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี
และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล และเรื่องอ่ืนๆ ต่อสภา อบต.นาแว 
นั้น เอกสารท่ีแนบให้ท่านไว้ล่วงหน้าแล้ว 

ท่ีประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องพิจารณา 
ประธานสภาฯ - เรื่องขอความเห็นชอบพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนเขตพ้ืนท่ี

หมู่ท่ี ๗, ๘ ตําบลนาแว จํานวน ๑๐ สาย เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
ซ่ึงเอกสารโครงการได้แนบให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทําการศึกษาล่วงหน้าแล้ว      
ขอเชิญนายก อบต. ช่วยอธิบายรายละเอียดของโครงการ 

นายสุชาติ  คงแก้ว - หลักการและเหตุผล 
นายก อบต.นาแว  หลักการ 
  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตาม

อํ าน าจหน้ า ท่ี และสนั บส นุ น การ ดํ า เนิ นก า รต ามน โ ยบ ายของ รั ฐ บ าล            
โครงการซ่อมแซมถนนเขตพ้ืนท่ีหมู่ ท่ี ๗, ๘ ตําบลนาแว จํานวน ๑๐ สาย  



๓ 

 งบประมาณรวม ท้ังสิ้น ๔๕๐,๓๐๐ บาท รายละเอียดโครงการตามเอกสารท่ีให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ แล้วนั้น 

  เหตุผล 
  ด้วยตําบลนาแวบริ เ วณพ้ืน ท่ีห มู่ ท่ี  ๗ ,  ๘ ไ ด้รับผลกระทบจากมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภายใต้ท่ีมีกําลังแรงทําให้บริเวณ
ดังกล่าวมีฝนตกหนักช่วงเดือนธันวาคม ส่งผลให้ถนนได้รับความเสียหายเป็นหลุม
เป็นบ่อ ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาก่อให้เกิดอันตราย 
ประกอบกับ ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อําเภอฉวาง) ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอํานาจ
หน้าท่ีและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล จึงจําเป็นต้องจ่ายขาดเงิน
สะสม ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบ ข้อบังคับ 

  ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว มีเงินสะสม ดังนี้ 
  เงินสะสม ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔,๑๘๑,๕๗๕.๗๓ บาท 
 หัก เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค จํานวน         

๖ เดือนๆ ละ ๑,๔๗๓,๐๖๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๘,๘๓๘,๓๖๐ บาท 
  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภา อบต.นาแว ได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
ประธานสภาฯ - ตามท่ี นายก อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนองนโยบายของรัฐบาลตาม
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตําบลนาแวอยู่ในเขตภัยพิบัติจํานวน ๒ หมู่บ้าน
ดังกล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถามหรือแนะนําชี้แจง ขอเชิญ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เม่ือท่ีประชุมไม่มีข้อสงสัย ขอถามมติท่ีประชุมสภา อบต.นาแว ว่าสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม - อนุมัติ  ๑๔  เสียง 
ประธานสภาฯ - และสมาชิกสภา อบต.ท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่า สมาชิกสภา อบต.นาแว มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท่ีมีเรื่องอ่ืนท่ีจะเสนอ ขอเชิญ 
นายสุชาติ  คงแก้ว - มีเรื่องอ่ืนเสนอ คือ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
นายก อบต.นาแว ของ อปท. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของ อปท. มีทิศทางท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา

การศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง 

 



๔ 

  จึงกําหนดให้ อปท. ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาของ อปท. ซ่ึงในท่ีนี้
ประกอบด้วยกรรมการ (๖) คือผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาเห็นชอบ ในส่วนของ
รายละเอียด ขอเชิญปลัดชี้แจง 

นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก - ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนพัฒนา 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ การศึกษาของ อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/    

ว ๑๓๑๖ ลงวันท่ี ๔ มี.ค. ๒๕๕๙ ซ่ึงได้กําหนดแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการ
การศึกษาของ อปท. ประกอบด้วย 

  ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ 
  ๓. ปลัด อปท.     กรรมการ 
  ๔. ผอ.กอง/สํานัก/ส่วนเก่ียวข้อง   กรรมการ 
  ๕. ประธานกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ 
  ๖. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสภาท้องถ่ินเห็นชอบ  กรรมการ 
  ๗. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนท่ีเก่ียวข้อง กรรมการ 
  ๘. ผอ.สํานัก/กอง/ส่วนการศึกษา   กรรมการ 
  ให้คณะกรรมการตามข้อ ๓ ถึง ๘ ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็น

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
  ให้คณะกรรมการมีวาระดํารงตําแหน่ง ๔ ปี 
  หน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 ๑. กําหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ อปท. 
 ๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. 
 ๓. จัดลําดับความสําคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒธรรม เพ่ือส่ง

สํานักฯ พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
 ๔. ติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาของ อปท. 
ประธานสภาฯ - ตามท่ี นายก อบต. และปลัด อบต. ชี้แจงแนวทางเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทํา

แผนการศึกษาดังกล่าว และจะต้องให้สมาชิกสภา อบต. ให้ความเห็นชอบในการ
แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๖) ขอเชิญ 

นายสุชาติ  คงแก้ว - เสนอ นางถาวร  จะนู 
นายก อบต.นาแว 
ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอท่านอ่ืน ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา - เป็นอันว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลอ่ืน ขอถามมติท่ีประชุมสภาฯ ว่าสมาชิก

สภา อบต.นาแว ท่านใดเห็นชอบ ราย นางถาวร  จะนู เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โปรด    
ยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  ๑๕  เสียง 
   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 



๕ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอเชิญ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ - ขอให้เจ้าหน้าท่ีช่วยแก้ไขไฟฟ้าถนนบ้านนายภักดีด้วย และอีกเรื่องขอแสดงความ 
ส.อบต. หมู่ ๙ ยินดีกับหมู่ท่ี ๗, ๘ ท่ีได้รับการซ่อมแซมถนน เหตุใดท้องถ่ินและท้องท่ีจึงจัดส่งเหตุ

เพียง ๒ หมู่บ้าน และเหตุใดหมู่บ้านอ่ืนไม่มี เพราะในช่วงดังกล่าวประชาชน
เดือดร้อนท้ังตําบล ขอฝากผู้บริหารช่วยแก้ไขให้หมู่บ้านอ่ืนด้วย 

นายถาวร  วิจิตร - ตามท่ี สภา อบต. ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ได้พูดคุยเก่ียวกับการเกิดภัย - 
ส.อบต. หมู่ ๗ พิบัติแล้ว ผู้ใหญ่บ้านมีเพียง ๒ หมู่บ้านท่ีได้ส่งเหตุดังกล่าว และจังหวัดได้ประกาศ

เขตภัยพิบัติ จึงสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 
นายสุชาติ  คงแก้ว - เรื่องการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าถนน สาธารณะบ้านนายภักดี จะดําเนินการให้ 
นายก อบต.นาแว เรียบร้อย ภายในวันท่ี ๒๘ มี.ค. ๕๙ 
ประธานสภาฯ - ตามท่ีสมาชิกสภาฯ สอบถาม คือ เรื่องการเกิดภัยพิบัติ จะต้องทําอย่างไร ขอเชิญ 

ปลัด อบต. 
นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก - เรื่องการรายงานเหตุสาธารณะภัยต่างๆ ทางผู้ใหญ่บ้านจะต้องแจ้งเหตุให้ อบต.  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ รับทราบ เพ่ือ อบต. จะรายงานอําเภอ แต่จริงๆ แล้วผู้ใหญ่บ้านรายงานอําเภอ

โดยตรง ขอให้สมาชิกสภาฯ กับผู้ใหญ่บ้านประสานงานกันเม่ือเกิดภัย และถ้า อบต. 
ได้รับหนังสือจะแจ้งอําเภอด่วน 

นายสราวุธ  หัสพันธ์ - ขอถามผู้บริหารเก่ียวกับเงินกู้ผู้พิการจะทําอย่างไรถึงให้ผู้พิการเข้าถึงเงินนี้ได้ 
ส.อบต. หมู่ ๑๐ 
นายสุชาติ  คงแก้ว - ขอตอบเก่ียวกับเงินกู้ผู้พิการ เป็นงบของ พม.จังหวัด และผู้พิการท่ีขอกู้จะต้อง 
นายก อบต.นาแว ประกอบอาชีพได้ เป็นผู้พิการท่ีช่วยเหลือตัวเองได้และต้องมีผู้คํ้าประกันด้วย 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายอีก ขอเชิญ 
ท่ีประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ขอปิดการประชุมสภาฯ 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 

    (ลงชื่อ)   อาภรณ์  ล้อมเล็ก      ผู้จดรายงานการประชุม 
                    (นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก) 
              เลขานุการสภาฯ   
        

(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) 

 


