
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว        
         

 ผู้มาประชุม      จํานวน  ๒๔  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จํานวน   -   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จํานวน   ๔   คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จํานวน  ๒๔  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 สุดใจ  ยกเลื่อน  
๔ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  
๕ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์ สมาชิกสภา ฯ ม.๓ เกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์  
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 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  ๔  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 นายศักดา  รามแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายฯ 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 

นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ - ขอเสนอ นายถาวร  วิจิตร  
ส.อบต. หมู่ ๘ ผู้รับรอง  ๑. นายสําราญ  เดชารัตน์ ๒. นางสาวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอรายชื่ออีกบ้าง ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เม่ือสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพียงรายเดียว คือ นายถาวร วิจิตร ส.อบต. หมู่ ๗ 

เป็นเลขานุการสภาฯ เฉพาะในคราวประชุมนี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ทําหน้าท่ีไป
ตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ - ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ “กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน-  



๓ 

พัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี”  

  บัดนี้ นายก อบต.นาแว ได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  พร้อมท้ังได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้สมาชิก   
สภาฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามแต่ไม่
เป็นการอภิปรายบ้าง ขอเชิญ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - เป็นอันว่าท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙   

วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแล้ว ขอเชิญ  

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย 
 วิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าประชุมในครั้งนี้อย่าง

พร้อมเพรียง ขอปิดประชุม 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ 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) 

 


