
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว                

 ผู้มาประชุม      จํานวน  ๑๓  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จํานวน  ๑๑  คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จํานวน   ๓   คน    

ผู้เข้าประชุม  จํานวน ๑๓  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 ชินวัฒน์  วธุรา  
๙ นายสําราญ  เดชารัตน์ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน์  

๑๐ นายนฤทธิ์  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ - ขาด 
๑๑ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.๖ - ลากิจ 
๑๒ นางวัชรี  หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.๖ - ขาด 
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  
๑๖ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ - ลากิจ 
๑๗ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ - ขาด 
๑๘ นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ วิชาญ  สิทธิรักษ์  
๑๙ นายสราวุธ  หัสพันธ ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ - ขาด 
๒๐ นางสาวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ์  ทองแผ่  
๒๑ นายนุสรณ์  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชาวนะ  
๒๒ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ - ขาด 
๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ - ขาด 
๒๔ นายไกรทิพย์  บุญขํา สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย์  บุญขํา  

 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน  ๓  คน 
 

ลําดับท่ี ชื่อ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก้ว  
๒ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  
๓ นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นาแว อาภรณ์  ล้อมเล็ก  

 
 

          เม่ือถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก เลขานุการสภา อบต.นาแว ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง 
ประชุม โดยมี นายฤดีพร  เอ่งฉ้วน เป็นประธานในท่ีประชุม และได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการ - 
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ - มีเรื่องท่ีจะต้องแจ้งท่ีประชุม คือ ประกาศ อบต. นาแว เรื่องประกาศใช้แผน   

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว (พ.ศ. 2560-2563) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 23 (3) ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ต่อไป 

  บัดนี้ ผู้บริหารท้องถ่ินได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว 
พ.ศ. 2560-2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ข้อ 23 (3) จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบล
นาแว (พ.ศ. 2560-2563) เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 
17 พฤษภาคม  2559 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ - รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2559  วันท่ี 16 

พฤษภาคม 2559 มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม 
ขอเชิญ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ - เรื่องพิจารณา ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ตําบลนาแว ( พ.ศ. 2560-2562) ซ่ึงในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแว ได้ดําเนินการจัดทําแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยทุก
ประการและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ได้พิจารณาจัดเรียงลําดับความสําคัญ
และเร่งด่วนแล้ว สมาชิกสภาท่านใดท่ีจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
หลังจากท่ีผู้บริหารอธิบายรายละเอียดขอเชิญถาม ขอเชิญนายก อบต. อธิบาย 



๓ 

นายสุชาติ คงแก้ว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
นายก อบต.นาแว ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 17 (4) วรรคสอง กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงอนุมัติประกาศใช้ต่อไป 

  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0810.2/ว0600        
ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กําหนดห้วงเวลาให้จัดทําให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ประกอบข้อ 4.1 และหนังสือดังกล่าว กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณโดยนําโครงการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณ 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนนาแว (พ.ศ. 2560-2562) รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแจกให้เป็นการล่วงหน้าแล้ว 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายเก่ียวกับแผนพัฒนาสามปี     
ขอเชิญ 

นายถาวร วิจิตร - เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ อบต. ได้แจกเอกสารให้- 
ส.อบต. หมู่ ๗ สมาชิกได้ทําการศึกษาล่วงหน้าแล้ว เป็นไปตามข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทุก

อย่างแต่ขอฝากผู้บริหาร อบต. ด้วย เม่ือแผนพัฒนาสามปีผ่านความเห็นชอบแล้ว 
ขอให้ผู้บริหารนําแผนพัฒนาดังกล่าวไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย เพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนอย่างจริงจัง  และจะต้องมองถึงความสําคัญและความจําเป็นของ
ประชาชนด้วย 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายอีก ขอเชิญ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ขอถามมติท่ีประชุมว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ. 

2560 - 2562 โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  13 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอ ขอเชิญ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ - ขอปรึกษาท่านประธานสภาผ่าน นายก อบต. เรื่องแก้ปัญหาให้กับประชาชนใน - 
ส.อบต. หมู่ 9 เรื่องการสัญจร เนื่องจากถนนสายบ้านนายสว่าง - นางวิรัตน์ เป็นหลุมบ่อเนื่องจาก 
 เกิดฝนตกหนัก ช่วยหาวัสดุ ช่วยบรรเทาให้ชาวบ้านด้วย  
นายสุชาติ คงแก้ว - ตามท่ีเกิดฝนตกในระยะนี้ ทําให้ประชาชนในหลายเส้นทางสัญจรไม่สะดวกเพ่ือ - 
นายก อบต.นาแว เป็นการแก้ปัญหา ขอถามท่ีประชุมว่า เม่ือ อบต. แก้ปัญหาถนนสายดังกล่าวแล้ว   

ส.อบต. ท่านอ่ืนมีปัญหาหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหา อบต. จะดําเนินการให้กับหมู่ท่ี 9  
ท่ีประชุม - สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านยินดี ให้นายกฯ แก้ปัญหาถมหลุมบ่อถนนสายดังกล่าว 



๔ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายอีก ขอเชิญ  
ท่ีประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - ปิดประชุม เวลา 15.45 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) 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 


