รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว
ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

จํานวน ๑๓ คน
จํานวน ๑๑ คน
จํานวน ๓ คน

ผู้เข้าประชุม จํานวน ๑๓ คน
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายสุรพล งามประดิษฐ์
๒
นายมานิตย์ แก้วศรีอ่อน
๓
นางสุดใจ ยกเลื่อน
๔
นายอุดมพร สุขุมทอง
๕
นายเกียรติศักดิ์ คชเชนทร์
๖
นายภัทรศักดิ์ โรมา
๗
นายสมศักดิ์ บัวบาน
๘
นายชินวัฒน์ วุธรา
๙
นายสําราญ เดชารัตน์
๑๐ นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
๑๑ นายบัณฑิต ดวงจิโน
๑๒ นางวัชรี หนูนิล
๑๓ นายถาวร วิจิตร
๑๔ นายสุรชัย จินาผล
๑๕ นายฤดีพร เอ่งฉ้วน
๑๖ นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์
๑๗ นายนพดล สุทธิ
๑๘ นายวิชาญ สิทธิรักษ์
๑๙ นายสราวุธ หัสพันธ์
๒๐ นางสาวจุไรวรรณ์ ทองแผ่
๒๑ นายนุสรณ์ เชาวนะ
๒๒ นายไพศาล สมบัติ
๒๓ นายเกรียงไกร รักษายศ
๒๔ นายไกรทิพย์ บุญขํา

ตําแหน่ง
สมาชิกสภา ฯ ม.๑
สมาชิกสภา ฯ ม.๑
สมาชิกสภา ฯ ม.๒
สมาชิกสภา ฯ ม.๒
สมาชิกสภา ฯ ม.๓
สมาชิกสภา ฯ ม.๓
สมาชิกสภา ฯ ม.๔
สมาชิกสภา ฯ ม.๔
สมาชิกสภา ฯ ม.๕
สมาชิกสภา ฯ ม.๕
สมาชิกสภา ฯ ม.๖
สมาชิกสภา ฯ ม.๖
สมาชิกสภา ฯ ม.๗
สมาชิกสภา ฯ ม.๗
สมาชิกสภา ฯ ม.๘
สมาชิกสภา ฯ ม.๘
สมาชิกสภา ฯ ม.๙
สมาชิกสภา ฯ ม.๙
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒

ลายมือชื่อ
สุรพล งามประดิษฐ์
มานิตย์ แก้วศรีอ่อน
อุดมพร สุขุมทอง
ภัทรศักดิ์ โรมา
สมศักดิ์ บัวบาน
ชินวัฒน์ วุธรา
สําราญ เดชารัตน์
ถาวร วิจิตร
ฤดีพร เอ่งฉ้วน
วิชาญ สิทธิรักษ์
จุไรวรรณ์ ทองแผ่
นุสรณ์ เชาวนะ
ไกรทิพย์ บุญขํา

หมายเหตุ
ขาด
ขาด

ขาด
ลากิจ
ขาด
ขาด
ลากิจ
ขาด
ขาด
ขาด
ขาด

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๓ คน
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายสุชาติ คงแก้ว
๒
นายศักดิ์ชาย เชาวนะ
๓
นางอาภรณ์ ล้อมเล็ก

ตําแหน่ง
นายก อบต.นาแว
รองนายก อบต.นาแว
ปลัด อบต.นาแว

ลายมือชื่อ
สุชาติ คงแก้ว
ศักดิ์ชาย เชาวนะ
อาภรณ์ ล้อมเล็ก

หมายเหตุ

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. นางอาภรณ์ ล้อมเล็ก เลขานุการสภา อบต.นาแว ได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง
ประชุม โดยมี นายฤดีพร เอ่งฉ้วน เป็นประธานในที่ประชุม และได้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการ ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- มีเรื่องที่จะต้องแจ้งที่ประชุม คือ ประกาศ อบต. นาแว เรื่องประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว (พ.ศ. 2560-2563)
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 23 (3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้
ความเห็ น ชอบก่ อ นแล้ ว ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ และประกาศใช้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ต่อไป
บัดนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว
พ.ศ. 2560-2563 เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ดั ง นั้ น จึ ง อาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 23 (3) จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบล
นาแว (พ.ศ. 2560-2563) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่
17 พฤษภาคม 2559
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16
พฤษภาคม 2559 มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
ขอเชิญ
- ไม่มี
เรื่องที่เสนอใหม่
- เรื่ องพิ จารณา ขอความเห็น ชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่ว น
ตําบลนาแว ( พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแว ได้ดําเนินการจัดทําแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยทุก
ประการและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาจัดเรียงลําดับความสําคัญ
และเร่งด่วนแล้ว สมาชิกสภาท่านใดที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ผู้บริหารอธิบายรายละเอียดขอเชิญถาม ขอเชิญนายก อบต. อธิบาย

๓
นายสุชาติ คงแก้ว
นายก อบต.นาแว

ประธานสภาฯ
นายถาวร วิจิตร
ส.อบต. หมู่ ๗

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายวิชาญ สิทธิรักษ์
ส.อบต. หมู่ 9
นายสุชาติ คงแก้ว
นายก อบต.นาแว
ที่ประชุม

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 (4) วรรคสอง กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงอนุมัติประกาศใช้ต่อไป
และตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท0810.2/ว0600
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดห้วงเวลาให้จัดทําให้แล้ว
เสร็ จภายในเดื อนพฤษภาคม ประกอบข้อ 4.1 และหนั งสื อดั งกล่า ว กํา หนดให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ แ ผนพั ฒ นาสามปี เป็ น แนวทางในการจั ด ทํ า
งบประมาณโดยนําโครงการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณ
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนนาแว (พ.ศ. 2560-2562) รายละเอี ย ดตาม
เอกสารที่แจกให้เป็นการล่วงหน้าแล้ว
- มี ส มาชิ กสภา อบต. ท่ านใดมีข้อสงสั ย หรื ออภิ ป รายเกี่ย วกั บแผนพั ฒ นาสามปี
ขอเชิญ
- เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งรายละเอียดต่างๆ อบต. ได้แจกเอกสารให้สมาชิกได้ทําการศึกษาล่วงหน้าแล้ว เป็นไปตามขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทุก
อย่างแต่ขอฝากผู้บริหาร อบต. ด้วย เมื่อแผนพัฒนาสามปีผ่านความเห็นชอบแล้ว
ขอให้ผู้บริหารนําแผนพัฒนาดังกล่าวไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย เพื่อแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนอย่างจริงจัง และจะต้องมองถึงความสําคัญและความจําเป็นของ
ประชาชนด้วย
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายอีก ขอเชิญ
- ไม่มี
- ขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ.
2560 - 2562 โปรดยกมือ
- มีมติเห็นชอบ 13 เสียง
เรื่องอื่นๆ
- มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอ ขอเชิญ
- ขอปรึกษาท่านประธานสภาผ่าน นายก อบต. เรื่องแก้ปัญหาให้กับประชาชนใน เรื่องการสัญจร เนื่องจากถนนสายบ้านนายสว่าง - นางวิรัตน์ เป็นหลุมบ่อเนื่องจาก
เกิดฝนตกหนัก ช่วยหาวัสดุ ช่วยบรรเทาให้ชาวบ้านด้วย
- ตามที่เกิดฝนตกในระยะนี้ ทําให้ประชาชนในหลายเส้นทางสัญจรไม่สะดวกเพื่อ เป็นการแก้ปัญหา ขอถามที่ประชุมว่า เมื่อ อบต. แก้ปัญหาถนนสายดังกล่าวแล้ว
ส.อบต. ท่านอื่นมีปัญหาหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหา อบต. จะดําเนินการให้กับหมู่ที่ 9
- สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านยินดี ให้นายกฯ แก้ปัญหาถมหลุมบ่อถนนสายดังกล่าว

๔
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายอีก ขอเชิญ
- ไม่มี
- ปิดประชุม เวลา 15.45 น.
(ลงชื่อ)

อาภรณ์ ล้อมเล็ก
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอาภรณ์ ล้อมเล็ก)
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)

วรรณิดา พูลสวัสดิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

อุดมพร สุขุมทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอุดมพร สุขุมทอง)

(ลงชื่อ)

สราวุธ หัสพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสราวุธ หัสพันธ์)
(ลงชื่อ)

ฤดีพร เอ่งฉ้วน
(นายฤดีพร เอ่งฉ้วน)

ประธานสภา อบต.

