รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว
ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

จํานวน ๒๒ คน
จํานวน ๒ คน
จํานวน ๙ คน

ผู้เข้าประชุม จํานวน ๒๒ คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อ - สกุล
นายสุรพล งามประดิษฐ์
นายมานิตย์ แก้วศรีอ่อน
นางสุดใจ ยกเลื่อน
นายอุดมพร สุขุมทอง
นายเกียรติศักดิ์ คชเชนทร์
นายภัทรศักดิ์ โรมา
นายสมศักดิ์ บัวบาน
นายชินวัฒน์ วุธรา
นายสําราญ เดชารัตน์
นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
นายบัณฑิต ดวงจิโน
นางวัชรี หนูนิล
นายถาวร วิจิตร
นายสุรชัย จินาผล
นายฤดีพร เอ่งฉ้วน
นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์
นายนพดล สุทธิ
นายวิชาญ สิทธิรักษ์
นายสราวุธ หัสพันธ์
นางสาวจุไรวรรณ์ ทองแผ่
นายนุสรณ์ เชาวนะ
นายไพศาล สมบัติ
นายเกรียงไกร รักษายศ
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
สุดใจ ยกเลื่อน
อุดมพร สุขุมทอง
เกียรติศักดิ์ คชเชนทร์
สมศักดิ์ บัวบาน
ชินวัฒน์ วุธรา
สําราญ เดชารัตน์
นฤทธิ์ ชูเจริญ
บัณฑิต ดวงจิโน
วัชรี หนูนิล
ถาวร วิจิตร
สุรชัย จินาผล
ฤดีพร เอ่งฉ้วน
วรรณิดา พูลสวัสดิ์
วิชาญ สิทธิรักษ์
สราวุธ หัสพันธ์
จุไรวรรณ์ ทองแผ่
นุสรณ์ เชาวนะ
ไพศาล สมบัติ
เกรียงไกร รักษายศ
ไกรทิพย์ บุญขํา

หมายเหตุ

ขาด

ประธานสภาฯ

ขาด
รองประธานสภาฯ

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๙ คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ - สกุล
นายสุชาติ คงแก้ว
นายจรัล สวัสดิโกมล
นายศักดิ์ชาย เชาวนะ
นายศรชัย แช่ม
นายวิศัลย์ มาตสม
นายสุวิทย์ กะตากูล
นายศักดา รามแก้ว
นายปริญญา วิจาราณ์
นางสาววรรณิภา แสงระวี

ตําแหน่ง
นายก อบต.นาแว
รองนายก อบต.นาแว

ลายมือชื่อ
สุชาติ คงแก้ว
จรัล สวัสดิโกมล
รองนายก อบต.นาแว
ศักดิ์ชาย เชาวนะ
เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย แช่ม
รองปลัด อบต.นาแว
วิศัลย์ มาตสม
ผอ.กองช่าง
สุวิทย์ กะตากูล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ศักดา รามแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ปริญญา วิจาราณ์
หัวหน้าสํานักปลัด
วรรณิภา แสงระวี

หมายเหตุ

ระเบียบก่อนวาระการประชุม
ประธานสภาฯ
- บั ด นี้ ถึ ง เวลาประชุ ม และตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ ม าประชุ ม แล้ ว เป็ น อั น ว่ า ครบ
องค์ประชุม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุ มสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
ยอมปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น เลื อกสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อข้ า ราชการหรื อ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นําความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการ
ยกมือ”
- เนื่องจากวันนี้ นางอาภรณ์ ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นาแว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาฯ ได้ กระผมขอให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกสภาฯ ที่เห็นว่าสมควรเป็น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯเฉพาะในคราวประชุมนี้ ขอเชิญเสนอครับ
นายสมศักดิ์ บัวบาน
- เสนอ นายถาวร วิจิตร
ส.อบต. หมู่ ๔
ผู้รับรอง ๑. นายนุสรณ์ เชาวนะ ๒. นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอรายชื่ออีกบ้าง ขอเชิญ
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ
- เมื่อสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพียงรายเดียว คือ นายถาวร วิจิตร ส.อบต. หมู่ ๗
เป็นเลขานุการสภาฯ เฉพาะในคราวประชุมนี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ทําหน้าที่ไป
ตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

๓
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

นายสุชาติ คงแก้ว
นายก อบต.นาแว

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วขอเชิญ
- ไม่มี
- เป็นอันว่าสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่องที่เสนอใหม่
- เรื่ องพิจ ารณา: ขอความเห็ น ชอบประมาณการค่า ใช้ จ่ ายโครงการฯและ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วาระที่หนึ่ง
ขอเชิ ญ นายก อบต.นาแว แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว บัดนี้ถึงเวลา
ที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาแวจะได้ เ สนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนาแวจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้
๑.๑.๑. เงินฝากธนาคาร จํานวน ๓๕,๖๓๖,๙๘๖.๒๑ บาท
๑.๑.๒. เงินสะสม จํานวน ๑๓,๗๔๘,๘๒๐.๗๓ บาท
๑.๑.๓. เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑๑,๔๔๖,๔๐๙.๒๑ บาท
๑.๑.๔. รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ๐
โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท
๑.๑.๕. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๐ โครงการ รวม
๐.๐๐ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จํานวน ๐.๐๐ บาท
๒. การบริ ห ารงบประมาณ ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วั น ที่ ๑๑ สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑) รายรับจริง จํานวน ๒๒,๙๑๗,๔๓๗.๔๔ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
๑๓๖,๐๕๗.๔๔ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม
จํานวน
๒๐๓,๗๔๘.๔๐ บาท
ค่าปรับ และใบอนุญาต

๔
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน
๑๕๐,๒๐๓.๓๐ บาท
หมวดรายได้จาก
จํานวน
๖๔,๕๕๔.๐๐ บาท
สาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน
๓๙,๖๖๐.๖๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน
จํานวน
๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน
๑๓,๑๑๔,๘๓๕.๗๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน
๙,๒๐๘,๓๗๘.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน ๑๘,๖๔๘,๑๓๙.๖๔ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จํานวน ๑๖,๔๑๐,๕๘๗.๘๕ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จํานวน
๕๒๑,๔๑๗.๑๐ บาท
งบบุคลากร
จํานวน
๙,๒๑๑,๑๑๙.๕๔ บาท
งบดําเนินงาน
จํานวน
๓,๔๑๐,๗๓๒.๑๗ บาท
งบลงทุน
จํานวน
๑,๖๑๓,๑๐๙.๘๓ บาท
งบรายจ่ายอื่น
จํานวน
๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน
๑,๖๕๔,๒๐๙.๒๑ บาท
(๔) รายจ่ า ยที่ จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลให้ โ ดยระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จํ า นวน
๑๗,๓๔๗,๒๙๙.๓๓ บาท
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน ๔๗๐,๘๕๕.๐๐ บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๐.๐๐ บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว
อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม
๑๖,๐๔๙,๓๒๐
๔๒๓,๕๐๐
๖,๗๔๗,๔๔๐
๑๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖,๙๐๙,๗๐๙
๑๕๘,๐๐๐
๔๖๖,๐๐๐

๕
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

๑๒,๗๑๙,๒๓๑
๔๓,๖๔๓,๒๐๐

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว
อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริงปี ๒๕๕๘ ประมาณการปี ๒๕๕๙
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
รวม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประมาณการปี ๒๕๖๐

๑๓๘,๙๔๘.๖๗
๑๖๔,๔๖๐.๗๖
๒๙๓,๑๑๙.๐๕
๗๑,๗๔๙.๐๐

๑๓๗,๐๑๐.๐๐
๑๔๗,๒๐๐.๐๐
๗๘,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐

๑๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๖๔,๒๐๐.๐๐
๒๙๒,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐

๙๔,๗๘๘.๐๐
๐.๐๐
๗๖๓,๐๖๕.๔๘

๓๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๓๙๒,๒๑๐.๐๐

๙๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๗๖๑,๒๐๐.๐๐

๑๗,๖๘๖,๒๕๕.๕๙
๑๗,๖๘๖,๒๕๕.๕๙

๑๗,๐๓๘,๐๐๐.๐๐
๑๗,๐๓๘,๐๐๐.๐๐

๑๗,๕๖๘,๐๐๐.๐๐
๑๗,๕๖๘,๐๐๐.๐๐

๑๑,๕๓๓,๑๗๐.๖๔
๑๑,๕๓๓,๑๗๐.๖๔
๒๙,๙๘๒,๔๙๑.๗๑

๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๘,๔๓๐,๒๑๐.๐๐

๒๕,๓๑๔,๐๐๐.๐๐
๒๕,๓๑๔,๐๐๐.๐๐
๔๓,๖๔๓,๒๐๐.๐๐

- ตามที่ นายก อบต.นาแว ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไป
แล้วนั้น ประกอบกับท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับเอกสารสําหรับศึกษาเป็นการล่วงหน้า
กันแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยหรืออภิปราย ขอเชิญ
- ไม่มี
- เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใ ดอภิ ป ราย ขอถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบ
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฯและรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือ
- มีมติ เห็นชอบและรับหลักการ ๒๑ คน
ไม่เห็นชอบไม่รับหลักการ - คน
งดออกเสียง ๑ คน
- ต่อไปเป็นขั้นตอนในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อที่ประชุมสภา อบต.
ลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว ให้สภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม

นายถาวร วิจิตร
เลขานุการสภาฯ
ชั่วคราว

ประธานสภาฯ
นายสุรพล งามประดิษฐ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
ส.อบต. หมู่ที่ ๕
นายสุรชัย จินาผล
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
นายสมศักดิ์ บัวบาน
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนไม่
น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ อธิบายและชี้แจงในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้
ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงนั บ แต่ ส ภาท้ อ งถิ่ น มี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณนั้น
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้ อ งส่ ง ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น ส่ ง ร่ า ง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ข้ อ ๕๐ เมื่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ พิ จ ารณาแล้ ว จะต้ อ งเสนอร่ า ง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็ น ยื่ น ต่ อประธานสภาท้ องถิ่ น รายงานนั้ น อย่ า งน้ อ ยจะต้ อ งระบุ ว่ า ได้ มี
หรื อ ไม่ มี การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มในตอนใดหรื อ ข้ อ ใดบ้ า ง การแปรญั ต ติ แ ละมติ ข อง
คณะกรรมการแปรญั ต ติ เ กี่ ย วด้ ว ยการแปรญั ต ติ นั้ น เป็ น ประการใด การสงวน
ความเห็ น ของกรรมการแปรญั ต ติ ตลอดจนการสงวนคํ า แปรญั ต ติ ด้ ว ย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
- ตามที่ เ ลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บการเสนอแปรญั ต ติ แล้ ว นั้ น
ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติว่ามีจํานวนกี่คน ขอเชิญเสนอ
- เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน
ผู้รับรอง ๑. นายไพศาล สมบัติ
๒. นายนุสรณ์ เชาวนะ
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ
- ไม่มี
- เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน
- ต่อไป เป็นการเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเสนอ
- เสนอ นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์
ผู้รับรอง ๑. นายนุสรณ์ เชาวนะ
๒. นายวิชาญ สิทธิรักษ์
- เสนอ นายวิชาญ สิทธิรักษ์
ผู้รับรอง ๑. นายไพศาล สมบัติ
๒. นายเกรียงไกร รักษายศ
- เสนอ นายไกรทิพย์ บุญขํา
ผู้รับรอง ๑. นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
๒. นายสุรชัย จินาผล

๗
นายนุสรณ์ เชาวนะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
นายไกรทิพย์ บุญขํา
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒
นายวิชาญ สิทธิรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๙
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
อบต. หมู่ที่ ๕
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายไกรทิพย์ บุญขํา
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ

- เสนอ นายบัณฑิต ดวงจิโน (ขอถอนตัว)
- เสนอ นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
ผู้รับรอง ๑. นายบัณฑิต ดวงจิโน ๒. นายสมศักดิ์ บัวบาน
- เสนอ นางสุดใจ ยกเลื่อน
ผู้รับรอง ๑. นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์ ๒. นายสมศักดิ์ บัวบาน
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอรายชื่ออีก ขอเชิญ
- ไม่มี
- เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีก เป็ นอันว่า คณะกรรมการแปร
ญัตติ จํานวน ๕ คน ประกอบด้วย
๑. นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์
๒. นายวิชาญ สิทธิรักษ์
๓. นายไกรทิพย์ บุญขํา
๔. นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
๕. นายสุดใจ ยกเลื่อน
ต่อไป ให้สมาชิกสภาฯ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ขอเชิญ
- ขอกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อบต.นาแว
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ
- ไม่มี
- ต่อไป เป็นการเสนอวัน เวลา ในการพิจารณาคําแปรญัตติ ขอเชิญ
- ขอเสนอวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พิจารณาคําแปร
ญัตติ ณ อบต.นาแว
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นอีกบ้าง ขอเชิญ
- ไม่มี
- เป็นอันว่าขั้นตอนการแปรญัตติ มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๕ คน กําหนด
ระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อบต.นาแว และพิจารณาคําแปรญัตติวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อบต.นาแว
และขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแว
เรื่องอื่นๆ
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ขอเชิญ

๘
นายวิชาญ สิทธิรักษ์
ส.อบต. หมู่ ๙

- เนื่องจากช่วงนี้มีฝกตกเกือบทุกวันชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องทํามาหากินรวมทั้งเรื่อง
สัตว์เลี้ยง ได้แก่ โค ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกันจํานวนมากได้ประสบโรคที่
เกิดขึ้นในโค เช่น โรคท้องเสีย โรคท้องอืด โรคที่ตา และโรคเท้าเปื่อย ขอให้ทาง
อบต.ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการมาฉีดวัคซีนรักษา
- อีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้ฤดูฝนย่อมมีน้ําปริมาณมากย่อมมีผลกระทบภัยพิบัติน้ําท่วม
เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือได้ทันกับการป้องกันแก้ไข ถ้าจะ
ดําเนินการซักซ้อมผมขอแนะนําสถานที่ซักซ้อม คือ บริเวณน้ํารอบ หมู่ที่ ๙
ประธานสภา
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ขอเชิญ
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ
- ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจง
นายสุชาติ คงแก้ว
- ตามที่ ส.อบต. หมู่ ๙ ได้สอบถามถึงปัญหาโรคในสัตว์ คือ โค ที่กําลังประสบอยู่
นายก อบต.นาแว
ผมอยากให้หมู่บ้านสํารวจมาเพราะจะกระทําเฉพาะหมู่บ้านไม่ได้ถือว่าเลือกปฏิบัติ
และรับปากจะจัดการเรื่องนี้ให้
- สําหรับเรื่องเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติน้ําท่วมในช่วงฤดูฝน เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมอยู่เสมอและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ
- ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้สํารวจโคที่ต้องการฉีดวัคซีนแล้วแจ้งทาง อบต.นาแว
ทราบและส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และแจ้งวันฉีดวัคซีนให้ทราบ
อีกครั้ง
นายบัณฑิต ดวงจิโน
- ผมขอเสนอเรื่องการสํารวจโคที่ต้องการฉีดวัคซีน เห็นควรให้ประชาสัมพันธ์แจ้ง
ส.อบต. หมู่ ๖
รายละเอียดทางระบบเสียงไร้สายของทาง อบต.
นายสุชาติ คงแก้ว
- ให้ประธานสภาฯ ตกลงกับสมาชิกสภาฯ ให้ชัดเจน
ประธานสภาฯ
- จะให้นายก อบต. ช่วยดําเนินการ
นายสุชาติ คงแก้ว
- จากข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องเกิดโรคระบาดก่อนถึงจะฉีดวัคซีนได้
นายก อบต.นาแว
ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงเพิ่มเติม ขอเชิญ
นายปริญญา วิจาราณ์
- เรื่องการฉีดวัคซีนนั้นจะดําเนินการได้ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่ให้ทํา และใน
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ปัจจุบันปศุสัตว์อําเภอดําเนินการอยู่แล้ว เรื่องการของบประมาณจะต้องมีการเกิด
โรคระบาดในสัตว์ก่อนจึงจะของบประมาณมาดําเนินการเองได้ เช่นเดียวกันโรคพิษ
สุนัขบ้าที่ต้องให้ทางจังหวัดประกาศเป็นโรคระบาดก่อนจึงจะดําเนินการช่วยเหลือ
ได้ตามอํานาจหน้าที่ที่ให้ทํา
ประธานสภาฯ
- ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้วย
นายวิชาญ สิทธิรักษ์
- กระผมขอให้เจ้าหน้าที่ อบต. ช่วยเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
ส.อบต. หมู่ ๙
แรก ไม่ใช่ต้องการให้ทาง อบต. ไปฉีดวัคซีนให้เอง
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะซักถามอีก ขอเชิญ
นายมานิตย์ แก้วศรีอ่อน - ขอถามผู้บริหาร เมื่อหมดวาระจะยังรักษาการอยู่ได้อีกกี่วัน
ส.อบต. หมู่ ๑
- จะยกฐานะเป็นเทศบาลตําบลหรือไม่
ประธานสภาฯ
- ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ตอบข้อซักถาม

๙
นายสุชาติ คงแก้ว
นายก อบต.นาแว

ประธานสภาฯ

- ตามที่ ส.อบต. หมู่ ๑ ถามว่าถ้าหมดวาระในช่วงนี้จะรักษาการได้กี่วัน ยังไม่มี
ความชัดเจนแน่นอน ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารผมเชื่อว่าสมาชิกสภาฯ มีความรอบรู้
กันอยู่แล้ว
- ที่ถามว่าจะยกฐานะเป็นเทศบาลตําบลหรือไม่ สําหรับ อบต.นาแว ขณะนี้อยู่ที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจะให้ยกฐานะหรือไม่ตอนไหน
- ผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.
(ลงชื่อ) ถาวร วิจิตร ผู้จดรายงานการประชุม
(นายถาวร วิจิตร)
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

(ลงชื่อ)

วรรณิดา พูลสวัสดิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

อุดมพร สุขุมทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอุดมพร สุขุมทอง)

(ลงชื่อ)

สราวุธ หัสพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสราวุธ หัสพันธ์)
(ลงชื่อ) ฤดีพร เอ่งฉ้วน ประธานสภา อบต.
(นายฤดีพร เอ่งฉ้วน)

