
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว        
         

 ผู้มาประชุม      จ านวน  ๒๒  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จ านวน    ๒  คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จ านวน    ๖  คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  ๒๒  คน 
 
ล าดับที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรพล  งามประดิษฐ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๑ - ขาด 
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 นายเกียรติศักดิ์  คชเชนทร์ สมาชิกสภา ฯ ม.๓ เกียรติศักดิ์  คชเชนทร์  

๖ นายภัทรศักดิ์  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓ ภัทรศักดิ์  โรมา  
๗ นายสมศักดิ์  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักดิ์  บัวบาน  
๘ นายชินวัฒน์  วุธรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔ - ขาด 
๙ นายส าราญ  เดชารัตน์ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ ส าราญ  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  พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ วรรณิดา  พูลสวัสดิ์  
๑๗ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ นพดล  สุทธิ  
๑๘ นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ วิชาญ  สิทธิรักษ์  
๑๙ นายสราวุธ  หัสพันธ์ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ สราวุธ  หัสพันธ์ รองประธานสภา 

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 ไพศาล  สมบัติ  

๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษายศ  

๒๔ นายไกรทิพย์  บุญข า สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย์  บุญข า  
 

 



-๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๖  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก้ว  
๒ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว จรัล  สวัสดิโกมล  
๓ นายศักดิ์ชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักดิ์ชาย  เชาวนะ  
๔ นายศรชัย  แช่ม เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย  แช่ม  
๕ นายโสพิศ  ริยาพันธ์ ที่ปรึกษานายก อบต.นาแว โสพิศ  ริยาพันธ์  
๖ นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นาแว อาภรณ์  ล้อมเล็ก  

 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.  นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก เลขานุการสภาฯ  ไดเ้รียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม  
โดยมี นายฤดีพร  เอ่งฉ้วน เป็นประธานในที่ประชุม และด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  -  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว 

นายถาวร  วิจิตร -  ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่  
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 เรื่องเดิม 
   - ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประ จ าปี พ .ศ. ๒๕๕๙ เป็น ๔ สมัย และ    

สมัยที่ ๓ ก าหนดวันที่ ๑๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 ขอแก้ไขใหม่ 

- ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สมัยที่ ๓ จากวันที่  
๑๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น วันที่  ๑ – ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙  เพราะเป็นช่วงที่ อบต . จะต้องน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ. 
๒๕๖๐ เข้าสภาฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว      
 อีกบ้าง 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็น ชอบให้แก้ไขรายงานการประชุม

ครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -  เห็นชอบให้แก้ไข จ านวน  ๒๑  คน 
   งดออกเสียง จ านวน    ๑  คน  
 
 



-๓- 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกสภาฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -  มีมติรับรอง  ๒๑  คน 
   งดออกเสียง   ๑  คน 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องที่เสนอใหม่ 
- เรื่องพิจารณา  

  ๓.๑ ขอความเห็นชอบ ร่างแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว              
     (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 
  ๓.๒ ขอความเห็นชอบ บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี 
     โครงการพัฒนาของ อปท. ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลนนาแว กับ องค์การ 
     บริหารส่วนต าบลไสหร้า จ านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย 

  ๑. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ – เขตต าบล 
                                   ไสหร้าอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ๒. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายแยกทางหลวง ๔๐๑๕ – บ้าน         

นายไพรวัลย์  นรินทร์ หมู่ที่ ๗ อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ  -  ตามระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ เรื่องพิจารณา ๓.๑ ขอความเห็นชอบ  

ร่างแผนยุทธ ศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๓) ซ่ึง
เอกสารได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกฯ ได้อธิบาย
รายละเอียดในการเสนอร่างดังกล่าว ขอเชิญ 

นายสุชาติ  คงแก้ว -                     บันทึกหลักการ เหตุผลและความจ าเป็น   
นายก อบต.นาแว การทบทวน/เปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว   

                          (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแว (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓) เพ่ือใช้เป็น กรอบและทิศทางการ
พัฒนา นั้น 
 องค์ การบริหารส่วนต าบลนาแว ได้ทบทวน /เปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว (พ.ศ. ๒๕๖๐  - ๒๕๖๓ ) โดยทบทวนจากแผน
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว (พ.ศ. ๒๕๕๘  - ๒๕๖๓ ) เดิมเพ่ือใช้
เป็นแผนพัฒนาเศรษ ฐกิจและสังคมท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผน
ชุมชน โดยมีหลักการ เหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 

                                     หลักการ 
  ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน ต าบลนาแว       
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ) โดยทบทวน /เปลี่ยนแปลงจากแผนยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแว (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓) 

 



-๔- 

                                         เหตุผลและความจ าเป็น 
  ในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๓) มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๒/ว๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙  ได้ก าหนดแนว ทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
 แนวทางการพิจารณาเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้น า
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล การ
จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ค่านิยมหลักของคนไทย ฯลฯ มาประกอบในการจัดท าทบทวน
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว จึงได้จัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแว (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) โดยทบทวน/เปลี่ยนแปลงจากแผน
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ) ขึ้นมา และ
ด าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๓  ส าหรับ
รายละเอียดได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ได้ท าการศึกษาล่วงหน้าแล้ว 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือซักถาม ขอเชิญ 
นายถาวร  วิจิตร -  ตามร่างแผนยุทธศาสตร์ อบต.นาแว ก็มีความสมบูรณ์แต่ขอให้เพ่ิมเติมโครงการ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ป้ายเขตต าบล โ ครงการป้ายบอกเขตหมู่บ้าน โครงการปรับปรุงสนามกีฬาของ     

หมู่ ๗ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการเกี่ยว กับภัยแล้ง ขอให้ผู้บริหารจัดท า
เป็นวาระเร่งด่วน เพราะประชาชนทุกหมู่บ้านประสบกับปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้ านที่ขาดแคลนใช้แบบ เครื่องสู บน้ า ไม่ต้องใช้ ถัง   
จึงจะประหยัดงบประมาณ 

นางวรรณิดา  พูลสวัสดิ์ -  ตามท่ี ส.อบต. หมู่ที่ ๗ น าเสนอ ถือว่ามีวิสัยทัศน์ในการคิดจริงๆ ส าหรับหมู่ที่ ๘  
ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ในร่างแผนยุทธศาสตร์มี โครงการที่ตกคือ โครงการขุดลอกนบ ตาเลี้ยว  นบนายวัน 

และนบนางหวัก และขอตัดโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคุณเอมอรฯ 
นายศักดา  รามแก้ว -  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ อบต. ซึ่งข้ันตอนในการจัดท า 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ แผนได้ผ่านประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนา อบต. คณะกรรมการสนับสนุน

แผนฯ ซึ่งโครงการต่างๆ ได้เสนอผ่านทุกขั้นตอน และโครงการที่ ส.อบต. เสนอผ่าน
สภาฯ จะน าไปใส่ไว้ในแผนฯ  

นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ -  ขอเสนอในร่างแผนยุทธศาสตร์ขอให้ดูเกี่ยวกับภัยแล้งโดยเฉพาะบ่อบาดาลที่มีอยู่ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ แล้วขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมที่จะใช้งานเมื่อเกิดปัญหา 
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นายบัณฑิต  ดวงจิโน -  ขอเพ่ิมเติมในร่างแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เพราะต าบลนาแวเป็นต าบล 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ เกษตรกร เพราะในช่วงนี้ได้เกิดภัยแล้งท าให้ต้นไม้ยืนต้นตาย เพราะฉะนั้น อบต .

จะต้องหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือ จะต้องท าให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
มาตรการเรื่องราคาผลผลิต จะท าอย่างไร 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะอภิปรายอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย ขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภา ท่านใด

เห็นชอบกับร่างแผนยุทธศาสตร์ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  ๒๑  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 
ประธานสภาฯ -  เรื่องพิจารณา เรื่องที่ ๒ 

  ๓.๒ ขอความเห็นชอบ บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี 
     โครงการพัฒนาของ อปท. ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลนนาแว กับ องค์การ 
     บริหารส่วนต าบลไสหร้า จ านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย 

  ๑. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ – เขตต าบล 
                                   ไสหร้าอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ๒. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายแยกทางหลวง ๔๐๑๕ – บ้าน         

นายไพรวัลย์  นรินทร์ หมู่ที่ ๗ อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ขอเชิญนายก อบต. อธิบายรายละเอียด 

นายสุชาติ  คงแก้ว  - การขอความเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีโครงการ 
นายก อบต.นาแว  พัฒนาของ อปท . ระหว่าง อบต .นาแว และ อบต .ไสหร้า จ านวน ๒ โครงการ ซึ่ง

รายละเอียดได้แจ้งให้สมาชิกได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  ซึ่งในการจัดท าบันทึกข้อตกลง
จะต้องท าระหว่างท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไป และประชาชนจะต้องใช้ประโยชน์
ร่วมกันด้วย  

นายบัณฑิต  ดวงจิโน -  ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง ๒ ท้องถิ่น จะด าเนินการอย่างไร และ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ งบประมาณจะเฉลี่ยกันอย่างไร 
นายสุชาติ  คงแก้ว -  ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง ๒ แห่งขึ้นไป แต่ละแห่งต้องดูความต้องการ 
นายก อบต.นาแว ของประชาชนจะต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน โครงการจะต้องเชื่อมต่อกัน เรื่อง

งบประมาณจะต้องท าตามความจริงว่ามีความยาวขนาดไหน โครงการเป็นอย่างไร 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภา ท่านใด จะอภิปรายอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  ขอปิดอภิปราย ขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบบันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการพัฒนาของ อปท . ระหว่าง อบต .นาแว และ 
อบต.ไสหร้า ๒ โครงการ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ  ๒๐  เสียง   งดออกเสียง  ๒  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภา ท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญ 
นายวิชาญ  สิทธิรักษ์ -  ตามท่ีเกิดภัยแล้ง ซึ่ง อบต.นาแว ได้ช่วยเหลือชาวบ้านโดยการบรรทุกน้ าไป 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ แจกจ่ายผู้เดือดร้อน แต่มีปั ญหากรณีเรื่องการส่งน้ าช่วยเหลืองานศพที่วัดควนยูง

ตอนแรกส่งได้ ๑ รถ แต่ตอนหลัง จนท .ไม่ได้ประสานกับเจ้าของงาน การขอ
รถบรรทุกน้ าเป็นหน้าที่ของเจ้าของ ผมเป็นแค่ปากเสียง และขอให้ผู้บริหารช่วยดู
ด้วยว่า จนท .ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไร บางครั้งน้ าเหลือบุคคลอื่นขอก็ไม่ได้  
บางครั้งน าไปรดต้นไม้ หรือใส่ในบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้าน 

นายสราวุธ  หัสพันธ์ -  ขอถามผู้บริหาร อบต. 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐   ๑. เรื่องไฟฟ้าสาธารณะบางดวงไม่ติดจะซ่อมเม่ือไหร่ 
   ๒. ถนน คสล. สาย หมู่ ๗ – หมู่ ๑๐ จะท าเมื่อไหร่ 
   ๓. เมื่อไหร่จะขุดลอกห้วยรากไม้ 
นายมานติย์  แก้วศรีอ่อน -  ตามท่ีสภา อบต. ได้รับรองรายงานการประชุมสภาไปแล้ว แต่ว่าได้ตรวจดูอีกครั้ง 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ผู้เข้าร่วมประชุม ต าแหน่ง รองนายก อบต. พิมพ์ผิดเป็นต าแหน่ง ปลัด อบต. 
นายสุชาติ  คงแก้ว -  ขอตอบ ส.อบต. ผ่านท่านประธานสภาฯ 
นายก อบต.นาแว -  ตามท่ี ส .อบต . หมู่ที่ ๙ ถามเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าว่า อบต .นาแว ช่วยเหลือไม่

เต็มที่ ขอให้ จนท.เป็นผู้ตอบ 
นายมนต์รัตน์  จงจิตร -  ในการช่วยเหลือชาวบ้านช่วงภัยแล้งซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหาร ปัญหาที่เกิดข้ึน

การไปช่วยเหลืองานศพได้บรรทุกน้ าไปช่วยเหลือแล้ว ๑ เที่ยว และตอนเช้า อีกวัน 
ได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านอีกครัวเรือนหนึ่ง แต่หลังจากนั้นรถบรรทุกน้ าเสีย ส .อบต.ได้
โทรฯประสานขอน้ าอีก บอกว่ารถเสีย และผมก็ได้ประสานกับเทศบาลไม้เรียงน าน้ า
ไปช่วยเหลือ 

ประธานสภาฯ -  ขอปิดการอภิปราย และขอนัดประชุมสภา อบต .นาแว ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต .นาแว เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
สามปี ขอให้เลขาฯ ท าหนังสือถึง ส.อบต. ที่ขาดประชุมด้วย  

 ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 

        (ลงชื่อ)    อาภรณ์  ล้อมเล็ก     ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก) 
                      

 (ลงชื่อ)  วรรณิดา  พูลสวัสดิ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางวรรณิดา  พูลสวัสดิ์) 
 

 (ลงชื่อ)   สราวุธ  หัสพันธ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสราวุธ  หัสพันธ์) 
 
 
 



-๗- 

 (ลงชื่อ)  อุดมพร  สุขุมทอง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอุดมพร  สุขมุทอง) 
 

                                     (ลงชื่อ)   ฤดีพร  เอ่งฉ้วน      ประธานสภา อบต. 
                                         (นายฤดีพร  เอ่งฉ้วน) 


