
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว        
         

 ผูมาประชุม      จํานวน  ๒๑  คน     

 ผูไมมาประชุม      จํานวน   ๓   คน 

 ผูเขารวมประชุม      จํานวน   ๕   คน    
             

ผูเขาประชุม  จํานวน  ๑๘  คน 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุรพล  งามประดิษฐ สมาชิกสภา ฯ ม.๑ สุรพล  งามประดิษฐ  

๒ นายมานิตย  แกวศรีออน สมาชิกสภา ฯ ม.๑ มานิตย  แกวศรีออน  

๓ นางสุดใจ  ยกเลือ่น สมาชิกสภา ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  

๔ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  

๕ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร สมาชิกสภา ฯ ม.๓ เกียรติศักด์ิ  คชเชนทร  

๖ นายภัทรศักด์ิ  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓  ขาด 

๗ นายชินวัฒน  วุธรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔  ขาด 

๘ นายสมศักด์ิ  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักด์ิ  บัวบาน  

๙ นายสําราญ  เดชารัตน สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน  

๑๐ นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.๕ นฤทธ์ิ  ชูเจริญ  

๑๑ นางวัชร ี หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.๖  ขาด 

๑๒ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน  

๑๓ นายสุรชัย  จินาผล สมาชิกสภา ฯ ม.๗ สุรชัย  จินาผล  

๑๔ นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.๗ ถาวร  วิจิตร  

๑๕ นายฤดีพร  เองฉวน สมาชิกสภา ฯ ม.๘ ฤดีพร  เองฉวน  

๑๖ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  

๑๗ นายวิชาญ  สิทธิรักษ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ วิชาญ  สิทธิรักษ  

๑๘ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ นพดล  สุทธิ  

๑๙ นายสราวุธ  หัสพันธ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ สราวุธ  หัสพันธ  

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ  ทองแผ  

๒๑ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ ไพศาล  สมบัติ  



-๒- 
 

๒๒ นายนุสรณ  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ  เชาวนะ  

๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษายศ  

๒๔ นายไกรทิพย  บุญขํา สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย  บุญขํา  
 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๙  คน 
 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นางอาภรณ  ลอมเล็ก ปลัด อบต.นาแว อาภรณ  ลอมเล็ก  

๒ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  

๓ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว นายจรัล  สวัสดิโกมล  

๔ นางสาววรรณิภา  แสงระวี หัวหนาสํานักงานปลัด วรรณิภา  แสงระวี  

๕ นายจรูญฤทธ์ิ  กมัณฑา นิติกร จรูญฤทธ์ิ  กมัณฑา  
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. - นางอาภรณ  ลอมเล็ก ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาแวทําหนาที่

เ ล ขา นุ กา ร สภาฯ ไ ด เ รี ย ก สม า ชิกส ภาฯ  เ ข า ห อ ง ป ระ ชุม   โดยมี                

นายไกรทิพย  บุญขํา เปนประธานในการประชุมและไดดําเนินการประชุมไป

ตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  - ขอแนะนํา นายศักด์ิดา  รามแกว ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ

แผน  ซึ่งโอน/ยาย มาจากสํานักงานพระพุทธศาสนา จากจังหวัดภูเก็ต  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว เน่ืองจากเพิ่งแลวเสร็จไมไดถายสําเนา

เอกสารใหสมาชิกสภาฯ ไดตรวจ    แตเลขานุการสภาฯ ไดวางสมุดจดรายงาน

การประชุมไวใหแลวตามระเบียบ เพื่อใหสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบ ใครมีขอ

สงสัยหรือขอเสนอแนะ ขอเชิญ 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน   - ขอแกไขเพิ่มเติม ตรงประเด็น การจัดทํารางขอบัญญัติ ป ๒๕๕๖ ตางกับ     

ส.อบต. หมูที่ ๖  ป๒๕๕๗  อยางไร  ซึ่ง นายก อบต. ไมตอบ..ขอใหบันทึกไวดวย 

นายถาวร  วิจิตร  - ขอใหเพิ่มเติม โครงการตอเติมผนังอาคารประชุม ประเภทอาคารและ 

ส.อบต. หมูที่ ๗  สิ่งกอสราง (หนา ๒๑)  ควรหยุดไวกอน 

  - ขอใหเพิ่ม ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท ต้ังไวทําไม 

  - เพิ่ม หนา ๓๘  คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬา 



-๓- 
 

นายมานิตย  แกวศรีออน  - ขอใหเพิ่มรถสวนกลาง ไมมีโลโก 

ส.อบต. หมูที่๑ 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ  - ขอเพิ่มเงินอื่น นายกตอบวา โบนัส 

ส.อบต. หมูที่ ๙  

นายสุรพล  งามประดิษฐ  - ขอเพิ่มการซื้อเอกสารสอบราคา ไมควรปดกั้น 

ส.อบต. หมูที่ ๑ 

ประธานสภาฯ  - ขอใหเลขานุการสภาฯ จดทุกคําพูด  

  - ขอปรึกษา รายงานการประชุมครั้งที่ผานมาขอใหรับรองครั้งตอไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม (ไมมี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ไมมี) 

  
 

     ปดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 

 

        (ลงช่ือ)    อาภรณ  ลอมเล็ก     ผูจดรายงานการประชุม 

        (นางอาภรณ  ลอมเล็ก) 
                      

 (ลงช่ือ)  วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ) 
 

 (ลงช่ือ)   สราวุธ  หัสพันธ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายสราวุธ  หัสพันธ) 
 

 (ลงช่ือ)  อุดมพร  สุขุมทอง      ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นายอุดมพร  สุขุมทอง) 
 

 (ลงช่ือ)   ไกรทิพย  บุญขํา       ประธานสภา อบต. 

                 (นายไกรทิพย  บุญขํา) 

 

 


