
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว        

         

 ผู้มาประชุม      จ านวน  ๒๑  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จ านวน    ๓  คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จ านวน  ๑๒  คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  ๒๑  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นำยสุรพล  งำมประดิษฐ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑ สุรพล  งำมประดิษฐ์  
๒ นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน สมำชิกสภำ ฯ ม.๑ มำนิตย์  แก้วศรีอ่อน  
๓ นำงสุดใจ  ยกเลื่อน สมำชิกสภำ ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  
๔ นำยอุดมพร  สุขุมทอง สมำชิกสภำ ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  
๕ นำยเกียรติศักดิ์  คชเชนทร์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๓ เกียรติศักดิ์  คชเชนทร์  
๖ นำยภัทรศักดิ์  โรมำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๓ ภัทรศักดิ์  โรมำ  
๗ นำยสมศักดิ์  บัวบำน สมำชิกสภำ ฯ ม.๔ สมศักดิ์  บัวบำน  
๘ นำยชินวัฒน์  วธุรำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๔ ชินวัฒน์  วธุรำ  
๙ นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๕ ส ำรำญ  เดชำรัตน์  

๑๐ นำยนฤทธิ์  ชูเจริญ สมำชิกสภำ ฯ ม.๕ นฤทธิ์  ชูเจริญ  
๑๑ นำงบัณฑิต  ดวงจิโน สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน  
๑๒ นำงวัชรี  หนูนิล สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ - ขำด 
๑๓ นำยถำวร  วิจิตร สมำชิกสภำ ฯ ม.๗ ถำวร  วิจิตร  
๑๔ นำยสุรชัย  จินำผล สมำชิกสภำ ฯ ม.๗ สุรชัย  จินำผล  
๑๕ นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ ฤดีพร  เอ่งฉ้วน  
๑๖ นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๘ วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์  
๑๗ นำยนพดล  สุทธิ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ - ลำกิจ 
๑๘ นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๙ วิชำญ  สิทธิรักษ์  
๑๙ นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ สรำวุธ  หัสพันธ์  
๒๐ นำงสำวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๐ - ขำด 
๒๑ นำยนุสรณ์  เชำวนะ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชำวนะ  
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๒๒ นำยไพศำล  สมบัติ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ ไพศำล  สมบัติ  
๒๓ นำยเกรียงไกร  รักษำยศ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษำยศ  
๒๔ นำยไกรทิพย์  บุญข ำ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย์  บุญข ำ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑๒  คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำยสุชำติ  คงแก้ว นำยก อบต.นำแว สุชำติ  คงแก้ว  
๒ นำยจรัล  สวัสดโิกมล รองนำยก อบต.นำแว จรัล  สวัสดโิกมล  
๓ นำยศักดิ์ชำย  เชำวนะ รองนำยก อบต.นำแว ศักดิ์ชำย  เชำวนะ  
๔ นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต. นำแว อำภรณ์  ล้อมเล็ก  
๕ นำยศรชัย  แช่ม เลขำนุกำรนำยก อบต.นำแว ศรชัย  แช่ม  
๖ นำยโสพิศ  ริยำพันธ์ ที่ปรึกษำนำยก อบต.นำแว โสพิศ  ริยำพันธ์  
๗ นำยธีรวุฒิ  เดชำรัตน์ ที่ปรึกษำนำยก อบต.นำแว ธีรวุฒิ  เดชำรัตน ์  
๘ นำยสุวิทย์  กะตำกูล ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สุวิทย์  กะตำกูล  
๙ นำยวิศัลย์  มำตสม รองปลัด อบต.นำแว วิศัลย์  มำตสม  

๑๐ นำงสำววรรณิภำ  แสงระวี หัวหน้ำส ำนักปลัด วรรณิภำ  แสงระวี  
๑๑ นำงวันเพ็ญ  ล่องจิตต์ธรรม ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง วันเพ็ญ  ล่องจิตต์ธรรม  
๑๒ นำยศักดำ  รำมแก้ว เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยฯ ศักดำ  รำมแก้ว  

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. - เมื่อถึงเวลำ นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ต ำแหน่ง ปลัด อบต.นำแว ท ำหน้ำที่
เลขำนุกำรสภำฯ  ได้เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุม โดยมี นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน 
เป็นประธำนในที่ประชุม และด ำเนินกำรประชุมไปตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธำนสภำฯ - ตำมระเบียบวำระกำรประชุมสภำ อบต.นำแว สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.นำแว เรื่องแจ้งต่อที่
ประชุม ขอเชิญ นำยก อบต. 

นำยสุชำติ  คงแก้ว -  มีเรื่องแจ้งให้ทรำบ ดังนี้ 
นำยก อบต.นำแว ๑. แนะน ำตัวรองปลัด อบต.นำแว 
 ๒. แนะน ำตัวผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
 ๓. เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือพิจำรณำร่ำง

แผนพัฒนำสำมปี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘ มีพนักงำนจ้ำงพูดจำล่วงเกิน 
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สมำชิกสภำฯ คือ นำยไกรทิพย์  บุญข ำ และขณะนี้พนักงำนจ้ำงทั้งสองคนได้ส ำนึก
ถึงข้อผิดพลำดดังกล่ำว จึงขอขมำต่อนำยไกรทิพย์  บุญข ำ เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ำยให้
อภัยซึ่งกันและกัน ต่อไปจะได้ท ำงำนร่วมกันไม่ให้มีปัญหำกันอีกต่อไป 

 ๔. แนะน ำตัวที่ปรึกษำนำยก อบต.นำแว คือ นำยธีรวุฒิ  เดชำรัตน์ 
ที่ประชุม -  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  - รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยแรก วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ 
  ๒๕๕๘ 
ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด แก้ไข เปลี่ยนแปลง รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วขอเชิญ 
นำยถำวร  วิจิตร -  ตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุม ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ำหนด

ระยะเวลำ และวันเริ่มประชุม ซึ่งที่ประชุมสภำฯ ได้ก ำหนดเป็น ๔ สมัย 
   -  สมัยแรก   วันที่  ๑ – ๑๕   กุมภำพันธ์   ๒๕๕๘ 
   -  สมัยที่ ๒   วันที่  ๑ – ๑๕   มิถุนำยน     ๒๕๕๘ 
   -  สมัยที่ ๓   วันที่  ๑ – ๑๕   สิงหำคม      ๒๕๕๘  
   - สมัยที่ ๔   วันที่  ๑ – ๑๕   พฤศจิกำยน  ๒๕๕๘ 
 ผมมีควำมสงสัยและรู้สึกว่ำ ในหนึ่งปีมี ๑๒ เดือน ท ำไมสภำ อบต.นำแว  จึงไม่แบ่ง   

๔ เดือนครั้ง ซึ่งผมคิดว่ำสภำฯ ก ำหนดไม่ถูกต้อง จึงขอให้ ปลัด อบต. ช่วยดูและ
อธิบำยด้วยว่ำถูกต้องตำมระเบียบหรือไม่ เดี๋ยวสภำฯ  จะผิดระเบียบและก ำหนดผิด
ในครั้งต่อไปอีก ขอฝำกกรุณำดูสมัยประชุมด้วย 

นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  
ปลัด/เลขำนุกำรสภำฯ ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๑ กำรก ำหนดจ ำนวนสมัย

ประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัย
ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่
ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น ำควำมในข้อ ๑๑ (๓) มำใช้
บังคับโดยอนุโลม ซึ่งกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญสมัยแรก สภำ อบต.นำแว ได้
ด ำเนินกำรตำมระเบียบทุกอย่ำง และกำรก ำหนดสมัยประชุม ก ำหนดตำมควำม
เหมำะสมว่ำในห้วงเวลำนั้นๆ อบต.นำแว มีเรื่องเร่งด่วนที่จะพิจำรณำหรือไม่ มิได้
ก ำหนดตำมห้วงเดือน 

ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ขอแก้ไขอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
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ประธำนสภำฯ -  ขอถำมมติที่ประชุมสภำฯ ว่ำ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบรับรองรำยงำนกำร
ประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ โปรดยกมือ   

ที่ประชุม -  มีมติ รับรอง       ๑๙   เสียง 
ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  เป็นอันว่ำ ส.อบต. มีมติเห็นชอบ รับรอง 
  รับรอง  ๑๙   เสียง 
  งดออกเสียง   ๒   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องที่เสนอใหม่  
ประธำนสภำฯ -  เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
 ซึ่งร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ได้แจกให้สมำชิกสภำฯ ได้ศึกษำเป็นกำรล่วงหน้ำแล้ว 
 ขอเชิญ นำยก อบต.นำแว ชี้แจง และอธิบำยรำยละเอียด 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 
นำยก อบต.นำแว ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ อบต.นำแว และสำมำรถตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๓), (๔) 
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี เสนอ
ผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือเสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้
ควำมเห็นชอบ ส ำหรับรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่ได้แจกให้สมำชิกสภำฯ ได้
ศึกษำท ำควำมเข้ำใจแล้ว 

ประธำนสภำฯ -  ตำมที่ นำยก อบต.นำแว  ได้อธิบำย และชี้แจงเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ   
สำมปี มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอเชิญ 

นำยบัณฑิต  ดวงจิโน -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม แนวทำงกำรส่งเสริมกำรจัด 
ส.อบต. หมู่ที ่๖ สวัสดิกำรและนันทนำกำร 
  -  โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบล กำรตั้งงบประมำณตั้งไว้น้อย คือ ปี ๕๙ 

เท่ำกับ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ปี ๖๐ เท่ำกับ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ปี ๖๑ เท่ำกับ ๑๐๐,๐๐๐ 
บำท ในขณะที่แต่ละปีตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บำท  ซึ่งดูแล้วแต่ละปีต่อไปตั้งไว้ 
๑๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งน้อยมำก ไม่พอกับกำรบริหำรจัดกำร ขอให้ผู้บริหำรเพ่ิมงบด้วย 

นำยถำวร  วิจิตร -  ตำมท่ีคณะผู้บริหำรได้จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ขอสนับสนุนเพรำะคลอบคลุม 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ทุกยุทธศำสตร์แล้ว แต่ขอเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

และสังคม โครงกำรติดตั้งกล้อง CCTV ควรจะก ำหนดจุดที่มีควำมเสี่ยงมำกๆ และ
ขอให้ผู้บริหำรจัดท ำในข้อบัญญัติปีงบ ๒๕๕๙ ด้วย เพรำะเรื่องนี้เป็นเรื่องส ำคัญ 



-๕- 
  เร่งด่วนมีประโยชน์ทั้งกับประชำชนและหน่วยงำนของรัฐ ช่วยเหลือสังคมได้ทั้งเรื่อง

ควำมปลอดภัยทำงถนนและกำรก่ออำชญำกรรมได้มำก 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงกำรพื้นฐำน แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ กำรเกษตรในกำรจัดท ำโครงกำรขอให้ใส่รำยละเอียดว่ำกำรขุดลอกแหล่งน้ ำเพ่ือ

อนุรักษ์และพัฒนำธรรมชำติ 
ประธำนสภำฯ -  ขอเชิญ นำยก อบต.นำแว ช่วยอธิบำยข้อสงสัย 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  เรื่องโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบลปีงบประมำณ ๒๕๕๘  ไม่ได ้ - 
นำยก อบต.นำแว ด ำเนินกำรเพรำะดูแล้วไม่สำมำรถเบิกงบประมำณในเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับกีฬำได้ เกรง

จะเป็นภำระของ ส.อบต. มำก และได้สั่งให้เลขำนุกำรนำยก อบต.  ด ำเนินกำร 
นำยบัณฑิต  ดวงจิโน -  ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ท ำไมไม่จัดกีฬำ ถ้ำจัดจะใช้งบประมำณเท่ำไร พอหรือไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖   
นำยถำวร  วิจิตร -  ขอน ำปรึกษำ เรื่องกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ยุทธศำสตร์ ด้ำนคุณภำพชีวิต 
ส.อบต. หมู่ที ๗ และสังคม แนวทำงกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมและนันทนำกำร โครงกำร

แข่งขันกีฬำภำยในต ำบล เรื่องงบประมำณ และที่มำในกำรจัดท ำแผนประมำณกำร
ไว้ แต่ถ้ำจะให้สมบูรณ์หรือครบถ้วน เวลำจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีอย่ำหลงประเด็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดแข่งขันกีฬำ ให้เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรในกำรบริหำรงบประมำณทั้งหมด และในกำรด ำเนินกำร
ขอให้ ส.อบต. และผู้บริหำรพูดคุยให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 

ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด มีข้อสงสัยอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  ขอถำมมติที่ประชุมสภำ อบต.นำแว ว่ำสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด เห็นชอบกับร่ำง

แผนพัฒนำสำมปี โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -  มีมต ิ
   เห็นชอบ  ๒๐   เสียง 
   งดออกเสียง   ๑   เสียง 
ประธำนสภำฯ -  เป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๒๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และต่อไปจะน ำ

ร่ำงแผนพัฒนำสำมปี เสนอผู้บริหำร อบต.นำแว เพื่ออนุมัติและประกำศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ -  กำรเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมขอให้รองประธำนสภำ เป็นประธำนในที่ประชุม             
          ขอเชิญครับ 
นำยสรำวุธ  หัสพันธ์ - ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีเรื่องเสนอหรือสงสัย  
รองประธำนสภำฯ/ประธำนสภำ ขอเชิญ 



-๖- 

นำยบัณฑิต  ดวงจิโน -  ขอถำมผู้บริหำรว่ำโครงกำรถนน คสล. ในงบประมำณปี ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ใน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขั้นตอนไหน ได้ท ำหรือไม ่
นำยถำวร  วิจิตร -  ขอถำมโครงกำรถนน ๗ โครงกำรของงบประมำณปี ๒๕๕๘ มีงบประมำณแล้ว 
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ หรือยัง 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ - ๑. ขอถำม นำยก อบต. ว่ำมีชำวบ้ำนมำขอรถตักหน้ำขุดหลังสำเหตุที่ไม่ให้เพรำะ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ อะไร 
   ๒. ก้ำนไมโครโฟนท ำไมยังสั้น เพรำะผมตัวสูง 
   ๓. สถำนที่ต ำบลนำแว อำจจะเป็นแม่น้ ำรอบ ขอให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่เข้ำไป

เยี่ยม 
นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน - ขอถำมเรื่องถนนสำยสี่แยกต้นโพธิ์ – บ้ำนวังวัว ขณะนี้ประสำน อบจ.ไปถึงไหน 
ส.อบต. หมู่ ๑ แล้ว และอีกเรื่องหนึ่งกำรปรับปรุงและก่อสร้ำง ศพด.วัดวังสะพำน ผมขอโทษ

ผู้บริหำรด้วย 
ประธำนสภำฯ  -  ขอให้ นำยก อบต. ตอบค ำถำม ส.อบต. ที่มีข้อสงสัยแต่ละหัวข้อ ขอเชิญ  
นำยสุชำติ  คงแก้ว - ผมขอตอบและอธิบำย ดังนี้ 
นำยก อบต.นำแว -  โครงกำรก่อสร้ำงถนน จ ำนวน ๗ สำย ตำมข้อบัญญัติงบประมำณ ๒๕๕๘ อยู่ใน

ขั้นตอนของพัสดุก ำลังด ำเนินกำร 
 -  ส ำหรับรถตักหน้ำขุดหลังที่ชำวบ้ำนมำขอ ผมพิจำรณำแล้วว่ำขณะนี้ก ำลังท ำถนน

อยู่ ขอให้ผู้รับจ้ำงท ำถนนให้เสร็จสิ้นแล้วผมจะให้พนักงำนด ำเนินกำร 
 -  ตำมที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ถำมเรื่องกำรซ่อมถนนสำยสี่แยกต้นโพธิ์ – บ้ำนวังวัว 

ขณะนี้ อบจ.แจ้งว่ำก ำลังด ำเนินกำรอยู่ 
 -  และขอให้ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ช่วยบอกชำวบ้ำนด้วยว่ำถนนสำยบ้ำนนำงร ำเพย เป็น

งบประมำณ อบจ. จะช้ำหรือเร็ว ผมประสำนงำนอยู่ตลอดเวลำ 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  กระผมขอขอบคุณนำยก อบต. ด ำเนินโครงกำรถนน คสล.สำยบ้ำนควนชอบ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ถึงแม้ว่ำผู้รับจ้ำงจะเสนอรำคำที่ต่ ำสุด แต่เวลำด ำเนินกำรผู้รับจ้ำงจะถำมชำวบ้ำนว่ำ

พอหรือยัง ถือว่ำชำวบ้ำนได้ประโยชน์มำก งบประมำณไม่เสียเปล่ำ และขอถำม
นำยก อบต. ว่ำตำมที่นำยก อบต.ขอรถจักรกลของ อบจ. มำขุดลอกหนองน้ ำหมู่ที่ 
๑๒ และขุดลอกเหมืองน้ ำ ของหมู่ที่ ๙ ต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง ผมได้บอกกับชำวบ้ำน
ถูก 

ประธำนสภำฯ -  ขอเชิญ นำยก อบต. อธิบำยและชี้แจงข้อสงสัย 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ตำมท่ี ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ถำมว่ำเอำรถจักรกลของ อบจ.มำ อบต.นำแวเสียค่ำใช้จ่ำย 
นำยก อบต.นำแว หรือไม่ ขอตอบว่ำทั้งเครื่องจักรกลและน้ ำมันเป็นของ อบจ.และส ำหรับคนงำนขับ

รถนั้น ทั้งผู้บริหำรและผู้ใหญ่บ้ำนช่วยกันดูแล และมีเรื่องที่ต้องกำรขอฝำก ส.อบต. 



-๗- 

 ทุกท่ำน ว่ำในกำรท ำโครงกำรต่ำงๆ ก่อนด ำเนินกำรขอให้ ส .อบต. ท ำเรื่องขอให้
อุทิศที่ดินให้เรียบร้อย เรำไม่ต้องแก้ไขปัญหำกันในช่วงที่ก ำลังด ำเนินกำร เพรำะเป็น
กำรเสียเวลำ และ อบต. จะเกิดควำมเสียหำยได้ 

ประธำนสภำฯ -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด มีข้อสงสัยหรือซักถำมอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -  เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนเสนออีก ผมขอฝำก ส.อบต. ทุกท่ำน และผู้บริหำร 

ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน เพ่ือผลประโยชน์ของ อบต.นำแว 

 เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

        (ลงชื่อ)    อำภรณ์  ล้อมเล็ก     ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก) 
                      

 (ลงชื่อ)  วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

        (นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์) 
 

 (ลงชื่อ)   สรำวุธ  หัสพันธ์      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
         (นำยสรำวุธ  หัสพันธ์) 
 

 (ลงชื่อ)  อุดมพร  สุขุมทอง     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
           (นำยอุดมพร  สุขุมทอง) 

               
               (ลงชื่อ)   ฤดีพร  เอ่งฉ้วน      ประธำนสภำ อบต. 
                            (นำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน) 


