
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วันที ่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว        
         

 ผู้มาประชุม      จ านวน  ๑๘  คน     
 ผู้ไม่มาประชุม      จ านวน   ๖   คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      จ านวน   ๙   คน    
             

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  ๒๐  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 - ลำกิจ 
๔ นำยอุดมพร  สุขุมทอง สมำชิกสภำ ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  
๕ นำยเกียรติศักดิ์  คชเชนทร์ สมำชิกสภำ ฯ ม.๓ - ลำกิจ 
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 - ลำกิจ 
๑๑ นำยบัณฑิต  ดวงจิโน สมำชิกสภำ ฯ ม.๖ - ขำด 
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 นพดล  สุทธิ  
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 จุไรวรรณ์  ทองแผ่  



                                                          -๒- 
 

๒๒ นำยนุสรณ์  เชำวนะ สมำชิกสภำ ฯ ม.๑๑ นุสรณ์  เชำวนะ  
๒๓ 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 - ขำด 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๕  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 นำยโสพิศ  ริยำพันธ์ ที่ปรึกษำนำยก อบต. นำแว โสพิศ  ริยำพันธ์  
๕ นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต.นำแว อำภรณ์  ล้อมเล็ก  
๖ นำยสมภพ  สุรสกุล รองปลัด อบต.นำแว สมภพ  สุรสกุล  
๗ นำยสุวิทย์  กะตำกูล ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สุวิทย์  กะตำกูล  
๘ นำยศักดำ  รำมแก้ว เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ ศักดำ  รำมแก้ว  
๙ นำงสำวสำยชล  รัตนฉวี นักวิชำกำรเงินและบัญชี สำยชล  รัตนฉว ี  

 
เมื่อถึงเวลำ ๑๓.๐๐ น. นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก ปลัด อบต. ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯ ได้เรียกสมำชิกสภำฯ 

เข้ำห้องประชุม โดยมีนำยฤดีพร  เอ่งฉ้วน เป็นประธำนในที่ประชุมและได้ด ำเนินกำรประชุมไปตำมระเบี ยบกำร
ประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธำนสภำ - เรื่องแจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับประกำศ อบต.นำแว เรื่องกำรรับลงทะเบียนผู้สูงอำยุ     

ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ (รำยใหม่) ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับลงทะเบียนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ (รำยใหม่) 

เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย อบต.นำแว จึงขอประกำศให้ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติตำมประกำศฯ สำมำรถติดต่อขอยื่นค ำร้องขอ
ลงทะเบียนต่อ นำยก อบต.นำแว โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

  คุณสมบัติของผู้สูงอำยุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้มีคุณสมบัติได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอำยุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

๑. มีสัญชำติไทย 
๒. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพ้ืนที่ อบต.นำแว ตำมทะเบียนบ้ำน 



-๓- 

๓. มีอำยุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ข้ึนไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ต.ค. ๒๔๙๘ (ใน 
กรณีที่ในทะเบียนบ้ำนไม่ปรำกฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่ำบุคคลเกิดในวันที่ 
๑ มกรำคม ของปีนั้น) 

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจำกหน่วยงำนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ ำนำญ เบี้ย
หวัด ช ำนำญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอำยุที่อยู่ในสถำน
สงเครำะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน 
ค่ำตอบแทน รำยได้ประจ ำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจั ด ให้ประจ ำ  ยก เว้ นผู้ พิ กำรตำมระเบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และผู้ป่วยเอดส์ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

คุณสมบัติของผู้พิกำรที่มีสิทธิได้รับเบี้ยควำมพิกำร 
๑. มีสัญชำติไทย 
๒. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพ้ืนที่ อบต.นำแว ตำมทะเบียนบ้ำน 
๓. มีบัตรประจ ำตัวผู้พิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำร 
๔. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 
คุณสมบัติผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 
๑. มีสัญชำติไทย 
๒. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพ้ืนที่ อบต.นำแว ตำมทะเบียนบ้ำน 
๓. มีหนังสือรับรองผู้ป่วยเอดส์ 
ขั้นตอนกำรยื่นค ำขอ 
ให้ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้น ยื่นค ำขอรับ 

 เงินสวัสดิกำรด้วยตนเอง ณ อบต.นำแว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๗ 
 ขอให้สมำชิกสภำฯ ช่วยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนที่มีคุณสมบัติดังกล่ำว
ข้ำงต้น ทรำบโดยทั่วกัน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำ -  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๗ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ขอเชิญ 



-๔- 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำ -  เป็นอันว่ำที่ประชุมสภำฯ มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ   

สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ประธำนสภำ - ๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งเอกสำรรำยละเอียดได้แจกให้สมำชิกสภำฯ ได้ศึกษำเป็น
กำรล่วงหน้ำแล้ว มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำมบ้ำง ขอเชิญ 

นำยถำวร  วิจิตร -  ตำมรำยละเอียดของกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำฯ ประจ ำปีงบประมำณ  
ส.อบต. หมู่ ๗ ๒๕๕๗ ในช่องหมำยเหตุ สงสัยมีกำรโอนเงินมำก ไม่เข้ำใจ โดยเฉพำะโอนไปยังเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และงบประมำณที่ตั้งไว้ส ำหรับโครงกำรประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ท ำไมไม่ท ำ ถ้ำท ำจะมีประโยชน์แก่ผู้ปกครองมำก ขอให้ตอบด้วย 

ประธำนสภำ -  ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ 
นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก -  ในกำรโอนเงินงบประมำณ จะท ำตำมระเบียบทุกครั้ง และในกำรโอนเงินไปยังเงิน 
ปลัด อบต.นำแว ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ใช้งบประมำณที่เหลือจ่ำยของแต่ละโครงกำร ไม่มีกำรตั้ง

งบประมำณแบบหลอกๆ 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ในกำรโอนไปตั้งเพ่ือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของปีงบประมำณ ๒๕๕๖ มีหนังสือสั่ง 
นำยก อบต.นำแว กำรให้เบิกจ่ำยจำกงบปี ๒๕๕๗ ขอให้เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยส ำเนำเอกสำรหนังสือสั่งกำรให้ 

สมำชิกสภำฯ ด้วย 
นำยถำวร  วิจิตร -  เรียนท่ำนประธำน ที่ผมมีข้อสงสัย ขอให้ผู้บริหำรตอบ เจ้ำหน้ำที่ไม่มีสิทธิตอบ  
ส.อบต. หมู่ ๗ เรื่องโบนัสตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บำท แต่ท ำไมเบิกมำก 
ประธำนสภำ -  ตำมท่ี ส.อบต.ถำม  ท่ำนนำยก อบต. และ ปลัด อบต. ได้ตอบแล้ว และที่ประชุม

รับทรำบแล้ว ส.อบต. ท่ำนใด มีข้อสงสัยอีก ขอเชิญ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธำนสภำ -  เป็นอันว่ำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ที่

ประชุมรับทรำบ 
 - ๓.๒ รายงานสถานะการเงินการคลังและงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ซึ่งเอกสำรรำยละเอียดได้แจกให้ ส.อบต. ได้ทรำบล่วงหน้ำแล้ว ส.อบต.ท่ำน
ใดมีข้อสงสัยที่จะซักถำมขอเชิญ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธำนสภำ -  เป็นอันว่ำสมำชิกสภำฯ รับทรำบ 
 



-๕- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 
 เรื่องพิจารณา 
ประธำนสภำ - ๔.๑ พิจารณาเลือกกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา อบต. จ านวน ๓ คน ซึ่ง

คณะกรรมกำรพัฒนำฯ แต่ละชุดจะหมดวำระในวั นที่  ๑๙ ธ.ค. ๕๗  และ
คณะกรรมกำรที่ได้มำจำกสมำชิกสภำฯ จ ำนวนสำมคน ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวำระ
ครำวละ ๒ ปี และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

๑. ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๒. ร่วมจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ เสนอแนะและแก้ไขปัญหำ 
๓. พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำ และร่ำงแผนด ำเนินงำน 
๔. ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อก ำหนด 
๕. พิจำรณำให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผล 
๖. แต่งตั้งท่ีปรึกษำ คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
๗. ประสำนกับประชำคมหมู่บ้ำนในกำรรวบรวมวิเครำะห์ปัญหำต้องกำรของ

ประชำชน 
ขอเชิญ ส.อบต. เสนอ 

นำยอุดมพร  สุขุมทอง -  ขอเสนอ นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน  ส.อบต. หมู่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ ๒  
ประธำนสภำ -  ผู้รับรอง ๑. นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์ ส.อบต. หมู่ ๕ 
  ๒. นำยสุรชัย  จินำผล  ส.อบต. หมู่ ๗    
นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์ -  ขอเสนอ นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์  ส.อบต. หมู่ ๙ 
ส.อบต. หมู่ ๘  
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ขอสละสิทธิ 
ส.อบต. หมู่ ๙  
นำยนุสรณ์  เชำวนะ -  ขอเสนอ นำยสุรชัย  จินำผล   ส.อบต. หมู่ ๗ 
ส.อบต. หมู่ ๑๑  
ประธำนสภำ -  ผู้รับรอง ๑. นำยเกรียงไกร  รักษำยศ ส.อบต. หมู่ ๑๒ 
   ๒. นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน ส.อบต. หมู่ ๑ 
นำยสุรชัย  จินำผล - ขอเสนอ นำงสำวจุไรวรรณ์  ทองแผ่  ส.อบต. หมู่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ ๗  
ประธำนสภำ -  ผู้รับรอง ๑. นำยนพดล  สุทธิ  ส.อบต. หมู่ ๙ 
   ๒. นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์ ส.อบต. หมู่ ๘  
 -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเสนออีก ขอเชิญ 



-๖- 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธำนสภำ -  เป็นอันว่ำสภำ อบต.นำแว ได้เลือกกรรมกำรในคณะกรรมกำรพัฒนำ อบต. 

จ ำนวนสำมคน ประกอบด้วย 
๑. นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน  ส.อบต. หมู่ ๑ 
๒. นำยสุรชัย  จินำผล  ส.อบต. หมู่ ๗ 
๓. นำงสำวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ ส.อบต. หมู่ ๑๐ 
- ๔.๒ พิจารณาเลือกกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขอเชิญเสนอ 

นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน -  ขอเสนอ นำยนุสรณ์  เชำวนะ ส.อบต. หมู่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ ๑  
ประธำนสภำ -  ผู้รับรอง ๑. นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์  ส.อบต. หมู่ ๙ 
   ๒. นำยไพศำล  สมบัติ  ส.อบต. หมู่ ๑๑ 
นำยเกรียงไกร  รักษำยศ -  ขอเสนอ นำยถำวร  วิจิตร  ส.อบต. หมู่ ๗ 
ส.อบต. หมู่ ๑๒  
นำยถำวร  วิจิตร -  ขอสละสิทธิ์ 
ส.อบต. หมู่ ๗ 
นำงสำวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ -  ขอเสนอ นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์  ส.อบต. หมู่ ๘ 
ส.อบต. หมู่ ๑๐  
ประธำนสภำ -  ผู้รับรอง ๑. นำยเกรียงไกร  รักษำยศ ส.อบต. หมู่ ๑๒ 
   ๒. นำยนพดล  สุทธิ  ส.อบต. หมู่ ๙ 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ขอเสนอ นำยนพดล  สุทธิ  ส.อบต. หมู่ ๙ 
ส.อบต. หมู่ ๙  
นำยนพดล  สุทธิ -  ขอสละสิทธิ์ 
ส.อบต. หมู่ ๙ 
นำยสุรชัย  จินำผล -  ขอเสนอ นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์  ส.อบต. หมู่ ๕ 
ส.อบต. หมู่ ๗  
ประธำนสภำ -  ผู้รับรอง ๑. นำยอุดมพร  สุขุมทอง  ส.อบต. หมู่ ๒ 
   ๒. นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์ ส.อบต. หมู่ ๘ 
ประธำนสภำ -  เป็นอันว่ำกรรมกำรในคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ประกอบด้วย 
๑. นำยนุสรณ์  เชำวนะ  ส.อบต. หมู่ ๑๑ 
๒. นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์ ส.อบต. หมู่ ๘ 
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๓. นำยส ำรำญ  เดชำรัตน์ ส.อบต หมู่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำ -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอขอเชิญ 
นำยมำนิตย์  แก้วศรีอ่อน -  ผมขอน ำปรึกษำท่ีประชุมสภำฯ ว่ำในกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๔        
ส.อบต. หมู่ ๑ ก.พ. ๕๗ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ กำรจ่ำยขำดเงินสะสมในครั้งนั้นผ่ำนมำประมำณ     

๗ เดือน ซึ่งไม่สำมำรถท ำได้ เพรำะซ้ ำซ้อนกับถนนถมหลุมบ่อ ซึ่งกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสมนั้น ต้องมีควำมเดือดร้อนและต้องด ำเนินกำรทันที จึงสมควรยกเลิก  และ
ขณะนี้ จังหวัดนครศรีธรรมรำชได้ประกำศให้อ ำเภอฉวำงอยู่ในเขตภัยพิบัติ ซึ่งฝน
ตกหนักเกิดน้ ำท่วม ท ำให้ถนนได้รับควำมเสียหำย ควรส ำรวจและจ่ำยขำดเงินสะสม
ได้เลย 

 -  เรื่องท่ี ๒ ถนนสำยสี่แยกต้นโพธิ์ – อ ำเภอพิปูน งบประมำณปีที่แล้วจะด ำเนินกำร
ได้หรือไม ่

 -  เรื่องท่ี ๓ กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ของหมู่ที่ ๑ จะท ำเมื่อไร 
ประธำนสภำ -  ผมขอน ำปรึกษำที่ประชุมสภำว่ำจะยกเลิกกำรจ่ำยขำดเงินสะสมเมื่อวันที่ ๒๔ 

ก.พ. ๕๗ จ ำนวน ๕ โครงกำรหรือไม่ ถ้ำสมำชิกสภำฯ เห็นว่ำควรยกเลิกก็ขอมติ ผม
ขอถำมว่ำสมำชิกสภำฯ อนุมัติให้ยกเลิกกำรจ่ำยขำดเงินสะสมเมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. 
๕๗ จ ำนวน ๕ โครงกำร คือ โครงกำรที่ ๓ -๗ ตำมเอกสำรหรือไม่ ถ้ำอนุมัติ โปรด
ยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติอนุมัติยกเลิก จ ำนวน ๑๘ เสียง 
ประธำนสภำ -  เป็นอันว่ำสภำ อบต.นำแว มีมติอนุมัติให้ยกเลิกกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เมื่อวันที่ 

๒๔ ก.พ. ๕๗ 
 -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนอีก ขอเชิญ 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ฝำกท่ำนประธำนสภำ ถำมผู้บริหำร อบต.  ว่ำถนนสำยควนนำยชอบ งบประมำณ  
ส.อบต. หมู่ ๙ ๑ ล้ำนบำท จะท ำเม่ือไรเพรำะช่วงนี้ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อนในกำรสัญจร 
นำยสุรชัย  จินำผล -  เรียนท่ำนประธำน สมำชิกสภำฯ มีควำมห่วงใยชำวบ้ำน ขอให้ นำยก อบต. เห็น 
ส.อบต. หมู่ ๗ ประโยชน์ของชำวบ้ำนให้มำก ไม่ใช่เห็นข้ำรำชกำรเป็นเทวดำ 
ประธำนสภำ -  ขอเชิญนำยก ตอบชี้แจ้ง 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ถนนสำยสี่แยกต้นโพธิ์ติดเขอตอ ำเภอพิปูนเป็นของ อบจ. และได้ประสำนกับ  
นำยก อบต.นำแว อบจ. แล้ว จะด ำเนินกำรส ำรวจเร็วๆ นี้ 
 -  กำรขยำยเขตไฟฟ้ำของ หมู่ ๑ ต้องคอยงบประมำณและต้องประสำนงำนอีกครั้ง

หนึ่ง 



-๘- 

 -  เรื่องที่สมำชิกสภำฯ บอกว่ำให้รักชำวบ้ำนให้มำก ผู้บริหำรเองก็มำจำกกำร
เลือกตั้งจะต้องเห็นควำมส ำคัญของชำวบ้ำนเป็นใหญ่อยู่แล้ว อบต .ต้องท ำงำน
ร่วมกันทั้งสำมส่วน หำกขำดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ถ้ำส่วนหนึ่งอยู่ ส่วนหนึ่งไป 
ชำวบ้ำนก็เดือดร้อน 

ประธำนสภำ -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีเรื่องจะซักถำมอีก ขอเชิญ 
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ขอถำมเกี่ยวกับงบประมำณท่ีจะท ำถนนสำยควนนำยชอบว่ำเริ่มจำกจุดไหน 
ส.อบต. หมู่ ๙ 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  งบประมำณจะท ำต่อจำกถนนเดิมไม่มีใครเริ่มท ำถนนเริ่มเป็นช่วงๆ 
นำยก อบต.นำแว  
นำยวิชำญ  สิทธิรักษ์ -  ขอถำมเพรำะขณะนี้ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรใช้เส้นทำง ขอผู้บริหำร 
ส.อบต. หมู่ ๙ อย่ำว่ำกระทบกระท่ัง 
ประธำนสภำ -  ขอเชิญ นำยก อบต. 
นำยสุชำติ  คงแก้ว -  ขอตอบสมำชิกสภำฯ ผมตอบตำมควำมจริง ไม่ได้ว่ำกระทบกระท่ังเลย 
นำยก อบต.นำแว 
นำยสุวิทย์  กะตำกูล -  ถนนสำยควนนำยชอบเริ่มจำกถนนเดิม – เนินกลำงควน 
ผอ.กองช่ำง 
นำงสำวจุไรวรรณ์  ทองแผ่ -  ขณะนี้ประปำของหมู่ ๑๐ ได้เจำะแล้วมีปริมำณน้ ำมำกสำมำรถขยำยเขตใช้ได้ 
ส.อบต. หมู่ ๑๐ หลำยหมู่บ้ำน ขอให้นำยก อบต. ช่วยประสำนหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเรื่อง

งบประมำณจะเป็นประโยชน์แก่ชำวบ้ำนเป็นอย่ำงมำก 
ประธำนสภำ -  สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดยังมีเรื่องอ่ืนอีก ขอเชิญ 
 -  เมื่อไม่มี ขอปิดประชุม 
 
 ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

        (ลงชื่อ)   อำภรณ์  ล้อมเล็ก      ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงอำภรณ์  ล้อมเล็ก) 
                      

 (ลงชื่อ)  วรรณิดำ  พูลสวัสดิ์    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

        (นำงวรรณิดำ  พูลสวัสดิ์) 
 

 (ลงชื่อ)   สรำวุธ  หัสพันธ์      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำยสรำวุธ  หัสพันธ์) 
 
 



-๙- 

(ลงชื่อ)  อุดมพร  สุขุมทอง     ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
          (นำยอุดมพร  สุขุมทอง) 

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


