รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว
ผูมาประชุม
ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม

จํานวน ๑๘ คน
จํานวน ๖ คน
จํานวน ๗ คน

ผูเขาประชุม จํานวน ๑๘ คน
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายสุรพล งามประดิษฐ
๒
นายมานิตย แกวศรีออน
๓
นางสุดใจ ยกเลื่อน
๔
นายอุดมพร สุขุมทอง
๕
นายเกียรติศักดิ์ คชเชนทร
๖
นายภัทรศักดิ์ โรมา
๗
นายชินวัฒน วุธรา
๘
นายสมศักดิ์ บัวบาน
๙
นายสําราญ เดชารัตน
๑๐ นายนฤทธิ์ ชูเจริญ
๑๑ นางวัชรี หนูนิล
๑๒ นายบัณฑิต ดวงจิโน
๑๓ นายสุรชัย จินาผล
๑๔ นายถาวร วิจิตร
๑๕ นายฤดีพร เองฉวน
๑๖ นางวรรณิดา พูลสวัสดิ์
๑๗ นายวิชาญ สิทธิรักษ
๑๘ นายนพดล สุทธิ
๑๙ นายสราวุธ หัสพันธ
๒๐ นางสาวจุไรวรรณ ทองแผ
๒๑ นายไพศาล สมบัติ

ตําแหนง
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

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
ขาด

มานิตย แกวศรีออน
สุดใจ ยกเลื่อน
อุดมพร สุขุมทอง
เกียรติศักดิ์ คชเชนทร
ภัทรศักดิ์ โรมา
ขาด
สมศักดิ์ บัวบาน
สําราญ เดชารัตน
นฤทธิ์ ชูเจริญ
วัชรี หนูนิล
ขาด
สุรชัย จินาผล
ขาด
ฤดีพร เองฉวน
วรรณิดา พูลสวัสดิ์
วิชาญ สิทธิรักษ
นพดล สุทธิ
ลา
จุไรวรรณ ทองแผ
ไพศาล สมบัติ

-๒๒๒
๒๓
๒๔

นายนุสรณ เชาวนะ
นายเกรียงไกร รักษายศ
นายไกรทิพย บุญขํา

สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒
สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒

นุสรณ เชาวนะ
ขาด
ไกรทิพย บุญขํา

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๗ คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ - สกุล
นายสุชาติ คงแกว
นายศักดิ์ชาย เชาวนะ
นายจรัล สวัสดิโกมล
นายศรชัย แชม
นายสุวิทย กะตากูล
นางอิสรีย กิตติวิมลชัย
นายสมภพ สุรสกุล

ตําแหนง
นายก อบต.นาแว
รองนายก อบต.นาแว
รองนายก อบต.นาแว

ลายมือชื่อ
สุชาติ คงแกว
ศักดิ์ชาย เชาวนะ
นายจรัล สวัสดิโกมล
เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย แชม
หัวหนาสวนโยธา
สุวิทย กะตากูล
หัวหนาสวนการคลัง
อิสรีย กิตติวิมลชัย
รองปลัด อบต.นาแว
สมภพ สุรสกุล

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

- สมาชิกสภาฯ ไดลงชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบ
องคประชุมแลว ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมสภาฯ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ซึ่ง เลขานุก ารสภาฯ สง เอกสารให
สมาชิกสภาฯ ทราบลวงหนาแลว

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- เรื่องที่ ๑ เรื่องขอความรวมมือประกาศแจง การชําระภาษี
บํารุงทองที่ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหนังสือองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลนาแว ที่ นศ ๗๘๗๐๒/๑๓๒ ลงวั น ที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ใหผูมีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ ที่อยู
ในเขต อบต.นาแว มาชําระภาษีบํารุงทองที่ตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กําหนดไว
- เรื่องที่ ๒ การจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบล ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๖ ในชวงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ขอความรวมมือในการ
จัดเตรียมงานดังกลาว เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
- รับทราบ

ที่ประชุม

-๓ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

นายสุชาติ คงแกว
นายก อบต.นาแว

รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม สภาฯ สมัย วิส ามั ญ สมัย ที่ ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
- ตามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่
๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ไดสงใหสมาชิกสภาฯ
ไดตรวจสอบ และปดประกาศแลวนั้น เมื่อวันที่ ๙ มกราคม
๒๕๕๖ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ที่จะเสนอหรือขอแกไขรายงาน
การประชุมสภาฯ บางหรือไม ขอเชิญครับ
- ไมมี
- สอบถามมติที่ ป ระชุม ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแลว มี ม ติ รั บ รอง
รายงานการประชุม สภาฯ สมัยวิส ามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ที่ ๑/
๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยไมมีการแกไข
เรื่องที่เสนอใหม
- ๓.๑ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)
ขอเชิญ ทานนายก อบต.นาแว ชี้แจงครับ
- เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม
นายสุชาติ คงแกว นายก อบต.นาแว ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอ
อนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว เพื่อโอนไปตั้ง
เปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทอาคารและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางและปรับปรุง
เสาธงชาติเดิมบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาแว
งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อ
โอนไปตั้ ง เป น รายการใหม ป ระเภทค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง จํานวน ๓ รายการ เปนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เหตุผล เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวเพื่อจายเปนคากอสราง
และปรับปรุงเสาธงชาติเดิมบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวน

-๔ตําบลนาแว ยังไมมีความจําเปนที่จะตองกอสรางและปรับปรุง
ประกอบกับขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลนาแวมีโครงการที่
มีความจําเปนกวาที่จะตองดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนแก
ทอ งถิ่ น และประชาชนที่ม าติด ตอ ขอรั บ บริ ก าร จึ ง ขอความ
เห็นชอบโอนเงินตามรายการดังกลาวขางตนเพื่อโอนไปตั้งเปน
รายการใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีก าร
งบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ
๒๗ ความวา “การโอนเงิน งบประมาณรายจ ายในหมวดค า
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น” ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้
๑. โครงการจัดซื้อตูระบบโทรศัพทสาขาพรอมอุปกรณและ
ติดตั้ง เปนเงิน ๖๕,๒๐๐ บาท
- โดยจัดซื้อตูร ะบบโทรศัพทส าขา ขนาด ๖ สายนอก ๑๖
สายใน จํานวน ๑ เครื่อง พรอมติดตั้งอุปกรณกันฟาผา จํานวน
๑ ตั ว เครื่ อ งสํ า รองไฟ ขนาด ๑๐๐ VA จํ า นวน ๑ เครื่ อ ง
รวมทั้ง อุป กรณอื่นๆ ที่เ กี่ยวของกับ การติดตั้ง และเช็คระบบ
สายโทรศัพทเดิม จํานวน ๘ จุด และเดินสายจุดติดตั้งโทรศัพท
ใหม จํานวน ๕ จุด เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วสําหรับ
ประชาชนที่โทรศัพทติดตอราชการกับสวนราชการตางๆ
๒. โครงการปรับปรุงอาคารบริเ วณหอถัง ประปา เปนเงิน
๓๘,๘๐๐ บาท
- โดยทําการติดตั้งตาขายลวดถักโครงทอเหล็ก ขนาดกวาง
๓.๗๐ เมตร ยาว ๘.๒๕ เมตร บริเวณอาคารหอถังประปา (หลัง
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาแว) สําหรับใชเปนหองเก็บ
วัสดุอุปกรณตางๆ ของ อบต. รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแว
๓. โครงการปรั บ ปรุง หลั ง คาโรงจอดรถบริเ วณที่ทํ าการ
องคการบริหารสวนตําบลนาแว เปนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท
- โดยทําการรื้อหลังคาเหล็กของเดิมออก และติดตั้งหลังคา
ใหมโดยใชหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ไมนอยกวา ๙๐.๗๓ ตาราง

-๕-

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

เมตร สํ า หรั บ เป น ที่ จ อดรถสํ า หรั บ ผู ม าติ ด ต อ ราชการ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลนาแว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและไดโปรดพิจ ารณาเห็นชอบ
อนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) ดังกลาวขางตน
ขอบคุณครับ
- ตามที่ ทานนายก อบต.นาแว ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) มีสมาชิก
สภาฯ ทานใดจะขออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
- ไมมี
- เมื่อไมมีส มาชิก สภาฯ ทานใดอภิป ราย กระผมขอถามในที่
ประชุมวาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)
หรือไม ถาเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ
- มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๖ เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
- เปนอันวา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวดครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง)
- ๓.๒ เรื่องกําหนดสมัยประชุมประจําป ระยะเวลาและวันเริ่ม
ประชุม สามัญประจําปของแตสมัยและกําหนดวันเริ่ม ประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔) ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป
ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของ
แตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปสมัยแรกของป
ถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญ

-๖-

นายฤดีพร เองฉวน
สมาชิกสภาฯ ม.๘

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประจํ าปส มั ยแรกของแตล ะป เมื่อ สภาท องถิ่น มีม ติแ ลว ให
ประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของสภาทองถิ่น พรอมทั้ง
ปดประกาศไวในที่เ ปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ขอเชิญ ทานสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ
- เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายฤดีพร เองฉวน สมาชิก
สภาฯ หมู ๘ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจําป ๔ สมัย ซึ่ง
แตละสมัยมีดังนี้
สมัยที่ ๑ วันที่ ๑๔ – ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๖ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
และขอเสนอ กํ า หนดวั น เริ่ม ประชุ ม สมั ยประชุม สามั ญ
ประจํ า ป ส มั ย แรกของป ถั ด ไป คื อ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๔ – ๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ขอผูรับรองดวยครับ
- ผูรับรอง ๒ คน คือ
๑. นายสมศักดิ์ บัวบาน สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔
๒. นายวิชาญ สิทธิรักษ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๙
- มีทาน สมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอเปนอยางอื่นบางหรือไม
ขอเชิญครับ
- ไมมี
- เป น อั น ว า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ กํ า หนดสมั ย ประชุ ม ประจํ า ป
ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจําปของแตสมัยและ
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป
ถัดไป ตามที่นายฤดีพร เองฉวน สมาชิก สภาฯ หมูที่ ๘ ได
เสนอมา
- รับทราบ

-๗ระเบียบวารที่ ๔
ประธานสภาฯ
นายวิชาญ สิทธิรักษ
สมาชิกสภาฯ ม.๙

ประธานสภาฯ
นางสาวจุไรวรรณ ทองแผ
สมาชิกสภาฯ ม.๑๐

ประธานสภาฯ
นายฤดีพร เองฉวน
สมาชิกสภาฯ ม. ๘

ประธานสภาฯ
นายนพดล สุทธิ
สมาชิกสภาฯ ม. ๙

เรื่องอื่นๆ
- มีส มาชิก สภาฯ ทานใด เสนอหรือ สอบถามเรื่ องอื่นๆ บา ง
หรือไม ขอเชิญครับ
- เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายวิชาญ สิทธิรักษ
สมาชิก สภาฯ หมูที่ ๙ ขอแจง ใหฝายบริห ารไดรับ ทราบถึ ง
ป ญ หาของประชาชน ในหมู ที่ ๙ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งถนนชํ า รุ ด
เสียหายเปนหลุมเปนบอ ซึ่งกระผมไดแจงใหฝายบริหารทราบ
แลวหลายครั้ง ขอความกรุณาเขาไปสํารวจพื้นที่และทําการ
ซอมแซมใหดวย เนื่องจากขณะนี้ประชาชนที่สัญ จรไปมาเกิด
อุบัติเหตุขึ้นบอยครั้ง
- มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญครับ
- เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวจุไรวรรณ ทองแผ
สมาชิกสภาฯ หมู ๑๐ ขอแจงกับฝายบริหารดวยวา ถนนสาย
บานทุงกระจูด – หมูที่ ๑๐ และสายบานในชอง – หมูที่ ๑๐
ตอนนี้สภาพถนนมีความลําบากในการสัญจรไปมา ขอใหเขาไป
ดูแลและซอมแซมใหดวยคะ
- มี ส มาชิก สภาฯ ทานใด เสนอหรือ สอบถามเรื่ องอื่นๆ บา ง
หรือไม ขอเชิญครับ
- เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายฤดีพร เองฉวน สมาชิก
สภาฯ หมู ๘ ขอฝากเรื่องการเตรียมความพรอมรับ มือ ชวง
หนาแลงทั้งเรื่องน้ําและเรื่องไฟ ที่อาจจะเกิดขึ้ นไดตลอดเวลา
โดยขอใหเ ตรีย มความพรอมทั้ ง ยานพาหนะต างๆ เครื่องมื อ
อุปกรณ และกําลังเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
- เรื่ อ งน้ํ า ประปาเพื่ อ ใช อุ ป โภค-บริ โ ภค ในงานต า งๆ ที่
ประชาชนในพื้ น ที่ ขอความอนุ เ คราะห ใ ห ท าง อบต.นาแว
จัดหาและสงให ขอใหทาง อบต.นาแว ไดสนับสนุนโดยไมเสีย
คาใชจายดวย ครับ
- มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญครับ
- เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายนพดล สุทธิ สมาชิก
สภาฯ หมู ๙ ขอแจงใหทราบเรื่องไฟฟาในจุดเสี่ยงตางๆ ตาม
ทางโคง ซึ่งอยูในสภาพที่ไมสามารถใชงานไดตามปกติ ทําใหเกิด

-๘-

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายสุชาติ คงแกว
นายก อบต.นาแว

นายวิชาญ สิทธิรักษ
สมาชิกสภาฯ ม. ๙

อุบัติเหตุขึ้นแลวบอยครั้ง ขอใหเขาไปสํารวจและซอมแซมให
ดวยครับ ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญครับ
- ไมมี
- กระผม ขอเชิญ นายก อบต.นาแว ชี้แจงขอสอบถาม ครับ
- ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม
นายสุชาติ คงแกว นายก อบต.นาแว ขอชี้ แจงตามที่ทาน
สมาชิกสภาฯ ไดสอบถาม ดังนี้
๑. เรื่องการเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณในชวง
หนาแลงทั้งในเรื่องของน้ําและไฟ กระผมไดออกคําสั่ง แตงตั้ง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไวเรียบรอยแลว
๒. เรื่อ งของน้ํ าประปาที่ป ระชาชนในเขตพื้นที่ ขอความ
อนุเคราะหใหทาง อบต.นาแว จัดหาและสงให จําเปนตองเสีย
คาใชจายตามที่ทางราชการสวนทีเกี่ยวของกําหนดไว เนื่องจาก
ทาง อบต.นาแว ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว อีกทั้งขอฝาก
เรื่อ งการขอความอนุเ คราะห นั้น ตอ งเขา มาทําเปน หนั ง สื อ
ตามลําดับขั้นตอน เพื่อความเปนระบบ ระเบียบเรียบรอยของ
หนวยงาน
๓. เรื่องถนน หมูที่ ๙ (ถนนสายดาวดึงส) ที่ยังเปนหลุมเปน
บอ ในจุด นี้เ ปนงบของ อบจ. ซึ่ ง สจ. รับ ผิดชอบอยู ล า สุ ด
กระผมไดประสานงาน สอบถามถึงความคืบหนา ก็ไดรับการ
แจง มาวาอยูในขั้นตอนดําเนินการจัดซื้อจัดจางอยู และ ถนน
สายบานทุงกระจูด – หมูที่ ๑๐ และถนนสายบานในชอง – หมู
ที่ ๑๐ ที่ ชํ ารุ ด เสี ย หายนั้น ทาง อบต.ไมไ ด ตั้ง งบประมาณ
รายจายไว จึง จํา เปนตองแกไขปญ หาเบื้องตนไปกอน ตาม
สภาพที่ใหใชงานไดไปพลางกอน ครับ
๔. เรื่องไฟฟา หมูที่ ๙ ที่ชํารุด กระผมไดใหเจาหนาที่เขา
ไปซอมแซมเรียบรอยแลว หากมีจุดไหนที่ยังเสียหายใชงานไมได
ก็ขอใหแจงใหทราบดวย แลวจะใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเขาไป
ซอมแซมใหตอไปครับ
- เรี ย นท า นประธานสภาฯ กระผม นายวิ ช าญ สิ ท ธิ รั ก ษ
สมาชิกสภาฯ หมู ๙ กระผมขอทวงติงทานนายก อบต. ในสวน

-๙-

ประธานสภาฯ
นายสุชาติ คงแกว
นายก อบต.นาแว

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ของถนน หมูที่ ๙ ที่กระผมไดแจงวาชํารุดเสียหายนั้น กระผม
ไมไดหมายถึงถนนสายดาวดึงส แตหมายถึงถนนสายหลังวัดควน
ยูง สายขางบานนายสวาง และสายบานนายทวี ริยาพันธ - หวย
ดินแดง ซึ่ง เปนหลุม เปนบอ ประชาชนในพื้นที่เ กิดอุบัติเ หตุ
บ อ ยครั้ ง เบื้ อ งต น กระผมได นํ า ดิ น ไปถมถนนสายดั ง กล า ว
เพื่อใหใชงานไปไดพลางๆกอน แตก็ไมสามารถแกปญหาไดถาวร
กระผมจึ ง ขอให ฝ า ยบริ ห ารเข า สํ า รวจและเข า ดํ า เนิ น การ
ซอมแซมใหดวยครับ
- ขอเชิญทานนายก อบต.นาแว ชี้แจงครับ
- เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายสุชาติ คงแกว นายก
อบต.นาแว ตามที่ นายวิชาญ สิทธิรักษ สมาชิกสภาฯ หมู ๙
ไดแจงวาถนนสายหลังวัดควนยูง เปนหลุมเปนบอ และเบื้องตน
ไดแกไขปญหาและชวยเหลือประชาชนโดยนําดินไปถมแลวนั้น
กระผมขอชมเชยทาน และสิ่งที่ทานทํานั้นถูกตองแลวครับ แต
สํา หรั บ งบประมาณ ของ อบต.นาแว ในการซ อมแซมถนน
จําเปนต องมีไว ในขอบั ญ ญัติกอ น จึง จะดําเนิ นการได จึง จะ
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับ หวังวาทานสมาชิกสภาฯ คงเขาใจ
ในกระบวนการดําเนินงาน ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญครับ
- ไมมี
- เมื่อไมมีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีก กระผมขอปด
การประชุม ขอขอบคุณสมาชิก สภาฯ คณะผูบ ริห าร และ
ผูเ ขารวมประชุม ทุก ทาน ที่ใหความรวมมือในการประชุม ใน
วันนี้ ขอขอบคุณครับ
ปดการประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

-๑๐-

(ลงชื่อ)

นฤทธิ์ ชูเจริญ ผูจดรายงานการประชุม
(นายนฤทธิ์ ชูเจริญ)

(ลงชื่อ) วรรณิดา พูลสวัสดิ์ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณิดา พูลสวัสดิ)์
(ลงชื่อ) สราวุธ หัสพันธ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสราวุธ หัสพันธ)
(ลงชือ่ ) อุดมพร สุขุมทอง ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอุดมพร สุขุมทอง)
(ลงชื่อ) ไกรทิพย บุญขํา
(นายไกรทิพย บุญขํา)

ประธานสภา อบต.

