
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว        
         

 ผูมาประชุม      จํานวน  ๑๘  คน     

 ผูไมมาประชุม      จํานวน   ๖   คน 

 ผูเขารวมประชุม      จํานวน   ๗   คน    
             

ผูเขาประชุม  จํานวน  ๑๘  คน 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุรพล  งามประดิษฐ สมาชิกสภา ฯ ม.๑  ขาด 

๒ นายมานิตย  แกวศรีออน สมาชิกสภา ฯ ม.๑ มานิตย  แกวศรีออน  

๓ นางสุดใจ  ยกเลื่อน 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 ภัทรศักด์ิ  โรมา  

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 วัชร ีหนูนิล  

๑๒ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.๖  ขาด 

๑๓ นายสุรชัย  จินาผล สมาชิกสภา ฯ ม.๗ สุรชัย  จินาผล  

๑๔ นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.๗  ขาด 

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  ลา 

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ  ทองแผ  

๒๑ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ ไพศาล  สมบัติ  
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๒๒ นายนุสรณ  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ  เชาวนะ  

๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒  ขาด 

๒๔ นายไกรทิพย  บุญขํา สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย  บุญขํา  
 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๗  คน 
 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุชาติ  คงแกว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแกว  

๒ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  

๓ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว นายจรัล  สวัสดิโกมล  

๔ นายศรชัย  แชม เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย  แชม  

๕ นายสุวิทย  กะตากูล หัวหนาสวนโยธา สุวิทย  กะตากูล  

๖ นางอิสรีย  กิตติวิมลชัย หัวหนาสวนการคลัง อิสรีย  กิตติวิมลชัย  

๗ นายสมภพ  สุรสกุล รองปลัด อบต.นาแว สมภพ  สุรสกุล  
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. - สมาชิกสภาฯ ไดลงช่ือในสมุดบันทึกรายงานการประชุมครบ

องคประชุมแลว ประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมสภาฯ ตาม

ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเลขานุการสภาฯ สงเอกสารให

สมาชิกสภาฯ ทราบลวงหนาแลว 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ - เรื่องท่ี ๑  เรื่องขอความรวมมือประกาศแจงการชําระภาษี

บํารุงทองที่ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามหนังสือองคการบริหาร

สวน ตําบลนาแว ที่  นศ  ๗๘๗๐๒/๑๓๒  ล ง วันที่  ๑๔  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๖    ใหผูมีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ ที่อยู

ในเขต อบต.นาแว  มาชําระภาษีบํารุงทองที่ตามวัน เวลาและ

สถานที่ที่กําหนดไว 

- เรื่องท่ี ๒  การจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบล ประจําป พ.ศ. 

๒๕๕๖  ในชวงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  ขอความรวมมือในการ

จัดเตรียมงานดังกลาว เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕  วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

ประธานสภาฯ - ตามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่  

๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ไดสงใหสมาชิกสภาฯ 

ไดตรวจสอบ  และปดประกาศแลวน้ัน  เมื่อวันที่  ๙  มกราคม  

๒๕๕๖  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ที่จะเสนอหรือขอแกไขรายงาน

การประชุมสภาฯ บางหรือไม  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภาฯ - สอบถามมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/

๒๕๕๕  วันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๕  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องท่ีเสนอใหม 

ประธานสภาฯ - ๓.๑ ขออนุมั ติ โอน เงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) 

 ขอเชิญ  ทานนายก อบต.นาแว ช้ีแจงครับ 

นายสุชาติ  คงแกว - เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม 

นายก อบต.นาแว นายสุชาติ  คงแกว  นายก อบต.นาแว  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว เพื่อโอนไปต้ัง

เปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

 หลักการ     ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทอาคารและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางและปรับปรุง

เสาธงชาติเดิมบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาแว  

งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อ

โอนไปต้ังเปนรายการใหมประเภทคาครุ ภัณฑที่ ดินและ

สิ่งกอสราง จํานวน ๓ รายการ เปนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 เหตุผล     เน่ืองจากงบประมาณที่ต้ังไวเพื่อจายเปนคากอสราง

และปรับปรุงเสาธงชาติเดิมบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวน 
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ตําบลนาแว ยังไมมีความจําเปนที่จะตองกอสรางและปรับปรุง 

ประกอบกับขณะน้ีองคการบริหารสวนตําบลนาแวมีโครงการที่

มีความจําเปนกวาที่จะตองดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนแก

ทองถ่ินและประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการ จึงขอความ

เห็นชอบโอนเงินตามรายการดังกลาวขางตนเพื่อโอนไปต้ังเปน

รายการใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ 

๒๗ ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ

ของสภาทองถ่ิน” ดังน้ัน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังน้ี 

      ๑. โครงการจัดซื้อตูระบบโทรศัพทสาขาพรอมอุปกรณและ

ติดต้ัง เปนเงิน ๖๕,๒๐๐ บาท 

      - โดยจัดซื้อตูระบบโทรศัพทสาขา ขนาด ๖ สายนอก ๑๖ 

สายใน จํานวน ๑ เครื่อง พรอมติดต้ังอุปกรณกันฟาผา จํานวน 

๑ ตัว เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๑๐๐ VA จํานวน ๑ เครื่อง 

รวมทั้งอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการติดต้ัง และเช็คระบบ

สายโทรศัพทเดิม จํานวน ๘ จุด และเดินสายจุดติดต้ังโทรศัพท

ใหม จํานวน ๕ จุด เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วสําหรับ

ประชาชนที่โทรศัพทติดตอราชการกับสวนราชการตางๆ 

      ๒. โครงการปรับปรุงอาคารบริเวณหอถังประปา เปนเงิน 

๓๘,๘๐๐ บาท 

      - โดยทําการติดต้ังตาขายลวดถักโครงทอเหล็ก ขนาดกวาง 

๓.๗๐ เมตร ยาว ๘.๒๕ เมตร บริเวณอาคารหอถังประปา (หลัง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาแว) สําหรับใชเปนหองเก็บ 

วัสดุอุปกรณตางๆ ของ อบต. รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องคการบริหารสวนตําบลนาแว 

     ๓. โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถบริเวณที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลนาแว เปนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท 

      - โดยทําการรื้อหลังคาเหล็กของเดิมออก และติดต้ังหลังคา

ใหมโดยใชหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ไมนอยกวา ๙๐.๗๓ ตาราง 
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เมตร สํ าหรั บ เป นที่ จ อดรถสําหรับผู มา ติดต อราชการ 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลนาแว 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและไดโปรดพิจารณาเห็นชอบ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) ดังกลาวขางตน 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ตามที่ ทานนายก อบต.นาแว ไดช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)  มีสมาชิก

สภาฯ ทานใดจะขออภิปรายบาง  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธาน - เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปราย กระผมขอถามในที่

ประชุมวาเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) 

หรือไม ถาเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน ครับ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ  จํานวน   ๑๖ เสียง 

   ไมเห็นชอบ จํานวน     - เสียง 

   งดออกเสียง จํานวน    ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - เปนอันวา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หมวดครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง)  

- ๓.๒  เรื่องกําหนดสมัยประชุมประจําป ระยะเวลาและวันเริ่ม

ประชุมสามัญประจําปของแตสมัยและกําหนดวันเริ่มประชุม

สมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔) ขอ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป  

ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของ

แตละสมัยในปน้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป 

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป

ถัดไป  ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญ 
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ประจําปสมัยแรกของแตละป เมื่อสภาทองถ่ินมีมติแลว ให

ประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน พรอมทั้ง

ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

- ขอเชิญ ทานสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ 

นายฤดีพร  เองฉวน   - เรียนทานประธานสภาฯ  กระผม นายฤดีพร  เองฉวน สมาชิก 

สมาชิกสภาฯ ม.๘ สภาฯ หมู ๘  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจําป ๔ สมัย ซึ่ง

แตละสมัยมีดังน้ี 

      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 กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ

ประจําปสมัยแรกของปถัดไป คือ ต้ังแต วันที่   ๑๔ – ๒๘  

กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ - ขอผูรับรองดวยครับ 

ที่ประชุม - ผูรับรอง ๒ คน คือ 

      ๑. นายสมศักด์ิ  บัวบาน  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 

      ๒. นายวิชาญ  สิทธิรักษ  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๙ 

ประธานสภาฯ - มีทาน สมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอเปนอยางอื่นบางหรือไม 

ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภาฯ - เปนอันวา ที่ประชุมมีม ติกําหนดสมัยประชุมประจําป 

ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจําปของแตสมัยและ 

กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป

ถัดไป   ตามที่นายฤดีพร เองฉวน สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ ได

เสนอมา  

ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวารท่ี ๔    เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เสนอหรือสอบถามเรื่ องอื่นๆ บาง

หรือไม  ขอเชิญครับ 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ - เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายวิชาญ  สิทธิรักษ 

สมาชิกสภาฯ ม.๙ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๙  ขอแจงใหฝายบริหารไดรับทราบถึง

ปญหาของประชาชน ในหมูที่  ๙ เกี่ยวกับเรื่องถนนชํารุด

เสียหายเปนหลุมเปนบอ ซึ่งกระผมไดแจงใหฝายบริหารทราบ

แลวหลายครั้ง ขอความกรุณาเขาไปสํารวจพื้นที่และทําการ

ซอมแซมใหดวย เน่ืองจากขณะน้ีประชาชนที่สัญจรไปมาเกิด

อุบัติเหตุข้ึนบอยครั้ง   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญครับ 

นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ - เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ 

สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ สมาชิกสภาฯ หมู ๑๐  ขอแจงกับฝายบริหารดวยวา ถนนสาย

บานทุงกระจูด – หมูที่ ๑๐ และสายบานในชอง – หมูที่ ๑๐ 

ตอนน้ีสภาพถนนมีความลําบากในการสัญจรไปมา ขอใหเขาไป

ดูแลและซอมแซมใหดวยคะ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ บาง

หรือไม  ขอเชิญครับ 

นายฤดีพร  เองฉวน - เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายฤดีพร  เองฉวน สมาชิก 

สมาชิกสภาฯ ม. ๘ สภาฯ หมู ๘  ขอฝากเรื่องการเตรียมความพรอมรับมือชวง

หนาแลงทั้งเรื่องนํ้าและเรื่องไฟ ที่อาจจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

โดยขอใหเตรียมความพรอมทั้งยานพาหนะตางๆ เครื่องมือ

อุปกรณ และกําลังเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  

 - เรื่ อง นํ้าประปาเพื่ อใชอุปโภค-บริโภค ในงานตางๆ ที่

ประชาชนในพื้นที่ ขอความอนุเคราะหใหทาง อบต.นาแว  

จัดหาและสงให ขอใหทาง อบต.นาแว ไดสนับสนุนโดยไมเสีย

คาใชจายดวย ครับ 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญครับ 

นายนพดล  สุทธิ - เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายนพดล  สุทธิ     สมาชิก 

สมาชิกสภาฯ ม. ๙ สภาฯ หมู ๙  ขอแจงใหทราบเรื่องไฟฟาในจุดเสี่ยงตางๆ  ตาม

ทางโคง ซึ่งอยูในสภาพที่ไมสามารถใชงานไดตามปกติ ทําใหเกิด 
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อุบัติเหตุข้ึนแลวบอยครั้ง  ขอใหเขาไปสํารวจและซอมแซมให

ดวยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภาฯ - กระผม ขอเชิญ นายก อบต.นาแว  ช้ีแจงขอสอบถาม ครับ 

นายสุชาติ  คงแกว - ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  กระผม  

นายก อบต.นาแว นายสุชาติ  คงแกว  นายก อบต.นาแว  ขอช้ีแจงตามที่ทาน

สมาชิกสภาฯ ไดสอบถาม ดังน้ี 

     ๑. เรื่องการเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณในชวง

หนาแลงทั้งในเรื่องของนํ้าและไฟ  กระผมไดออกคําสั่ง แตงต้ัง

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไวเรียบรอยแลว 

     ๒. เรื่องของนํ้าประปาที่ประชาชนในเขตพื้นที่ขอความ

อนุเคราะหใหทาง อบต.นาแว จัดหาและสงให  จําเปนตองเสีย

คาใชจายตามที่ทางราชการสวนทีเกี่ยวของกําหนดไว  เน่ืองจาก

ทาง อบต.นาแว  ไมไดต้ังงบประมาณรายจายไว  อีกทั้งขอฝาก

เรื่องการขอความอนุเคราะหน้ัน ตองเขามาทําเปนหนังสือ

ตามลําดับข้ันตอน เพื่อความเปนระบบ ระเบียบเรียบรอยของ

หนวยงาน 

     ๓. เรื่องถนน หมูที่ ๙ (ถนนสายดาวดึงส)  ที่ยังเปนหลุมเปน

บอ ในจุดน้ีเปนงบของ อบจ. ซึ่ง สจ. รับผิดชอบอยู ลาสุด

กระผมไดประสานงาน สอบถามถึงความคืบหนา  ก็ไดรับการ

แจงมาวาอยูในข้ันตอนดําเนินการจัดซื้อจัดจางอยู และ ถนน

สายบานทุงกระจูด – หมูที่ ๑๐ และถนนสายบานในชอง – หมู

ที่ ๑๐  ที่ ชํารุดเสียหายน้ัน ทาง อบต.ไมได ต้ังงบประมาณ

รายจายไว  จึงจําเปนตองแกไขปญหาเบื้องตนไปกอน ตาม

สภาพที่ใหใชงานไดไปพลางกอน ครับ 

     ๔. เรื่องไฟฟา หมูที่ ๙  ที่ชํารุด กระผมไดใหเจาหนาที่เขา

ไปซอมแซมเรียบรอยแลว หากมีจุดไหนที่ยังเสียหายใชงานไมได 

ก็ขอใหแจงใหทราบดวย  แลวจะใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเขาไป

ซอมแซมใหตอไปครับ 

นายวิชาญ  สิทธิรักษ   - เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายวิชาญ  สิทธิรักษ 

สมาชิกสภาฯ ม. ๙   สมาชิกสภาฯ หมู ๙  กระผมขอทวงติงทานนายก อบต. ในสวน 
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ของถนน หมูที่ ๙ ที่กระผมไดแจงวาชํารุดเสียหายน้ัน  กระผม

ไมไดหมายถึงถนนสายดาวดึงส แตหมายถึงถนนสายหลังวัดควน

ยูง สายขางบานนายสวาง และสายบานนายทวี ริยาพันธ - หวย

ดินแดง  ซึ่งเปนหลุมเปนบอ ประชาชนในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุ

บอยครั้ง เบื้องตนกระผมไดนําดินไปถมถนนสายดังกลาว 

เพื่อใหใชงานไปไดพลางๆกอน แตก็ไมสามารถแกปญหาไดถาวร 

กระผมจึงขอใหฝายบริหารเขาสํารวจและเขาดําเนินการ

ซอมแซมใหดวยครับ 

ประธานสภาฯ      - ขอเชิญทานนายก อบต.นาแว ช้ีแจงครับ 

นายสุชาติ  คงแกว   - เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายสุชาติ  คงแกว  นายก  

นายก อบต.นาแว   อบต.นาแว  ตามที่ นายวิชาญ  สิทธิรักษ สมาชิกสภาฯ หมู ๙  

     ไดแจงวาถนนสายหลังวัดควนยูง เปนหลุมเปนบอ และเบื้องตน 

ไดแกไขปญหาและชวยเหลือประชาชนโดยนําดินไปถมแลวน้ัน

กระผมขอชมเชยทาน และสิ่งที่ทานทําน้ันถูกตองแลวครับ  แต

สําหรับงบประมาณ ของ อบต.นาแว ในการซอมแซมถนน 

จําเปนตองมีไวในขอบัญญัติกอน จึงจะดําเนินการได จึงจะ

ถูกตองตามระเบียบขอบังคับ หวังวาทานสมาชิกสภาฯ คงเขาใจ

ในกระบวนการดําเนินงาน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม    - ไมม ี

ประธานสภาฯ - เมื่อไมมีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นใดอีก กระผมขอปด

การประชุม   ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร และ

ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการประชุมใน

วันน้ี  ขอขอบคุณครับ 
 

 

ปดการประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
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        (ลงช่ือ)      นฤทธ์ิ  ชูเจริญ      ผูจดรายงานการประชุม 

         (นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ) 
                      

 (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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

    
 
 


