
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว 
สมัยสามญั  สมัยที่ 2 

ครั้งที่  1  ประจําปี  2555 
วันที่  22  มิถนุายน  2555 

ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว                                  
 

ผู้มาประชุม จํานวน     21    คน 
ผู้ไม่มาประชุม จํานวน      3     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน      7     คน 
เริ่มประชุม เวลา     13.00 น. 

ลําดับที่ ช่ือ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายไกรทิพย์  บุญขํา ประธานสภา อบต. ไกรทิพย์  บุญขํา  
2 นายพงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์ รองประธานสภา อบต. พงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์  
3 นายสุรพล  งามประดิษฐ ์ สมาชิกสภา ฯ ม.1 สุรพล  งามประดิษฐ์  
4 นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน สมาชิกสภา ฯ ม.1 มานิตย์  แก้วศรีอ่อน  
5 นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.2 อุดมพร  สุขมุทอง  
6 นางสุดใจ  ยกเลื่อน สมาชิกสภา ฯ ม.2 สุดใจ  ยกเลื่อน  
7 นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์ สมาชิกสภา ฯ ม.3 เกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์  
8 นายรัชตพล  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.3 - ขาด
9 นางจินตนา  เรืองณรงค์ สมาชิกสภา ฯ ม.4 จินตนา  เรืองณรงค์  
10 นายบุญรัตน์  พรหมเดชะ สมาชิกสภา ฯ ม.4 บุญรัตน์  พรหมเดชะ  
11 นายสําราญ  เดชารัตน์ สมาชิกสภา ฯ ม.5 สําราญ  เดชารัตน์  
12 นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.5 นฤทธ์ิ  ชูเจริญ  
13 นางวัชรีย์  หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.6 วัชรีย์  หนูนิล  
14 นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.6 บัณฑิต  ดวงจิโน  
15 นางสาวสุภาวดี  เกลา สมาชิกสภา ฯ ม.7 - ขาด
16 นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.7 ถาวร  วิจิตร  
17 นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.8 วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 
18 นายจารุ  บัวแก้ว สมาชิกสภา ฯ ม.8 จารุ  บัวแก้ว  
19 นายโสพิศ  ริยาพันธ์ สมาชิกสภา ฯ ม.9 โสพิศ  ริยาพันธ์  
20 นายภิญโญ  ประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ ม.9 ภิญโญ  ประเสริฐ  
21 นายศราวุธ  หัสพันธ์ุ สมาชิสภา ฯ ม.10 ศราวุธ  หัสพันธ์  



-2-
22 นางสุภาณี  รอดรู้ สมาชิสภา ฯ ม.10 สุภาณี  รอดรู ้  
23 นายไพศาล  สมบัติ สมาชิสภา ฯ ม.11 ไพศาล  สมบัติ  
24 นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิสภา ฯ ม.12 เกรียงไกร  รักษายศ  
25 นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก เลขานุการสภาฯ อาภรณ์  ล้อมเล็ก  

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
ลําดับที่ ช่ือ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก้ว 
2 นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก ฯ จรัล  สวัสดิโกมล  
3 นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก ฯ ศักด์ิชาย  เชาวนะ  
4 นายศรชัย  แช่ม เลขานุการนายก ฯ ศรชัย  แช่ม 
5 นางสาววรรณิภา  แสงระวี จนท.วิเคราะห์ฯ วรรณิภา  แสงระวี  
6 นายจรูญฤทธ์ิ  กมัณฑา นิติกร จรูญฤทธ์ิ  กมณัฑา 
7 นายสมภพ  สรุสกุล รองปลัด อบต.นาแว สมภพ  สรุสกุล 

 
 
-  เมื่อถึงเวลา  13.00 น.  นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ทําหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ได้เรียกสมาชิกสภา  เข้าห้อง
ประชุม  โดยมีนายไกรทิพย์  บุญขํา  เป็นประธานในท่ีประชุม  และได้
ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

 
ระเบียบวาระที่  1                            เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ -  ตามประกาศสภา  อบต.นาแว  เรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  

สมัยที่  2 / 2555  ต้ังแต่วันที่  16  ถึง  30  มิถุนายน  2555  ประกาศ 
ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2555  ได้มี  นายก  อบต.นาแว  เสนอญัตติ 
ดังน้ี 

  1. เสนอร่างระเบียบ  อบต.นาแว  ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม 
  2. เสนอร่างแผนพัฒนาตําบล 3 ปี  ประจําปี  พ.ศ. 2556-2558 
 และประธานแจ้งเร่ือง  โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเลือกต้ัง

วันที่  2  ตุลาคม  2555 
 

 



-3- 
 

ระเบียบวาระที่  2                            รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  
1/2555  ลว.  14  ก.พ.  2555 

ประธานสภา ฯ -  ตามรายงานการประชุมสภา  ระเบียบวาระที่  2  สมาชิกท่านใด    
ขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม  ขอเชิญ 

นายบุญรัตน์  พรหมเดชะ -  ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555  
ส.อบต.  ม.4 ลว. 14 ก.พ. 55 ระเบียบวาระที่ 3  3.2  การกําหนดวันเริ่มประชุม  

สมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  และตามความในข้อ 
11(3)  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้สภา อบต.กําหนดว่าปีน้ัน
จะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีก่ีสมัยแต่ละสมัยน้ันเริ่มเมื่อใด  แต่ละ
สมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน  ให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีกําหนดก่ีวันตามมติที่ประชุม  
กําหนดให้มี  4  สมัย  ดังน้ี 

  สมัยที่  1  วันที่  1 – 15 ก.พ.  2555 
  สมัยที่  2  วันที่  16 – 30 มิ.ย.  2555 
  สมัยที่  3  วันที่  16 – 30 ส.ค.  2555 
  สมัยที่  4  วันที่  16 – 30 พ.ย.  2555 
 ขอแก้ไข  การกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี  2555  สมัยที่  3  

จากวันที่  16 – 30  ส.ค.  2555  ขอเปลี่ยนแปลง   วันที่  1 – 15  ส.ค. 
2555  เพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่จะพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

ที่ประชุม -  มีมติรองรับ  และให้แก้ไข 
   
ระเบียบวาระที่  3                            เรื่องที่จะเสนอใหม่ 
ประธานสภา ฯ -  3.1  พิจารณาร่างระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว  ว่าด้วยการ

ใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบํารุง  พ.ศ.2555 ขอเชิญ นายก 
อบต. 

นายสุชาติ  คงแก้ว -  ตามท่ีได้เสนอญัตติ  ร่างระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุม  และอัตรา 
นายก อบต.นาแว เรียกเก็บค่าบํารุง  ซึ่งร่างดังกล่าวได้ส่งให้สมาชิก  ได้ไปศึกษาแล้ว

ล่วงหน้า  และขอให้  ส.อบต.  พิจารณาว่าร่างมีความเหมาะสม  หรือ
จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

ประธานสภา ฯ -  ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างหรือไม่ขอเชิญ 
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นายบุญรัตน์  พรหมเดชะ -  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่  ถ้าได้ ขอแก้ไข  ข้อ  7  เดิม  ผู้ใด
ประสงค์จะขออนุญาตใช้ห้องประชุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมดังกล่าวในข้อ 6  
ให้ย่ืนคําขอตามแบบฟอร์ม ที่  อบต.  กําหนด  โดยย่ืนคําขอล่วงหน้า
ก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย  3  วัน ขอแก้ไขเป็นอย่างน้อย  7  วัน  หรือ
ตามท่ี  นายกเห็นว่าสมควร 

นายถาวร  วิจิตร -  การจัดทําร่างระเบียบการใช้ห้องประชุมถือว่าเป็นสิ่งที่ดี  เพราะใน 
ส.อบต.  ม.7 การใช้สถานที่ราชการต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์  แต่ขอแก้ไขอัตราค่า

บํารุงท้ายระเบียบ  หน่วยงานราชการอัตราค่าบริการ  วันละ 500 บาท  
ขอเปลี่ยนเป็น  700  บาท 

นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน -  ขอถามผู้บริหารว่า  ผู้สูงอายุ  อ.ส.ม.  และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  ใน 
ส.อบต.  ม.1 ตําบลจะต้องจ่ายค่าบํารุงหรือไม่ และเห็นด้วยกับ  นายถาวร  วิจิตร    

ส.อบต. ม.7 
นายบัณฑิต  ดวงจิโน -  ตามท่ีผู้บริหาร  เสนอร่างระเบียบการใช้ห้องประชุมเห็นว่าเป็นการไม่ 
ส.อบต.  ม.6 เหมาะสม  เพราะเรียกค่าบริการแต่วัสดุ  ครุภัณฑ์ยังไม่พร้อม  และ

จะต้องมีแบบแปลน  ในการจัดห้องประชุม 
นายถาวร  วิจิตร -  ตามท่ีผู้บริหารเสนอร่างระเบียบการใช้ห้องประชุม  ถือว่ามีความถูก 
ส.อบต.  ม.7 ต้อง  และเหมาะสมแล้ว  ส่วนค่าบริการการใช้ห้องประชุม ตามข้อ 13 

อาจเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมได้ 
ประธานสภา ฯ -  ขอเชิญ  นายก อบต.  ช้ีแจง และอธิบาย 
นายก อบต. -  ตามท่ีสมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัยข้อเสนอ  ถือว่าเป็นการเหมาะสม

เพราะในการจัดทําร่าง ดังกล่าว  ผู้บริหาร  จัดทําตามระเบียบ  แต่อัตรา
ค่าบํารุงในการใช้บริการขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วง 

นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก -  ในการจัดทําร่างระเบียบ  อบต. ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม  และอัตรา 
ปลัด อบต. เรียกเก็บค่าบํารุง  พ.ศ.2555  ถือว่า อบต. ทําตามระเบียบราชการ  ใน

การใช้พัสดุเพ่ือให้ถูกต้อง  ไม่เป็นการละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
และในการเสนอร่าง  สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
สิ่งที่ขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง  ไม่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมคุณธรรม
ไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อน  หรือองค์กรเสียหาย 

ประธานสภา ฯ -  สมาชิกยังมีข้อเสนอ  หรือแก้ไขอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธานสภา ฯ -  ขอถามมติที่ประชุมว่า 
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  สมาชิกท่านใด  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง (7) หน่วยงานราชการ 
  1.1 อัตราค่าบริการวันละ  500  บาท  เป็นวันละ  700  บาท

โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  -  เห็นชอบ 13 เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ 6 เสียง 
-  งดออกเสียง 2 เสียง 

 

ประธานสภา ฯ -  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงค่าบํารุงสําหรับหน่วยงาน
ราชการจาก  500  บาท  เป็น  700  บาท   
ต่อไปเป็นการพิจารณาแก้ไขตามท่ี ส.อบต.ม.4 นายบุญรัตน์ พรหมเดชะ
เสนอแก้ไข  ข้อ7  ให้ย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มที่ อบต. กําหนด  โดยย่ืน
คําขอล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม  อย่างน้อย  3  วัน 
-  ขอแก้ไข  เป็นอย่างน้อย  7  วัน  หรือตามที่  นายกอบต.  เห็นว่า
เหมาะสมสมาชิกท่านใดเห็นควรให้แก้ไขโปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติ  เห็นชอบ  ให้แก้ไขในการย่ืนคําขอ  จาก  3  วัน  เป็น  7  วัน
ด้วยเสียง  19  เสียง 

  -  เห็นชอบ 19 เสียง 
  -  ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
  -  งดออกเสียง 1 เสียง 
 ระเบียบวาระที่  3  พิจารณาร่างแผนพัฒนาตําบล  3  ปี ประจําปี     

2556 – 2558 
ประธานสภา ฯ -  ตามท่ี  นายก อบต .  ได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  ประจําปี     

2555 – 2558  และได้ทําสําเนาเอกสารส่งสมาชิก ฯ  ได้ศึกษาเป็นการ
ล่วงหน้าแล้ว  เพ่ือเป็นการให้สมาชิกมีความเข้าใจและชัดเจนใน
รายละเอียดของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ขอเชิญนายก 

นายสุชาติ  คงแก้ว -  เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  หมายถึงการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน  งาน  และโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณ
ประจําปี  ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปีตามพระราชบัญญัติ 
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         สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มี
อํานาจหน้าที่ตาม (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 

  การได้มาซึ่งแผนพัฒนาสามปี ของ อบต. แผนพัฒนาสามปี เป็น
แผนพัฒนาระยะสั้นของ อบต. ประกอบด้วย แผนงาน งาน และ
โครงการซึ่งได้มาจากการกลั่นกรองเลือกแผนงาน งานและโครงการใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามความต้องการ
ของประชาคม มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

  ก่อนการจัดทําแผนพัฒนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เก่ียวข้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ ศึกษา ทําความเข้าใจ ดังน้ี 

  1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
แบบแผนการปฏิบัติราชการที่ ดี ประกาศและหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 

  2. การศึกษาและทําความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปี ตลอดจนการส่งสําเนาแผนพัฒนาสามปี แจ้ง
ผู้ เ ก่ียวข้อง คณะกรรมการพัฒนา อบต. คณะกรรมการสนับสนุน 
คณะกรรมการประสานแผน เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและในการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปีในครั้งน้ี คณะกรรมการพัฒนา อบต. ได้ดําเนินการจัดทําสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ต้องจัดทําและทบทวนให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด คือจัดทําและทบทวนให้
แล้วเสร็จก่อนจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี การขยายเวลาต้องให้
นายอําเภออนุมัติ แล้วแจ้งจังหวัดเพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีของ อบต.นาแว ได้จัดทําตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 

  1. จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งโครงการทั้งหมดมาจาก
ประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน 
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  2. คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาสามปี เป็นคณะที่ เ ก็บ
รวบรวมข้อมูลเ พ่ือวิ เคราะห์ จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี เสนะ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  3 .  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  วิ เคราะห์  ตรวจสอบ 
เรียงลําดับความสําคัญและจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งร่างแผนพัฒนาตําบล
ประจําปี พ.ศ. 2556-2558 ของ อบต.นาแว  ได้แจกและแจ้งให้สมาชิก
สภาฯ ได้ทราบเพ่ือศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตามเอกสารที่อยู่ในมือทุก
ท่านแล้ว 

ไกรทิพย์  บุญขํา -  ตามท่ี นายก อบต.  ได้แจ้งและอธิบายรายละเอียดถึงขั้นตอนในการ 
ประธานสภา จัดทําแผนและช้ีแจงรายละเอียดแผนพัฒนาสามปี ใครมีข้อสงสัยหรือ

ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ร่างแผนพัฒนาสามปี ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 -  มี มติ เห็นชอบ 20 เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
นายไกรทิพย์  บุญขํา -  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาสามปีและได้นําร่าง 
ประธานสภา แผนพัฒนาดังกล่าว เสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องอ่ืนๆ 
นายพงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์    -  ทําหน้าที่แทนประธานสภาฯ ซึ่งไม่สบาย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ 
รองประธานสภาฯ เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญ 
นายพิญโญ  ประเสริฐ -  สอบถาม นายก อบต.เก่ียวกับการได้งบประมาณของ อบจ. จะดําเนิน 
ส.อบต.  ม.9 การเมื่อใด 
นายบัณฑิต  ดวงจิโน -  ตามท่ี หมู่ที่ 6 ได้ทําหนังสือขอความช่วยเหลือเรื่องเสาไฟฟ้าได้ดําเนิน 
ส.อบต.  ม.6 การอย่างไรไปบ้างแล้ว 
นางสุดใจ  ยกเลื่อน -  ตามท่ีได้เกิดนํ้าท่วม เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ทําให้ถนนขาด 
ส.อบต.  ม.2 การสัญจรไปมาไม่สะดวก คือ ถนนสายไสโคกเกาะ – วัดสามัคคี ซึ่ง

ขณะนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 
นายพงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์ -  ขอช้ีแจงและอธิบายเก่ียวกับถนนที่อยู่ในเขต อบต. คือ ในตําบล ถนน 
รองประธานสภาฯ บางสายไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อบต. คือ ทางหลวงชนบท, ทาง

หลวงแผ่นดิน และถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.  ซึ่งขณะน้ี  
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อบต. ได้ประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้องแล้ว ส่วนรายละเอียด ขอเชิญ 
นายก  

นายสุชาติ  คงแก้ว -  ตามท่ี ส.อบต.แต่ละหมู่บ้านได้สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการก่อ 
นายก อบต. สร้างถนน ขอช้ีแจง ดังน้ี 
  1.  ถนนสาย ม.8 – ม.9 ใช้งบประมาณดําเนินการของ อบจ. 

ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ 
  2. การขอเสาไฟ้ฟ้าของการไฟฟ้า  อบต .เป็นผู้ประสาน  

งบประมาณเป็นของการไฟฟ้า ดังน้ันต้องคอยตามการจัดลําดับ 
  3.  ถนนสายไสโคกเกาะ – วัดสามัคคี ได้งบทางหลวงชนบท 

จํานวน 240,000  บาท  ซ่อมเฉพาะช่วงถนนขาดเท่าน้ัน 
  4.  ตามที่ ส.อบต. ม.9 ได้สอบถามเกี่ยวกับถนนเป็นหลุม เป็น

บ่อ จะดําเนินการได้เมื่อใดน้ัน ขณะน้ีให้นายช่างโยธา ดําเนินการสํารวจ
อยู่ 

 

นายพงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์ -  ขอปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2555 
รองประธานสภาฯ 
  ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 
 
  (ลงช่ือ)    อาภรณ์  ล้อมเล็ก ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

  (ลงช่ือ)   สําราญ  เดชารัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสําราญ  เดชารัตน์) 
 

  (ลงช่ือ)   พิญโญ  ประเสริฐ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายพิญโญ  ประเสริฐ)   
 

  (ลงช่ือ)   โสพิศ  ริยาพันธ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายโสพิศ  ริยาพันธ์) 
   

  (ลงช่ือ)   ไกรทิพย์  บุญขํา ประธานสภา อบต.นาแว 
          (นายไกรทิพย์  บุญขํา)   


