
 

-ส าเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1 ประจ าปี  ๒๕61   
วันศุกร์  ที่ 8 มิถุนายน  ๒๕61   เวลา  ๐9.๓๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
-------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 

๑ นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ประธานสภา ณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร  
๒ นายปรานอม  วิหกฤทธิ์ รองประธานสภา ปรานอม  วิหกฤทธิ์  
๓ นายฉลาด  พรามนาค สมาชิกสภาฯ ม.1 -  
๔ นายเวช  ธรรมโชติ สมาชิกสภาฯ ม.๒ เวช  ธรรมโชติ  
๕ นายณรงค์  บุญอมร สมาชิกสภาฯ ม.๒ ณรงค์  บุญอมร  
๖ นายอนุพงค์  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.3 อนุพงค์  ชูโลก  

๗ นายวินัย  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.4 -  

8 นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 สมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์  
9 นายไมตรี   ยอดมณี สมาชิกสภาฯ ม.๕ ไมตรี   ยอดมณี  

10 นายพรชัย  จุลแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๕ พรชัย  จุลแก้ว  
11 นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ สมาชิกสภาฯ ม.๖ นิคม  สุขบ าเพ็ญ  

 
ผู้ไม่มาประชุม        1. นายฉลาด  พรามนาค ส.อบต.หมู่ที่ 1 2. นายวินัย  ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 4 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 

๑ นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ นายก อบต. สุขเจริญ  สุดสมบูรณ์  
๒ นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ รองนายก อบต. จรรยา  พูนพิพัฒน์  
๓ นายวันชัย  รองพินิจ รองนายก อบต. -  
๔ นายจ าลอง  ทรงวิลาศ เลขานุการนายก อบต. -  
๕ นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาฯ เอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. 
6 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. กชพร  แก้วขวัญ  
7 นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วีระพัฒน์  ทับทุ่ง  
8 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด นิศากร  สุขบ าเพ็ญ  
9 นายอติชาต  บุญวงศ์ นายช่างโยธา อติชาต  บุญวงศ์  

10 นายสมควร  พิมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 สมควร  พิมพันธ์  
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
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ระเบียบวาระการประชุม 
เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น. เลขานุการสภา นายเอกรินทร์  อินทสาร ได้เรียนเชิญประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จแล้วก็ด าเนินการประชุม ไปตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และเจ้าหน้าทีทุ่กท่าน ที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ ก็ใน 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระนี้ จะมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

1.1  โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่ทางหมู่บ้านต่างๆ ได้ร่วมท าประชาคม ซึ่งเป็นโครงการที่
ต่อยอดมาจากโครงการประชารัฐ ซึ่งวันก่อนทางปลัด อบต.ได้เข้าร่วมประชุมกับทาง
อ าเภอและท้องถิ่นอ าเภอที่เกี่ยวข้องในเขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือสรุป
โครงการที่ชาวบ้านน าเสนอ ซึ่งสรุปว่า อบต.นาทราย ได้สรุปมาดังนี้ 
- หมูที่ 1 บ้านปลายท่า เป็นโครงการเสียงตามสาย 
- หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ าเย็น เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางคอนกรีตสายบ้านนายคอง-
ล าคลองวัดหญ้า 
- หมู่ที่ 3 บ้านหน้าโพธิ์ แยกเป็น 2 โครงการ คือ 
  1. เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
  2. เป็นโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายของหมู่บ้าน 
- หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์หิน (บ้านเหว็ด) เป็นโครงการซ่อมแซมระบบประปาของหมู่บ้าน โดย
เปลี่ยนระบบถังกรองน้ าเป็นถังกรองน้ าขนาดใหญ่ 
- หมู่ที่ 5 บ้านยางเตี้ย เป็นโครงการขุดลอกล าห้วยสาธารณะประโยชน์ 
- หมูที่ 6 บ้านนาทราย เป็นโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน 
1.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-
2565) รอบเดือนเมษายน 2561 เพ่ือพิจารณา รับทราบ และแสดงความคิดเห็น ตาม
เอกสารที่อยู่ในมือท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในด้านต่างๆ ดังนี้ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแผนท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทา     
สาธารณภัย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากรท้องถิ่น 
ก็ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกได้พิจารณาตามผลประเมินและติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 
ปี เพื่อรับทราบ ก็ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกท่านใด จะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไร ใน 2  
 
 



 
                                  -3- 
 
หัวข้อนี้ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  
ประธานสภาฯ  1  ประจ าปี 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 ตามบันทึกการประชุมของ 

อบต.นาทราย ครั้งที่ผ่านมาตามเอกสารที่มีอยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก็
ขอให้ตรวจสอบว่ามีข้อความอันใด ขาดตก บกพร่อง ตก หล่น  ประการใดหรือจะ
เพ่ิมเติม แก้ไข อันใด ขอเชิญ ครับ 
- หากไม่มี กระผม ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วย ครับ 
- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด 
ประธานสภาฯ ที่จะมีกระทู้ถาม หรือไม่ หรือจะถามสดก็ได้  
 (ปรากฏว่าไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร (ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่มี) 
ประธานสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่าจะจะมีท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ท่านใดจะมีเรื่องที่จะเสนอใหม่อีกหรือไม่ (ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้มีด้วยกัน 2 เรื่อง 
ประธานสภาฯ  6.1  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
   6.2 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายการใหม่ จึงขอเข้าเรื่องการ 
   6.1 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งมีอยู่ 11 รายการ ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารหมายเลข 1)  
   1. ค่ารายการก่อสร้างบ่อน้ าบาดาลวัดหญ้า หมู่ที ่2 จ านวน 360,000 บาท 
   2. ค่าขยายท่อเมนระบบประปาบ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 จ านวน 13,000 บาท 
   3. ค่าขยายท่อเมนระบบประปาวัดหญ้า หมู่ที่ 2 จ านวน 136,000 บาท 
   4. ค่าขยายท่อเมนระบบประปาห้วยน้ าเย็น หมูที่ 2 จ านวน 78,000 บาท 
   5. ค่าขยายท่อเมนระบบประปาเหมืองหัวทะเล หมูที่ 3 จ านวน 84,000 บาท 
   6. ค่าขยายท่อเมนระบบบ้านตาหมอ หมู่ที่ 4,5 จ านวน 129,000 บาท 
   7. ค่าขยายท่อเมนระบบประปาบ้านยางเตี้ย หมูที่ 5 จ านวน 300,000 บาท 
   8. ค่าขยายท่อเมนระบบประปา บ้านตาล หมูที่ 5 จ านวน 163,000 บาท 
   9. ค่าขยายท่อเมนระบบประปาบ้านนาทราย หมู่ที่ 6 จ านวน 41,000 บาท 
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   10. ค่าขยายท่อเมนระบบประปา วัดน้ าสรง หมู่ที่ 3 จ านวน 149,000 บาท 
   11. ค่าปรับปรุงถนนสายซอยวังม่วง หมูที่ 5 จ านวน 126,000 บาท 
   จึงขอท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรใน
   พ้ืนที่ ขอเรียนเชิญ ครับ 
 
นายเวช  ธรรมโชติ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมใน 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  ครั้งนี้ ซึ่งได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน กระผมได้รับหนังสือ
   เชิญประชุมจากท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้อ่านและพิจารณาแล้ว กระผมคิดว่าเป็นการ 
   ดูแลราษฎรในพ้ืนที่ ได้ทุกหมู่บ้าน อย่างเช่น ในหมู่บ้านของผม บ้านห้วยน้ าเย็น 
   น้ าประปาก็หยุด ชาวบ้านก็ได้มาพูดคุยใน อบต. เพ่ือแก้ไขปัญหา คงจะเหมือนกับ
   หมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งได้มีปัญหา เช่นเดียวกันเก่ียวกับน้ าประปา ครับ ก็เป็นเรื่องท่ีดีมาก 
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ไม่ทราบว่า จะมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนๆ จะมีความคิดเห็นประการใด ในการ
ประธานสภาฯ    พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ขอเชิญครับ 
  - หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ซึ่งในการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือให้ความ
  เห็นชอบไปตามรายบุคคล และหมู่บ้าน กระผมจึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมูที่ 1-6 ได้ลง
  มติในครั้งนี้ ผมขอเชิญ หมู่ที่ 2 ตามสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ ขอมติครับ 
  1. นายเวช  ธรรมโชติ ส.อบต.หมู่ที่ 2    เห็นชอบ 
  2. นายณรงค์  บุญอมร ส.อบต.หมู่ที่ 2    เห็นชอบ 
  3. นายอนุพงค์  ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 3    เห็นชอบ 
  4. นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4   เห็นชอบ  
  5. นายไมตรี  ยอดมณี ส.อบต.หมู่ที่ 5  เห็นชอบ 
  6. นายพรชัย  จุลแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5  เห็นชอบ 
  7. นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 6  เห็นชอบ 
  8. นายปรานอม  วิหกฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 6   เห็นชอบ 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย     8 เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย  - เสียง 
   งดออกเสียง  - เสียง 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

   6.2 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายการใหม่ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ต่อไปเป็นการพิจารณาโอนเงินงบ 
ประธานสภาฯ  ประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายการใหม่ ก็ขอให้ท่านนายก อบต. เป็นคนชี้แจงท าไม ต้อง

งบประมาณรายจ่าย ขอท่านได้ชี้แจง ขอเชิญครับ(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 2)  

 
นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามทที่ได้ขอโอนงบประมาณครั้งนี้ 
นายก อบต.  ในโครงการซึ่งโอนมาจากค่าก่อสร้างฝายกั้นน้ าเค็มบ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 จ านวน 

492,000 บาท ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาให้มีการก่อสร้างฝายกั้นน้ าเค็ม
บ้านปลายท่านั้น ซึ่งการกั้นฝายน้ าเค็มนี้ไม่สามารถจะด าเนินการก่อสร้างได้ เพราะไม่
สามารถก่อสร้างได้สาเหตุเพราะช่วงปลายท่าเป็นที่ราบลุ่ม ถ้าก่อสร้างฝายกั้นน้ าเค็ม 
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  จะท าให้เกิดการไหลบ่าเข้าท่วมไร่นา สวน ของชาวบ้านมากข้ึน ประกอบกับท่าน 
  ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 1 ได้ร่วมถกปัญหากับชาวบ้านหลายๆ คนแล้ว จะท าความเสียหายกับ
  ไร่นา พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน แน่นอน จึงขอพิจารณาโอนงบประมาณ
  รายจ่ายนี้ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้มีความ
  จ าเป็นต้องขอโอนจากแผนพัฒนาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจาก
  งบประมาณไม่เพียงพอ โดยขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน ดังนี้ 
  จากเดิม 1. ค่าก่อสร้างฝายกั้นน้ าเค็มบ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 และ 
  2. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน มีรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ โดย 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ โดยขอโอนเพ่ิมงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ จาก
  แผนงานเคหะและชุมชน เป็น 
  1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยราชเจริญ หมู่ที่ 1 ต านาทราย จ านวน 
  492,000 และงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
  บุตร จ านวน 5,000 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพ้ืนที่ จ านวนเงินที่ ขอโอน
  เพ่ิมเข้ามาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 497,000 บาท จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้
  พิจารณาด้วย 
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ ท่านจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรในการโอน
ประธานสภาฯ    งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งเป็นรายการใหม่ครั้งนี ้ขอเชิญครับ 

- หากไม่มี ผมจะขอมตทิี่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย     8 เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย  - เสียง 
   งดออกเสียง  - เสียง 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ในตอนนี้ก็ได้เวลา ขอพักเท่ียง และขอเข้ามาร่วมประชุมพิจารณากันต่อไป เวลา 
ประธานสภาฯ 13.30 น. 
 
เวลา 13.30 น. ประชุมสภา ต่อ  

เมื่อถึงเวลา 13.30 น. เลขานุการสภาฯ นายเอกรินทร์  อินทสาร ได้เรียนเชิญ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านเข้าห้องประชุมสภาฯ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญ 

            ประธานสภาด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระต่อไป 
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เมื่อที่ประชุมครบแล้ว กระผมก็ขอด าเนินการประชุมต่อไป 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ต่อไปเป็นระเบียบวาระอ่ืนๆ ก็ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ อะไร ที่จะ 
ประธานสภาฯ  พูดคุยอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 
 

นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านสมาชิก 
นายก อบต.  สภาฯ ทุกท่านที่เข้ามาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และการขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
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 มาตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในพ้ืนที่ของนาทรายของเรา และ

อยากบอกเรื่องอ่ืนๆ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบว่าในขณะนี้ได้มีการยุบโรงเรียนวัดน้ า
สรงไปแล้วนั้น อยากหารือในการที่ อบต.นาทรายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือมาใช้
ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่วนหนึ่ง จะขอย้ายบ่อน้ า
บาดาลมาด้วย จะสร้างใหม่ก็ได้ ซึ่งการขอใช้สถานที่นั้น จะต้องเป็นไปตามระเบียบของ
กฎหมายของที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เข้าใจด้วย และ
เห็นด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่ต่อไป 

 
นายเวช  ธรรมโชติ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ เรื่องเสียงตามสาย ที่ได้ตั้งงบประ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 มาณรายจ่ายไว้ในครั้งก่อนนั้น อยากให้ด าเนินการปรับปรุง เพ่ือได้แจ้งข่าวสารให้กับ

ชาวบ้านรับทราบต่อไป 
 - เรื่องพนักงานจ้างที่รับผิดชอบในการดูแลน้ าประปา ขอให้ด าเนินการให้ต่อเนื่อง และ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องล้างถังทรายกรอง ขอให้คนที่รับผิดชอบได้ติดตามดูแลด้วย 
 
นายพรชัย  จุลแก้ว เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ เรื่องท่ีจะขอขยายท่อเมนประปา  
ส.อบต.หมู่ที่ 5 อยากให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมใหม่ในทุกหมู่บ้าน เพราะมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน

แล้ว ท าให้เกิดการอุดตันของท่อน้ าเดิม 
 
นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ เรียนประธานสภาฯ เรื่องน้ าประปาที่กระผมรับผิดชอบนั้น กระผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ได้ 
รองนายก อบต. ประชุมพูดคุยกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลการผลิตน้ าประปา 

โดยเฉพาะกระแสไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานในการผลิตน้ าประปานั้น และเรื่องการล้างถัง
กรองน้ าให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 

 
นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ เรียนประธานสภาฯ  เจ้าหน้าที่ดูแลการผลิตน้ าประปา ก็ไม่ทราบว่าสังกัดกองไหน ใคร 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  รับผิดชอบ การสั่งการเป็นอย่างไร จริงๆ แล้วกองช่างเป็นส่วนรับผิดชอบชาวบ้าน
   เดือดร้อน โทรมาก็ไม่รับ 
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในการเตรียมความพร้อมโครงการ 
ประธานสภาฯ    ต่างๆ ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือจะได้ประชุมสภาฯ 
  ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยจัดเตรียมไว้ก่อนตามแผนพัฒนาในเดือนกรกฎาคม  
  2561 
  - ในวาระนี้ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะพูดคุยอีกหรือไม่ ขอเชิญ
  ครับ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ให้ความส าคัญในเรื่องไฟฟ้า ประปา ที่จะ
  ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน ถ้าไม่มีอะไรอีก ผมขอปิดการประชุมในครั้งนี้  
  ขอขอบคุณ ครับ  
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

                      ลงชื่อ    เอกรินทร์   อินทสาร      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                 (นายเอกรินทร์  อินทสาร) 
                                                              ปลัด อบต./เลขานุการสภา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          ตรวจถูกต้อง  

 
ลงชื่อ    นิคม  สุขบ าเพ็ญ       ประธานกรรมการ 
        (นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ) 
            ส.อบต.หมู่ที่ 6               
   
 ลงชื่อ     พรชัย  จุลแก้ว        กรรมการ   
  (นายพรชัย  จุลแก้ว)               
              ส.อบต.หมู่ที่ 5    
     
ลงชื่อ        วินัย  ชโูลก           กรรมการ   
  (นายวินัย  ชูโลก)               
              ส.อบต.หมู่ที่ 4      
                     
                                

ผู้รับรอง 
 

ลงชื่อ   ณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร     ผู้รับรอง 
                                                   (นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
 

                  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


