
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สมัยวิสามัญ ประจ าปี ๒๕61 สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ 
วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม ๒๕61 

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 ฉลาด  พรามนาค  
๔ นายณรงค์  บุญอมร สมาชิกสภาฯ ม.๒ ณรงค์  บุญอมร  
๕ นายอนุพงค์  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.3 อนุพงค์  ชูโลก  
6 นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 สมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์  

7 นายพรชัย  จุลแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๕ พรชัย  จุลแก้ว  
 
ผู้ไม่มาประชุม 1.นายเวช  ธรรมโชติ ส.อบต.หมู่ที่ 2 (ลากิจ)     2.นายวินัย  ชโูลก ส.อบต.หมูที่ 4 (ลากิจ) 
    3.นายไมตรี  ยอดมณี ส.อบต.หมูที่ 5 (ลากิจ)     4.นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ ส.อบต.หมูที่ 6 (ลากิจ) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
๑ นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ นายก อบต. สุขเจริญ  สุดสมบูรณ์  
๒ นายจ าลอง  ทรงวิลาศ เลขานุการนายก อบต. จ าลอง  ทรงวิลาศ  
3 นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาฯ เอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. 
4 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. กชพร  แก้วขวัญ  
5 นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วีระพัฒน์  ทับทุ่ง  
6 นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง ผู้อ านวยการกองช่าง อนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง  
7 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด นิศากร  สุขบ าเพ็ญ  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น. นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภา ได้เรียนเชิญ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และนับจ านวนผู้เข้าประชุมครบองค์



ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 
  
  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในระเบียบวาระนี้ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

 1.1 รายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2561 ด้วยคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบกรอบแนว
ทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563) รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมิน
ตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะ ส าหรับไปใช้ในการประเมิน อปท. ในปี พ.ศ. 2561  โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองตามเกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าว และให้น าข้อมูลที่
ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาอบต.ทราบผลการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามที่ 
ก.ก.ถ. ก าหนดครบถ้วนและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ได้ประกาศผลให้ประชาชนทราบแล้ว 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และวันนี้จึงขอรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้สภา
แห่งนี้ทราบ ให้ทุกท่านได้ดูเอกสารที่อยู่ในมือท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับ 

 1.2 การยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน)  
ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดว่ารัฐบาลโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
21/2560 มีนโยบายให้หน่วยงานราชการด าเนินการยกเลิกเรียกส าเนาเอกสารในการ
ให้บริการประชาชน เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จึงขอการยกเลิกส าเนาทะเบียนบ้าน
และส าเนาบัตรประชาชนตาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กรณีท่ี 1 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับ
จดทะเบียน รับจดแจ้งหรือรับแจ้งนั้น ตามแนวทางการพิจารณายกเลิกส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการยกเลิกการเรียก
ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าส าเนาดังกล่าวและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท าส าเนา
เอกสาร 
กรณีที่ 2 หากกระบวนงานบริการประชาชนที่มีการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาตรับ
จดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนอกเหนือจากกระบวนตามข้อ 1 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณายกเลิกการขอส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว



ประชาชน กรณีจ าเป็นต้องใช้ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวและห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการท าส าเนา 
กรณีที่ 3  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานบริการประชาชนในภารกิจ
ของกรมการปกครองถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0309/ว 2876 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยเคร่งครัดต่อไป  
 
ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย กรุณาน าทะเบียนบ้าน
และบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง มาด้วยทุกครั้ง 

 1.3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
นาทราย ประจ าปีการศึกษา 2562  
     - ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็ก
เล็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2562  โดยเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 8-26 ตุลาคม 2561 (ใน
วันและเวลาราชการ) คุณสมบัติ อายุ 2-5 ปี (เกิดตั้งแต่ 2 พ.ย.2555 – 1 พ.ย. 
2559) หลักฐานและเอกสารที่ยื่น 
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

 2. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสารของ เด็ก บิดาและมารดา 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ บิดาและมารดา 
4. ส าเนาสูจิบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
5. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดฝากครรภ์) 
สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย หมู่ที่ 2 ติดต่อสอบถามโทร.0 -
7546-6922 (ศพด.ต าบลนาทราย) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
 2.1 ขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยสามัญ 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภา 

ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย สมัยสามัญ ประจ าปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  เมื่อวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม  
2561 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิก ขอให้ดูรายละเอียด ท่านใดจะ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อใดบ้าง วรรคใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ 
หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะมี 
กระทู้ถาม หรือไม่ หรือจะถามสดก็ได้ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี 



ประธานสภา   ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบประการใด ขอเชิญครับ 
 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภ 

เรียนสมาชิกสภาฯในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมี 
ข้อเสนอใหม่ หรือจะปรับเปลี่ยนประการใดขอเชิญครับ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

6.1 พิจารณาขอความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ขอความเห็นชอบใช้เงินทุนส ารองสะสม 
จ านวน 6 โครงการ จังหวัดอนุมัติแล้ว จ านวน 5 โครงการ ซึ่งมีโครงการไม่ผ่านการ
พิจารณาของจังหวัด ขอเรียนเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบ 

นานสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์
นายก อบต. 

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับ จากการประชุมครั้งก่อน 
ตามที่ อบต.นาทราย ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ 
เป็นเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชน โดยสภา อบต.นาทรายได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2561 และได้ขออนุมัติจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการปรับปรุงถนน และโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
แบบหอถังเหล็กวัดน้ าสรง หมู่ที่ 3 ต าบลนาทราย ปรากฏว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้
อนุมัติจ านวน 5 โครงการ ส าหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาแบบหอถัง
เหล็กวัดน้ าสรง หมู่ที่ 3 ต าบลนาทรายเนื่องจากไม่ได้น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  

 ท้องถิ่นสี่ปี จึงขอให้อบต.นาทรายทบทวนการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสะสมโครงการนี้
ใหม่      
     สืบเนื่องจากการตรวจสอบถนนสายหลักในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5 ต าบลนา
ทรายที่ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา ขนส่งสินค้าทางการเกษตร เดิมเป็นถนนหินคลุก 
ช ารุด เป็นหลุมบ่อ ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตราย และความเสียหายกับประชาชนได้ จาก
ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน อบต.จึงมีความจ าเป็นต้อง
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  
     อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 87 วรรคสอง การจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจงหวัด ประกอบกับตาม
หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 7806 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2560 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 733 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2561 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ



ประชาชน ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย มียอดเงินสะสม แยกเป็นเงินสะสม  
3,379,790.59 เงินทุนส ารองเงินสะสม 4,225,208.78 บาท (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2561) ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายเพื่อใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม จ านวน 3 โครงการ  เป็นเงิน 1,195,000  บาท ซึ่งมีรายละเอียด
โครงการดังนี้ (ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน) 
1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโพธิ์ – บ้านนายสมศักดิ์  ดังนิโรจน์ หมู่
ที่ 3 ต าบลนาทราย  จ านวน 434, 000 บาท 
2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเอียด ศาสนกระบวน นบยางสูง หมู่
ที่ 3 ต าบลนาทราย จ านวน 434,000 บาท 
3. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว – วัดดอนยาง หมูที่ 5 ต าบลนา
ทราย จ านวน 327,000 บาท  
รวมเป็น 3 โครงการ เป็นเงิน 1,195,000 บาท จึงขอให้สมาชิกสภาฯพิจารณาในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย เพื่อขออนุมัติโครงการต่อไป 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯ ตามท่ีท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงมาไม่ทราบว่าท่านสมาชกสภาฯ 
ท่านใด จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญครับ  

 - หากไม่มีใครเสนอประการใด ผมขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาขอความเห็นชอบ 
การใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม ผมขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นด้วย           6   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง        -  เสียง  
สรุปมตทิี่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 6 เสียง เป็นเอกฉันท์  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในตอนนี้ก็ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน และขอมาเข้าร่วมประชุมพิจารณา 
กันต่อไป ในเวลา 13.30 น. 

 เมื่อถึงเวลา 13.30 น. นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการฯได้เรียนเชิญ ประธาน 
สภาฯ  สมาชิกสภาฯ นายก อบต. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือด าเนินการประชุม ไปตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป 

 6.2 คัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นคณะกรรรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภา 

ในระเบียบวาระนี้จะเป็นคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นคณะ 
กรรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลนา 

 ทราย เนื่องจากกรรมการชุดเก่าหมดวาระลง จึงจ าเป็นต้องคัดเลือกกรรมชุดใหม่ จึง 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ท าการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวน 2 ท่าน ว่าท่านผู้ใด 
เหมาะสมจะมาเป็นกรรมการกองทุนฯ 

นายณรงค์  บุญอมร 
ส.อบต.หมูที่ 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอกรรมการชุดเดิมคือนายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
นายเวช  ธรรมโชติ  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร -ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ 



ประธานสภา -หากไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าให้นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
นายเวช  ธรรมโชติ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

 - ขอฝากในเรื่องผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้เข้ามายืนยันสิทธิ์เพ่ือรับสวัสดิการภายในวันที่ 
20 ตุลาคม 2561 นี้ด้วยนะครับ 
- ในวาระนี้ไม่ทราบมีท่านใดเสนออะไรเพ่ิมเติม 

นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์
นายก อบต. 

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านที่เข้ามาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาทรายของเรา 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปเป็นการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
จ านวน 2 ราย เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามโครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนต าบล 
นาทราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายก าหนด 
จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนต าบลนาทราย ซึ่งเป็นโครงการดีเด่นที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาทรายเสนอไปยัง ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ 
ก าหนดตัวชี้วัด เกณฑ์ในการประเมินโครงการ จึงจ าเป็นต้องให้หลายๆภาคส่วน เข้า 
มามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ทั้งตัวแทนท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน  
โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ในเขตพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน 
โครงการ จึงจ าเป็นต้องคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ อบต.นาทราย จ านวน 2  
ราย เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามโครงการดังกล่าว ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

นายฉลาด  พรามนาค 
ส.อบต.หมูที่ 1  

กระผมขอเสนอนายเวช  ธรรมโชติ  และนายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เป็นกรรมการ 

มติที่ประชุม ให้การรับรอง 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่อง 
อะไร จะพูดคุยอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณท่านนายกและสมาชิกสภา 
ฯ ทุกท่านที่มาร่วมกันพิจารณาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนต าบลนาทราย ถ้า 
ไม่มีอะไรอีก ผมขอปิดการประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 17.30น.  
    

                      ลงชื่อ      เอกรินทร์   อินทสาร      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นายเอกรินทร์  อินทสาร) 
                                                                ปลัด อบต./เลขานุการสภา 
 
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  ชูโลก             กรรมการ                                                  
        (นายวินัย  ชโูลก)                                                  
         ส.อบต.หมู่ที่ 4      
                                                              ผู้รับรอง 
                             

ลงชื่อ   ณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร     ผู้รับรอง 
(นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
 

 


