
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สมัยวิสามัญ ประจ าปี ๒๕62 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม ๒๕62 

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 นายเวช  ธรรมโชติ สมาชิกสภาฯ ม.๒ เวช  ธรรมโชต ิ  
๕ นายณรงค์  บุญอมร สมาชิกสภาฯ ม.๒ ณรงค์  บุญอมร  
6 นายอนุพงค์  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.3 อนุพงค์  ชูโลก  

7 นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 สมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์  

8 นายวินัย  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.4 วินัย  ชูโลก  

9 นายไมตรี   ยอดมณี สมาชิกสภาฯ ม.๕ ไมตรี   ยอดมณี  
10 นายพรชัย  จุลแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๕ พรชัย  จุลแก้ว  
11 นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ สมาชิกสภาฯ ม.6 นิคม  สุขบ าเพ็ญ  

 
ผู้ไม่มาประชุม   - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

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

 

 
 



เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น.นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาได้เรียนเชิญประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกท่านเข้าห้องประชุม และนับจ านวนผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

สวัสดีครับท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้ามาประชุม วันนี้ก็เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ก็มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เรื่องแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ 
1. เรื่องประกาศอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 17 -
31 ตุลาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562  

 2. เรื่องที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) 
มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) และให้
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงาน ก.ก.ถ.) น าเกณฑ์ชี้และค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. ไปใช้ส าหรับประเมิน อปท.ซึ่งส านักงาน ก.ก.ถ. ได้พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ชี้
วัด ส าหรับใช้ประเมินองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
399 ตัวชี้วัด เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล มี
คุณภาพสูงขึ้น รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าข้อมูลจากการติดตาม
ประเมินของตนเองเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะทั้งในส่วนขององค์กร
และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะน าไปสู่การ พัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานการบริการที่สูงสูงขึ้นต่อไป โดยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลตามแบบติดตาม
ประเมินผล จ านวน 3 แบบ ได้แก่แบบ อบต. 1 และแบบ อบต. 2-1 ถึง 2-6 และ
แบบ อบต. 3 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงาน ก.ก.ถ. จะถือว่า
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการจัดสรร
เงินอุดหนุน และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป บัดนี้ส านักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทรายได้ด าเนินการบันทึกผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว และน าข้อมูลที่ได้รับจาการประเมินตนเอง
รายงานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ และประกาศเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน 

 3. แจ้งเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท ตามเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในมือท่าน ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย 

 4. ประกาศ อบต.นาทราย เรื่องการรับสมัครเด็กเพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่มีอายุระหว่าง 2 -6 ปี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 



2562 โดยต้องเกิดตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 หลักฐานการรับสมัครตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน ขอให้สมาชิกสภาฯ ช่วย
ประชาสัมพันธ์ด้วย 

 5. ประกาศ ส านักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี 2562โดยคณะกรรมการกลาง ผลคะแนน
ของอบต. นาทรายได้คะแนน 59.84 ผลประเมินไม่ผ่าน จึงอยากให้ อบต.ด าเนินงาน
ให้ดีกว่านี้ 

 6. การเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราช
กัญญา ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลา 
07.30 น. ขอให้ทุกท่านได้เข้าเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในระเบียบวาระนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยสามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  
เมื่อวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิก ขอให้ดู
รายละเอียด ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อใด วรรคใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
ตรวจดูครับ  
-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อความ กระผมขอมติที่ประชุมให้การ
รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา ก็เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาครับ 

มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีกระทู้ 
ถาม เรื่องใดหรือไม่ อย่างไร  
ปรากฏว่าไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ   

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี 
ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบประการใด ขอเชิญครับ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมี 
ข้อเสนอใหม่ หรือจะปรับเปลี่ยนประการใดขอเชิญครับ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ 

6.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

 ในระเบียบวาระนี้การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ก็ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงขอเชิญ  
ครับ 

นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ ์
นายก อบต.นาทราย 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยเหตุผล 
และความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในต าบลนาทราย ในเรื่องเส้นทาง 



คมนาคมการสัญจร ซึ่งบางเส้นทางไม่มีความปลอดภัย เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งจ าเป็นต้อง 
แก้ไขปัญหาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรของราษฎรประกอบกับ 
ในช่วงนี้ฝนตกลงมา เส้นทางยิ่งล าบากมากข้ึน ผมก็ได้ให้ทางกองช่างไปส ารวจ 
ตรวจสอบ ประมาณราคา เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบกับมีเงินสะสมที่สามารถ 
ใช้ได้ตามระเบียบ ตามสถานะการเงินการคลัง จึงขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาใน 
การจ่ายขาดเงินสะสมด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับราษฎร ตามท่ีได้ส ารวจมา ซึ่ง 
มีจ านวนทั้งสิ้น 5 เส้นทาง ตามหมู่บ้าน ผมจึงขออนุมัติการใช้เงินสะสมต่อสมาชิกสภาฯ  
ตามระเบียบข้อ 89 , 89/1 ตามเส้นทาง ดังนี้ 
1. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านล่างในดอน หมู่ที่ 1 ยาว 143 เมตร  จ านวนเงิน  
322,000 บาท 
2. ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดมะม่วงปลายแขน หมู่ที่ 1  ยาว 220 เมตร จ านวน  
เงิน 406,000 บาท 
3. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเอียด  ศาสนะกระบวน – นบยางสูง หมู่ที่ 3 ยาว 
230 เมตร (ตอนที่ 2) จ านวนเงิน 424,000 บาท 
4. ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองบัว – วัดดอนยาง หมูที่ 5 ยาว 230 เมตร (ตอนที่ 2) 
จ านวนเงิน 424,000 บาท 
5. ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงรมฮ่วยชวน – เขื่อนบ้านนาทราย หมูที่ 6 ยาว 230  
เมตร (ตอนที่ 2) จ านวนเงิน 424,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาด้วย  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ตามที่ทางท่านนายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการ 
แก้ไขปัญหา เส้นทางคมนาคมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับราษฎรในการจ่ายขาดเงิน 
สะสมในครั้งนี้ จึงขอให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาว่าจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร หรือมี 
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เพ่ือขอมติกันต่อไป ขอเชิญครับ 

 - ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแล้ว ในระเบียบวาระการจ่ายขาดเงินสะสม ก็ 
ก็ขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล แต่ละหมู่บ้าน เรียงล าดับไป ในการให้ความเห็นชอบ  
หรือไม่เห็นชอบ ขอเชิญ ครับ 
1. หมู่ที่ 1 นายฉลาด  พรามนาค ส.อบต. หมูที่ 1  ให้ความเห็นชอบ 
2. หมู่ที่ 1 นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ส.อบต.หมู่ที่ 1 (ประธานสภาฯ) งดออกเสียง 
3. หมู่ที่ 2 นายเวช  ธรรมโชติ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ให้ความเห็นชอบ 
4. หมู่ที่ 2 นายณรงค์  บุญอมร ส.อบต. หมู่ที่ 2 ให้ความเห็นชอบ 
5. หมู่ที่ 3 นายอนุพงค์  ชูโลก ส.อบต. หมู่ที่ 3 ให้ความเห็นชอบ 
6. หมู่ที่ 4 นายวินัย  ชูโลก ส.อบต. หมู่ที่ 4 ให้ความเห็นชอบ 
7. หมู่ที่ 4 นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 ให้ความเห็นชอบ 
8. หมู่ที่ 5 นายพรชัย  จุลแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 5 ให้ความเห็นชอบ 
9. หมู่ที่ 5 นายไมตรี  ยอดมณี ส.อบต. หมู่ที่ 5 ให้ความเห็นชอบ 
10. หมู่ที่ 6 นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ ส.อบต. หมู่ที่ 6 ให้ความเห็นชอบ 
11. หมู่ที่ 6 นายปรานอม วิหกฤทธิ์  ส.อบต. หมู่ที่ 6 (รองประธานสภาฯ)งดออกเสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ           9   เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ         -   เสียง 
งดออกเสียง       2  เสียง 



สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นชอบ 9 เสียง เป็นเอกฉันท์  
 6.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ2562 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ในวาระนี้ในการโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ในการ 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศในส านักงานปลัดฯ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงครับ 

นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ รายละเอียดบัญชีขอโอน 
งบประมาณในครั้งนี้เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ตั้งไว้ 17,000 บาทเพ่ือ 
ใช้ในส านักงานปลัด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,00 บีทียู ราคา 
ที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ ธันวาคม 2561 เพ่ือติดตั้งภายในห้องปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ 

ก็ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างไรตามที่ทางหัวหน้า 
ส านักงานปลัดได้ชี้แจง ซึ่งเหตุผลและความจ า ขอเชิญ ครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย          10   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       1  เสียง 
สรุปมติท่ีประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ มี 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระอ่ืนๆ ท่านใดจะมีเรื่องพูดคุยหรือเสนอแนะ ขอเชิญครับ 

นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 
 

เรียนประธานสภาฯ ในเรื่องของการปรับปรุงแผน 5 ปี ก็สามารถปรับได้ซึ่งเป็นอ านาจ 
ของสภาฯ แต่ในการจัดท าแผนต้องจัดท าประชาคมต าบลในแต่ละครั้งทุกหมู่บ้านเสนอ 
แผนพัฒนา หมู่ใดของโครงการจะอยู่อันดับใดเพ่ือเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ การปรับ 
แผนก็จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ส่วนหนึ่งประกอบกับรายได้ด้วย 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 

เรียนท่านประธานสภาฯการจ่ายขาดเงินสะสม อยากให้เว้นพื้นที่ ในความยาวเพ่ือไว้ 
จัดท าท่อบล็อก(ท่อเหลี่ยมด้วย) ในการปรับปรุงแผนในครั้งต่อไปในหมู่ที่ 6  
- อยากให้ฝ่ายบริหารซ่อมรถพ่วงข้าง ตู้ไฟสัญญาณทรุดโทรมสภาพไม่พร้อมใช้งาน  
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบรายงาน ส่วนหนึ่งเรื่องเสาธงชาติน่าจะปรับปรุงใหม่ด้วย 

นายอนุพงค์  ชูโลก 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 

เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะผู้รับเหมาก็ยังไม่ได้เบิกเงินท างานมานาน 
แล้ว อยากให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจเช็คจุดที่รู้มาประมาณ 80 กว่าจุดแล้ว 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรื่องปัญหาต่างๆ ต้องได้รับการแก้ไขทุกเรื่องตามที่สมาชิกสภาฯได้เสนอมา นายเทิด 
พงค์  กาฬคลอด ต้องเข้าควบคุมดูแลเรื่องจุดซ่อมแซมไฟฟ้าว่ามีก่ีจุด เสาธงก็เหมือนกัน  
ตู้สัญญาณไฟใครรับผิดชอบ อยากขอให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า สมัครไลน์กลุ่มระบบประปา 
ด้วย ครับ เมื่อประชาชนแจ้งเหตุ 

นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ 
นายก อบต. 

ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ท าโครงการส่งแต่โครงการอยู่ในแผนปี 2564  
อยากให้ทางกองช่างตรวจดูจะปรับแผนก็ได้โดยทางสภาฯว่าท าแผนไหนได้บ้าง 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในระเบยีบวาระนี้ ก็ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ หรือหัวหน้าส่วนท่านใด จะมีอะไร 
พูดคุยชี้แนะบ้าง ขอเชิญครับ 
 



 
- ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เข้าร่วม 
ประชุมในวันนี้ ผมปิดการประชุม ครับ 

ปิดประชุมเวลา 15.00น.  
                    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 
 
 

 
 
 
 
 

 


