สาเนา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕63 สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕63
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
นายปรานอม วิหกฤทธิ์
นายฉลาด พรามนาค
นายเวช ธรรมโชติ
นายณรงค์ บุญอมร
นายอนุพงค์ ชูโลก
นายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์
นายพรชัย จุลแก้ว
นายนิคม สุขบําเพ็ญ

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
สมาชิกสภาฯ ม.1
สมาชิกสภาฯ ม.๒
สมาชิกสภาฯ ม.๒
สมาชิกสภาฯ ม.3
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.๕
สมาชิกสภาฯ ม.6

ลายเซ็น
ณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ปรานอม วิหกฤทธิ์
ฉลาด พรามนาค
เวช ธรรมโชติ
ณรงค์ บุญอมร
อนุพงค์ ชูโลก
สมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์
พรชัย จุลแก้ว
นิคม สุขบําเพ็ญ

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายวินัย ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 4 (ลากิจ)
2. นายไมตรี ยอดมณี ส.อบต.หมู่ที่ 5 (ลากิจ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑
๒
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์
นายเอกรินทร์ อินทสาร
นางกชพร แก้วขวัญ
นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง
นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง
นางนิศากร สุขบําเพ็ญ

ตาแหน่ง
นายก อบต.
เลขานุการสภาฯ
รองปลัด อบต.
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
หัวหน้าสํานักงานปลัด

ลายเซ็น
สุขเจริญ สุดสมบูรณ์
เอกรินทร์ อินทสาร
กชพร แก้วขวัญ
วีระพัฒน์ ทับทุ่ง
อนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง
นิศากร สุขบําเพ็ญ

หมายเหตุ
ปลัด อบต.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่ อ ถึ ง เวลาการประชุ ม เวลา 09.30 น. นายเอกริ น ทร์ อิ น ทสาร เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ เ รี ย นเชิ ญ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และนับจํานวนผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาฯและผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่
ประธานสภาฯ
เกี่ยวข้องทุกท่าน ก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1.1 เรื่องประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ประจาปี 2562
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาท
รายได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้แก่ผู้บริหารองค์การ
บริห ารส่ วนตําบลนาทรายและผู้ บริห ารองค์การบริห ารส่วนตําบลนาทราย ได้เสนอ
รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
ประจํ าปี 2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่ ว นตําบลนาทรายเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2562 เพื่อทราบและแสดงข้อคิดเห็นในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
1 / 2 5 6 3 วั น ที่ 1 4 ม ก ร า ค ม 2 5 6 3 นั้ น เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย
จึงขอส่ งสํ าเนาประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนดังกล่าว มาเพื่อ
ทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป
1.2 เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2) องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทราย ด้วยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจหน้ า ที่ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเองพร้ อ มกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงิ น สะสมในช่ ว งของแผนนั้ น ประกอบกั บ หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความจําเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้
เป็น อํานาจของผู้ บริห ารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดําเนินการตามโครงการพัฒ นาที่
ปรากฏในแผนพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทราย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ครั้ง
ที่ 2) ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
สุขเจริญ สุดสมบูรณ์
(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/พ.ศ. 2563
เหตุผลและความจําเป็น
ตามบัน ทึกกองช่าง องค์การบริหารส่ วนตําบลนาทราย ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2563
กองช่างส่งเอกสารการขออนุมัติแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้า 104 “โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโพธิ์ -บ้านนายสมศักดิ์ ดังนิ
โรจน์ หมู่ที่ 3 ตําบลนาทราย” ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริหารโครงการและงบประมาณ
ตามโครงการดังกล่าวได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ วัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงมี
ความจําเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวตามโครงการพัฒนา ที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข(ครั้งที่2 ) ยุทศาสตร์ จังหวัดที่ 4
พั ฒ นาคน ชุ ม ชน และสั ง คมให้ น่ า อยู่ เข้ ม แข็ ง ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ 1.32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโพธิ์ -บ้าน
นายสมศักดิ์ ดังนิโรจน์ หมู่ที่ 3 ตําบลนาทราย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่
3 และใกล้ เคียงได้มีเส้นทางการคมนาคมที่ส ะดวก รวดเร็ว เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว
100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.15 เมตร ตามแบบแปลนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เลขที่
1/2563 งบประมาณและที่ผ่านมา 2564 188,000 บาท ตัวชี้วัด KPI ถนน ผลที่
คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง ขอแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กสายหน้าโพธิ์ -บ้านนาย
สมศักดิ์ ดังนิโรจน์ หมู่ที่ 3 ตําบลนาทราย แก้ไขเป็นงบประมาณและที่ผ่านมา 2563
188,000 บาท
1.3 เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร ด้ ว ย
กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัส ดิการสังคม
สําหรับ กรณีผู้ มีสิทธิเลือกวิธีรับเงินโดยโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีผู้ รับมอบ
อํ า นาจ ส่ ว นกรณี ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เป็ น เงิ น สด หรื อ ผ่ า นผู้ รั บ มอบอํ า นาจเป็ น เงิ น สด
กรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้มี
สิทธิต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย
1.4 เรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยยกเลิกภาษีบํารุงท้องที่, ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน มาใช้ในปี พ.ศ. 2563 (1 มกราคม 2563) ก็ขอให้ช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านทราบด้วย
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
2.1 ขอรั บรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลนาทราย สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563
ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มกราคม

2563 ตามเอกสารการประชุ มที่ อ ยู่ ในมื อ สมาชิ ก ขอให้ ดู ร ายละเอี ยด ท่ านใดจะ
เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อใดบ้าง วรรคใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ
หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายนิคม สุขบําเพ็ญ
เรียนประธานสภาฯ ตามรายงานการประชุม ทางเลขานุการ อาจจะไม่ได้บันทึกในเรื่อง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ของวัน เวลา ในการอบรมปฏิบัติของจิตอาสา จึงขอให้เพิ่มเติม ด้ วยข้อความดังนี้นะ
ครับ ซึ่งทางสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบแล้วในวัน เวลาที่ฝึกอบรม “ทางเจ้าหน้าที่แจ้งให้
สมาชิกสภาฯรับทราบ วัน เวลา สถานที่ ที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 2830 มกราคม 2563 ตอนนี้ อยู่ในระหว่างประสานงานกับทางโรงเรียนอยู่ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง” ขอบคุณครับ
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ก็ ข อให้ เ ลขานุ ก ารสภาฯ ได้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อ ความที่ ท างสมาชิ ก สภาฯเสนอในข้ อ ความ
ประธานสภาฯ
ดังกล่าวด้วย ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่ได้ตรวจดูข้อความรายละเอียดต่างๆ ครับ
- ในระเบียบวาระนี้ไม่ทราบว่า จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความ อีก
หรือไม่ ขอเชิญครับ
- ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องกระทู้ถาม
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะมี
ประธานสภาฯ
กระทู้ถาม หรือไม่ หรือจะถามสดก็ได้
นายนิคม สุขบําเพ็ญ
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมขอถามกระทู้สด เรื่องการ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
อบรมจิตอาสา ที่ประชุมเมื่อครั้งก่อน ที่แจ้งให้สมาชิกสภาทราบว่าจะจัดกันที่โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราช แต่ต่อมาเปลี่ยนแปลงสถานที่มาเป็นร้าน O-ZONE-D ซึ่งสมาชิก
สภาฯ บางคนไม่ทราบในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก็อยากให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมา
ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
นางนิศากร สุขบําเพ็ญ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน สําหรับเรื่องนี้ทางจังหวัดได้แจ้งในการ
หัวหน้าสํานักงานปลัด
อบรมจิตอาสาของ อบต.นาทรายให้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติในวันที่ 28-30 มกราคม
2563 จํานวน 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ทาง อบต.นาทรายได้ดําเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับ
สมัครจิตอาสาภัยพิบัติจํานวน 62 คน พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ และบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบรายงานแบบออนไลน์สําหรับสถานที่ได้เปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนเมืองนครศรี
ธรรมราช มาเป็นร้าน O-ZONE-D เพราะว่าสถานที่ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ไม่ว่าง ซึ่งการประชุมครั้งก่อน ก็ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบแล้ว และได้ส่งหนังสือให้
สมาชิกสภาฯทราบแล้ว รวมทั้งการแจ้งให้สมาชิกสภาฯที่ยังไม่ได้สมัครเป็นจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ขอให้ไปสมัครที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 110 ของทุกเดือน
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร ในเรื่องนี้ หนังสือก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สมาชิกสภาฯบางท่านอาจจะไม่ได้รับ
ประธานสภา
หนังสือ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ประธานสภา
ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบประการใด ขอเชิญครับ

ปรากฏว่าไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอใหม่
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมี
ประธานสภ
ข้อเสนอใหม่ หรือจะปรับเปลี่ยนประการใดขอเชิญครับ
ปรากฏว่าไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องเพื่อพิจารณา
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร 6.1 การกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัย
ประธานสภา
แรกของปีถัดไป
ท่านสมาชิกสาฯ ครับต่อไปเป็นการการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี 2563
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ซึ่งการกําหนดสมัยประชุมสภาฯ ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ผมขอเป็น 2
ประเด็นคือ 1. ให้กําหนดเป็น กี่สมัย สองหรือหลายสมัย และ2.แต่ละสมัย กําหนด
อย่างไร ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญครับ
นายนิคม สุขบําเพ็ญ
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุ กท่าน ผมขอเสนอให้กําหนดการประชุม
ส.อบต.หมู่ที่ 6
สภาเป็น สี่สมัย และการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี 2563 และสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป เหมือนปีพ.ศ. 2562 คือ
1. สมัยสามัญที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน พ.ศ. 2563
2. สมัยสามัญที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
3. สมัยสามัญที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
4.สมัย สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร ก็ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ และตามที่นายนิคม
ประธานสภา
สุขบําเพ็ญ เสนอมา
- ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม ครับ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
8 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์
การกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี
2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ได้ดังนี้
1. สมัยสามัญที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน พ.ศ. 2563
2. สมัยสามัญที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
3. สมัยสามัญที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
4.สมัยสามัญสมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร 6.2 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประธานสภา
เรี ย นสมาชิ ก สภาฯ ผู้ บ ริ ห าร และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งการพิ จ ารณา โอน

มติที่ประชุม

นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ

นายนิคม สุขบําเพ็ญ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน คือ
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิ นและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโพธิ์ -บ้านนายสมศักดิ์
ดังนิโรจน์ หมู่ที่ 3 จํานวนเงินที่โอน 186,000 บาท งบประมาณหลังโอน 186,000
บาท เหตุผล/คําชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เนื่ องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้/เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโพธิ์ -บ้าน
นายสมศักดิ์ ดังนิโรจน์ หมู่ที่ 3 ตําบลนาทราย โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 1/2543 พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏ
ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ฉบั บ แก้ ไ ข (ครั้ ง ที่ 2) เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึ ง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามเอกสารที่ได้อยู่ในมือสมาชิกสภาฯขอช่วยพิจารณาว่าจะมี
ความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญครับ
- ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
- ถ้าไม่มี ผมขอมติครับ
เห็นด้วย
8 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์
6.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (วาระที่ 1ขั้นรับหลักการ)
ต่อไปเป็นการพิจารณาขอความเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได้ ถ้าการรับร่างข้อบัญญัติทั่วไปมีอยู่ 3 วาระ คือขั้นรับหลักการ ,
ขั้นแปรญัตติ , ขั้นลงมติ ซึ่งสามารถพิจารณา ใน 3 วาระรวดได้
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวครับ
ตามที่นายนิคม สุขบําเพ็ญ ได้เสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ในร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง
เห็นด้วย
8 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์
เรียนสมาชิกสภาฯ เรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย เรื่องการ

ประธานสภาฯ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นข้อบัญญัติทั่วไป ขอเชิญ
ท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลด้วยครับ
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2549
นายก อบต.
อบต.ได้ตั้งข้อบัญญัติโดยอิงกับ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แต่ไม่ได้ดําเนินการ
ประกอบกับสมัยนี้ เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงประกอบกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
จัดทําข้อบัญญัตินี้ภายในเดือนมีนาคม จึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ ซึ่งตามข้อมูล
อบต.นาทราย มีสุนัขประมาณ 1,000 กว่าตัว และแมว 3 ร้อยกว่าตัว จึงจําเป็นต้อง
ตราข้อบัญญัตินี้ไว้ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาตามเอกสารที่ได้อยู่ในมือท่าน
ตามที่เสนอข้อบัญญัตินี้ ด้วยได้มีพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารีเกี่ยวกับเรื่องสุนัขและแมวในการควบคุม จึงจําเป็นต้องร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
- หลักการ
เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่องการควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันจึงให้มี
ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
- เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ให้เหมาะสมกับสาพการของพื้นที่ในชุมชน
จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากสุนัขและแมวเพื่อประโยชน์
ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และ
สามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว
สมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้ตาม
เอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว ขอให้สมาชิกได้พิจารณาด้วย
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ
ตําบลนาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ไม่ทราบ
ว่าใครจะมีอะไรอื่นอีก ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในขั้นรับหลักการ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
8 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์ ให้รับหลักการของร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
และแมว พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 ขัน้ รับหลักการ)
6.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ท่านสมาชิกสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ประธานสภาฯ
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคแรก ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น

อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการเต็มสภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรขอ
เชิญครับ
นายฉลาด พรามนาค
กระผมนายฉลาด พรามนาค ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
นายเวช ธรรมโชติ
กระผมนายเวช ธรรมโชติ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
นายณรงค์ บุญอมร
กระผมนายณรงค์ บุญอมร ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
นายอนุพงศ์ ชูโลก
กระผมนายอนุพงศ์ ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
นายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์ กระผมนายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
นายพรชัย จุลแก้ว
กระผมนายพรชัย จุลแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
นายนิคม สุขบําเพ็ญ
กระผมนายนิคม สุขบําเพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
นายปรานอม วิหกฤทธิ์
กระผมนายปรานอม วิหกฤทธิ์ รองประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
รองประธานสภาฯ
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ในขณะนี้ได้เวลาพอสมควรแล้ว ก็ขอพักรับประทานอาหารกลางวัน แล้วขอนัดประชุม
ประธานสภาฯ
ในเวลา 13.30น. เพื่อดําเนินการประชุมต่อ
เมื่อถึงเวลา 13.30 น. นายเอกรินทร์ อินทสาร เลขานุการฯได้เรียนเชิญ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายก อบต.
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อดําเนินการประชุม
ไปตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ในวาระนี้ สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาในการแปรญัตติในข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการ
ประธานสภาฯ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ว่าให้คงร่างเดิมหรือไม่ ขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
8 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิม เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)
6.5 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ)
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ตามที่สมาชิกสภาฯได้เห็นด้วยในการแปรญัตติในเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
ประธานสภาฯ
สุนัขและแมว พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) ว่าให้คงร่างเดิมไปแล้วนั้น ในวาระ
นี้จะเป็นการลงมติการพิจารณาเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.
2563 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ตามข้อ45 จึงขอมติที่
ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ ผมขอมติครับ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
8 เสียง

ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่นๆ
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่อง
ประธานสภาฯ
อะไรจะพูดคุย หรือเสนอแนะการบริหารงาน เพื่อปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้อบต.นาทราย
ดําเนินการ ขอเชิญ ครับ
นายอนุพงค์ ชูโลก
เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน เรื่องจะมีการจัดซื้อถังขยะบ้างหรือไม่
ส.อบต. หมู่ที่ 3
เพราะหลายพื้นที่ได้มีขยะเพิ่มมากขึ้น
นายพรชัย จุลแก้ว
เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน เรื่องการจัดเก็บรายได้ ไม่ว่าเรื่องขยะหรือ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
น้ําประปา บางทีชาวบ้านบอกว่าค่าจัดเก็บ 3 เดือน/ครั้ง บางคนบอกว่า 8 เดือน/ครั้ง
จึงทําให้ชาวบ้านมีค่าบริการมากขึ้น เจ้าหน้าที่ช่วยแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบด้วย
นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ในเรื่องการเก็บค่าบริการที่ค้างมานานทั้ง
ผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าขยะ ค่าน้ําประปา ได้ทําหนังสือแจ้งไปทุกเดือน ที่ค้างมาตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
รวมๆประมาณ 3 แสนกว่าบาทที่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายเลย บางคนเก็บหลักฐาน แต่
ได้ทําหลักฐานหาย ขอให้เอาหลักฐานมายืนยันกับทาง อบต.ด้วยเพื่อแก้ไขปัญหา
นางกชพร แก้วขวัญ
เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน เรื่องถังขยะ เป็นนโยบายของรัฐบาลในการ
รองปลัด อบต.
ลดขยะเพื่อไม่ให้ขยะเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2549-2553 และปัจจุบันนี้มีขยะ
เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทําข้อมูลมาให้กับทางอบต.นาทรายเอง
เลยไม่ได้จัดซื้อถังขยะให้ ซึ่งตอนนี้ อบต.นาทรายได้รณรงค์คัดแยกขยะตามประเภท ซึ่ง
เดี๋ยวนี้บริษัท และห้างร้านต่างๆไม่ได้แจกถุงให้แล้ว แม้แต่โรงพยาบาล
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมอยากจะหารือว่าจะจ้างเอกชนในการ
นายก อบต.
จัดเก็บขยะ จ้างเหมาต่อปีประมาณ 4 แสนกว่าบาท และปริมาณขยะประมาณ 1.6
แสนกว่าตัน จะขายรถขยะ และซื้อรถน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน
ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาเพื่อการจ้างเหมาเอกชนให้ไปศึกษาระเบียบว่าจ้างได้หรือไม่
อย่างไร
นายนิคม สุขบําเพ็ญ
เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมคาดว่าปีหน้าจะแล้งนาน อยากให้ทํา
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โครงการขุดลอกเหมือง อาจจะใช้รถแม็คโครขุดลอกหรือประตูเหมืองน้ําทางตําบล วัน
ก่อนจิตอาสาไปช่วยกันลอกขยะในลําคลอง และก็ได้ส่วนหนึ่ง
นายพรชัย จุลแก้ว
เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามคลองเหมืองต่างๆ น้ําแห้งหมดแล้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 5 น้ํามาก สมาชิกชาวบ้านหมู่อื่นๆ เดือดร้อนต้องปล่อยน้ําไปให้หมู่บ้านที่อยู่
ด้านล่างด้วย
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่องการขุดลอกไม่มีในแผนพัฒนา จึงทํายาก ถ้ามีภัยแล้ง
ประธานสภาฯ
จริงๆ อําเภอหรือว่าจังหวัดจะประกาศสามารถใช้งบได้ หรือไม่ก็ให้ชาวบ้านเขียนใบคํา
ร้องยื่นต่อ อบต.
- ในระเบียบวาระนี้ ก็ไม่ทราบว่า จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะมีเรื่องอะไร พูดคุย
แนะนําบ้าง ขอเชิญครับ
- ถ้าไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม
ประชุม ในวันนี้ผมก็ขอปิดการประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 15.00น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายเอกรินทร์ อินทสาร)
ปลัด อบต./เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายนิคม สุขบําเพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายพรชัย จุลแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายวินัย ชูโลก)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ผู้รับรอง
ลงชื่อ

ผู้รับรอง
(นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย

