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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
สมัยวิสามัญ ประจ าปี  ๒๕61  สมัยที่  1  ครั้งที่  ๑ 

วันจันทร์  ที่  23  กรกฎาคม  ๒๕61   เวลา  09.30 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 ฉลาด  พรามนาค  
๔ นายเวช  ธรรมโชติ สมาชิกสภาฯ ม.๒ เวช  ธรรมโชติ  
๕ นายณรงค์  บุญอมร สมาชิกสภาฯ ม.๒ ณรงค์  บุญอมร  
๖ นายอนุพงค์  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.3 -  

๗ นายวินัย  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.4 วินัย  ชูโลก  

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. นายอนุพงค์  ชูโลก  ส.อบต.หมู่ที่ 3 

 

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 นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง ผู้อ านวยการกองช่าง อนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง  
9 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด นิศากร  สุขบ าเพ็ญ  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
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ระเบียบวาระการประชุม 
เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น. เลขานุการสภา นายเอกรินทร์  อินทสาร ได้เรียนเชิญประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านบัดนี้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯจุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระ
รัตนตรัย เมื่อเสร็จแล้วก็ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร สวัสดีครับท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียว 
ประธานสภาฯ   ข้องทุกท่าน ที่เข้ามาประชุมในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางชมรมผู้สูงอายุและศูนย์
   พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย ได้จัดให้มีประเพณีแห่เทียนพรรษา เพ่ือสืบทอดและสืบ
   สานวัฒนธรรม จึงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้น ณ วัดหญ้า หมู่ที่ 2 วัดน้ าสรง หมู่ที่ 3 
   และวัดดอนยาง หมู่ที่ 5 ต าบลนาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 
   กรกฎาคม 2561 (ข้ึน 14 ค่ า เดือน 8) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญทุก
   ท่านเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
   ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอให้สมาชิกดูรายละเอียด บันทึกการประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน  2561 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิก 
ขอให้ดูรายละเอียด จะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อใดบ้าง วรรคใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
ครับ 

 - หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม ให้การรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีกระ 
ประธานสภาฯ     ถาม  หรือไม่ หรือจะถามสดก็ได้ ขอเชิญครับ 
  - ปรากฏว่าไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี 
ประธานสภาฯ    ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบประการใด ขอเชิญครับ 
  (ปรากฏว่าไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ 
  ในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอใด หรือจะ 
ประธานสภาฯ     ปรับเปลี่ยนประการใดขอเชิญครับ 
  - หากไม่มี กระผมขอรับรองที่ประชุม ครับ 
  (ปรากฏว่าไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   6.1 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในระเบียบวาระนี้ มีเรื่องการโอนเงินงบ 
ประธานสภาฯ  ประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 ซึ่งได้โอนมาจากแผนงานต่างๆ ดังนี้ แผนงาน
   การเกษตร แผนงานบริหารทั่วไป เพ่ือโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงอยากให้
   เจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงตามเอกสาร ของแผนงานต่างๆ ที่โอนมา ตามบัญชีการโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารที่อยู่ใน
   มือท่าน ซึ่งได้โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมเสารับ-ส่ง
   สัญญาณ และการก่อสร้างห้องน้ าและห้องครัว ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณากันต่อไป 
   ในระเบียบวาระนี้ ท่านจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรในการโอนงบประมาณรายจ่ายที่มา
   ตั้งเปน็รายการใหม่ครั้งนี้ ขอเชิญครับ หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม ครับ 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย              9  เสียง 
 ไมเ่ห็นด้วย                -  เสียง 
 งดออกเสียง           -  เสียง 
 สรุป มติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9  เสียง เป็นเอกฉันท์  
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ในขณะนี้ กระผมก็คิดว่าได้เวลาพอสมควรแล้ว ครับ ก็ขอพักรับประทานอาหารกลางวัน   
ประธานสภาฯ    แล้วขอนัดเข้ามาประชุมใหม่อีกครั้งในเวลา 13.30 น. เพ่ือท าการด าเนินการประชุม

 ต่อไป 
 
เวลา 13.30 น. ประชุมสภา ต่อ  

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

 ประธานสภาด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระต่อไป 
  
                              6.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561                
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ท่านสมาชิกสภา ครับ ต่อไปผมขอด าเนินการประชุมต่อไป 6.2 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยน 
ประธานสภาฯ  แปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ปี 2561 เป็นรายการใหม่

 เนื่องจากบางอย่างไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ รายละเอียดตามแบบแปลน ก็ขอเชิญ
 ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง ขอเชิญ ครับ 

 
นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ เดิม อบต.ได้พิจารณาค่าต่อเติมก่อสร้าง                          
ผู้อ านวยการกองช่าง      ห้องน้ าและห้องครัวของส านักงานอบต. ในงบประมาณ 420,000 บาท โดยมี                         
                              รายละเอียดดังนี้ ตามแบบแปลน 
                              1. ก่อสร้างห้องน้ าชาย หญิง คนพิการขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
                              2. ก่อสร้างห้องครัว ขนาด 0.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 0.90 เมตร 
                              3. ประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาดยาว 3.00 เมตร สูง 1.60 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1        
                              ป้าย ราคาเท่ากับงบประมาณเดิม เพียงแต่แก้ไขค าชี้แจง ครับ 
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นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ก็ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร  
ประธานสภาฯ - หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ  
มติที่ประชุม  เห็นด้วย              9  เสียง 
 ไมเ่ห็นด้วย                -  เสียง 
 งดออกเสียง           -  เสียง 
 สรุป มติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9  เสียง เป็นเอกฉันท์  
 
  6.3 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562  
 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนท่านสมาชิกสภาฯ เรื่องการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาฯ  2562 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

 2562  กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี งบประมาณ ปี 2562 ต่อไป ครับ  

 
นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับ กระผม   นาย 
นายก อบต. สุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายอีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายจึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานการณ์คลัง 
                                   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 องค์กรปกครองส่วน   
                                   ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
      1.1.1 เงินฝากธนาคาร             จ านวน 15,148,398.10 บาท 
      1.1.2 เงินสะสม             จ านวน 3,566,596.95 บาท 
      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม            จ านวน 6,225,208.78 บาท 
             1.2 เงินกู้คงค้าง              จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
     (1) รายรับจริง จ านวน  31,675,946.78 บาท ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร       จ านวน 470,882.98 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 199,067 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน61,881.33 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน 524,226 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน 144,550 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน    จ านวน 0.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 15,720,615.47 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน 14,554,721 บาท 
    (2) รายจ่ายจริง จ านวน 26,989,287.46 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง     จ านวน 8,836,790 บาท 
  งบบุคลากร     จ านวน 9,305,055.11 บาท 
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  งบด าเนินงาน     จ านวน 5,114,792.35 บาท 
  งบลงทุน     จ านวน 3,120,650 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น     จ านวน 0.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน    จ านวน 612,000 บาท 
    (3) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม    จ านวน 360,000 บาท  
 ผมขอชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน มี

รายละเอียดที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในแผนงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดที่ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ในปี 2562 จ านวน 37,500,000 บาท ตามหมวดรายจ่ายใน
แผนงานต่างๆ ตามเอกสารมี่รายละเอียด ดังนี้  

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป              จ านวน 9,962,500.00 บาท 
 - แผนบริหารงานคลัง      จ านวน 3,849,000.00 บาท 
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน                 จ านวน 116,000.00 บาท 
 - แผนงานการศึกษา                จ านวน 3,839,000.00 บาท 
 - แผนงานสาธารณสุข         จ านวน 875,000.00 บาท 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์            จ านวน 5,000.00 บาท 
 - แผนงานเคหะและชุมชน      จ านวน 5,659,760.00 บาท 
 - แผนงานการก าจัดสิ่งปฏิกูล                  จ านวน 30,000.00 บาท 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน       จ านวน 260,000.00 บาท 
 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      จ านวน 498,000.00 บาท 
 - แผนงานการเกษตร                   จ านวน 115,000.00 บาท 
 - แผนงานการพาณิชย์      จ านวน 2,010,000.00 บาท 
 - งบกลาง               จ านวน 10,280,740.00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น                                    จ านวน 37,500,000.00 บาท 
 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ตามท่ีท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงมาตามเอกสารในวาระนี้ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับ 
ประธานสภาฯ  ทราบแล้วถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ท่านสมาชิกสภา 

ท่านใดคิดเห็นหรือพิจารณาแล้วจะปรับเปลี่ยนให้ลดหรือเพ่ิมขึ้นประการใด ขอเชิญ 
ครับ  

 - หากไม่มี กระผมขอมติในท่ีประชุม รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประจ าปี 2562  ต่อไป ครับ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561       
   ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  

 รับหลักการ     9  เสียง 
 ไมร่ับหลักการ         - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 
   - เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้ความเห็นชอบ 9 เสียง เป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2562 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 
 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ก็ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติม อีก ครับ 
ประธานสภาฯ 
   6.4 เรื่องงบประมาณเงินทุนส ารองจ่ายเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ 2561 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร   เรื่องงบประมาณเงินทุนส ารองจ่ายเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ 2561      
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ประธานสภาฯ      ขอเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจง ครับ  
 
นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจง  
นายก อบต.                งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,200,000 บาท ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) โดยมีแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการ
พาณิชย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารอง
เงินสะสมโดยที่ทุนส ารองเงินสะสมนี้ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 

       การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่
เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัด  

      ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ
ยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขข้อ 89 (1) 

   เพ่ือให้มีการ 
   - การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางผาด-วัดยางสูง  หมู่ที่ 4 ต าบล     
     นาทราย จ านวนเงิน 429,000 บาท  
   - การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชี-ซอยอาจารย์ หมู่ที่ 5 ต าบลนาทราย   
                       จ านวน 429,000 บาท 
   - ค่าปรับปรุงถนนสายหลังวัดมะม่วงปลายแขน-แนวเขตต าบลท่างิ้ว  หมูที่ 1 ต าบล    
                        นาทรายจ านวน 409,000 บาท 
   - ค่าปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลองวัดหญ้าฝั่งขวา-ดอนต้นรัก หมู่ที่ 2 ต าบลนาทราย  
                        จ านวน 460,000 บาท 
   - ค่าปรับปรุงถนนสายโรงรมฮ่วยชวน-เขื่อนบ้านนาทราย หมูที่ 6 ต าบลนาทราย 
                        จ านวน 273,000 บาท 
   - การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหอถังเหล็กวัดน้ าสรง หมู่ที่ 3 ต าบลนาทราย 
                        จ านวน 1,200,000  บาท 
   เนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นถนนหลักของหมู่ที่ 4,5,1,2,6 เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไป
   มา และใช้ในการขนส่งสินค้าและพืชผลทางการเกษตร เพื่อความปลอดภัย ป้องกัน
   อันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในการสัญจร ส าหรับโครงการ
   ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหอถังเหล็กวัดน้ าสรง หมูที่ 3 นั้น เนื่องจากต้องการ
   แก้ไขปัญหาระบบประปาให้ดีขึ้น แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปาที่ช ารุด ท าให้ปริมาณน้ า
   ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาโดยการเพ่ิมก าลังการผลิต
   น้ าดิบ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ตามท่ีท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงมา ในวาระนี้ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบแล้ว 
ประธานสภาฯ  ถึงความจ าเป็นในการจ่ายเงินทุนส ารองจ่ายในครั้งนี้ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดคิดเห็น

เป็นประการใด ขอเชิญ ครับ  
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 - หากไม่มี กระผมขอมติในท่ีประชุม ครับ  
 มติที่ประชุม เห็นด้วย              9  เสียง 
 ไมเ่ห็นด้วย                -  เสียง 
 งดออกเสียง           -  เสียง 
 สรุป มติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 
นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ เรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ตามท่ีได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหมวดรายจ่ายต่างๆ น่าจะมีการตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือคัดกรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น เพ่ือให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไป ครับ  

 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรค 2     
   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา

วาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา 
   ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 
   ขอให้มีการแปรญัตติในบางเรื่อง บางหมวด ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ต่อแผนงาน

ต่างๆ ดังนั้น กระผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 3-7 คน 
และผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครบ ขอให้สมาชิกเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติครับ และให้เลือกไปทีละคน 

   - ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 3 - 7 คน  
นายเวช  ธรรมโชติ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ 
ประธานสภาฯ  นายเวช  ธรรมโชติ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ต่อไปขอเชิญ

สมาชิกเสนอผู้ที่เป็นกรรมการแปรญัตติ ชื่อที่เสนอจะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย สองคน 
  
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพรชัย  จุลแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายพรชัย  จุลแก้ว  ส.อบต. หมู่ที ่5 ขอเสนอชื่อ  
ส.อบต.หมู่ที่ 5  นายเวช  ธรรมโชติ   ส.อบต.หมู่ที่ 2  
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง 1. นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
     2. นายไมตรี  ยอดมณ ี  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
   - ไม่ทราบว่าใครจะเสนอท่านใดอีก 
   - หากไม่มีเป็นอันว่า นายเวช  ธรรมโชติ ได้รับเลือกเป็นกรรมการเป็นคนที่ 1 
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
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นายเวช  ธรรมโชติ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเวช  ธรรมโชติ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ขอเสนอชื่อ  
ส.อบต.หมู่ที่ 2  นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 6  
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรอง  1. นายฉลาด  พรามนาค  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
     2. นายณรงค์  บุญอมร    ส.อบต. หมู่ที่ 2 
   - ไม่ทราบว่าใครจะเสนอท่านใดอีก 
   - หากไม่มีเป็นอันว่า นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ  ได้รับเลือกเป็นกรรมการเป็นคนที่ 2 
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายฉลาด  พรามนาค เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายฉลาด  พรามนาค  ส.อบต. หมู่ที่ 1 ขอเสนอชื่อ  
ส.อบต.หมู่ที่ 1  นายพรชัย  จุลแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 5 

 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรอง  1.นายเวช  ธรรมโชติ             ส.อบต. หมู่ที่ 2 
     2.นายวินัย  ชูโลก  ส.อบต. หมู่ที่ 4 
   -ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนจะเสนอผู้ใดอีก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
   - ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายพรชัย  จุลแก้ว เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
   - มีใครจะเสนอท่านใดอีก 
   - ถ้าไม่มี ผมขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ ครับ  
   1. นายเวช  ธรรมโชติ  ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
   2.  นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ  ส.อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
   3. นายพรชัย  จุลแก้ว  ส.อบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
   - ต่อไปให้ที่ประชุมสภาฯ ให้ขอเสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญ สมาชิกสภาฯ  เสนอครับ 
 
นายณรงค์  บุญอมร เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 24   
ส.อบต.หมู่ที่ 2  กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  เ พ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรค 2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและยื่นค าแปรญัตติ ตาม
ระยะเวลาดังกล่าว เพ่ือจะได้น าเสนอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

   ส าหรับ คณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่นี้ขอให้บันทึกการประชุมของคณะกรรมการให้
ชัดเจนในเรื่องญัตติที่สมาชิกสภาฯได้อภิปราย ค าแปรญัตติของเรื่องต่างๆ ในขั้นรับ
หลักการตามเหตุและผลที่ได้เสนอไว้ เพื่อสภาฯ จะได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาใน
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติต่อไป 
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นายเอกรินทร์  อินทสาร เมื่อเสร็จสิ้นการคัดเลือกแล้ว กระผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 
24- 

เลขานุการสภาฯ  26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.  เพ่ือด าเนินการประชุมต่อไป       
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร -ก็ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่าจะมีท่านสมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ ท่านใด จะมี 
ประธานสภาฯ  ข้อเสนอใด บ้าง ขอเชิญ ครับ 
 
นางกชพร  แก้วขวัญ เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคะ ในห้วงเวลาที่ท าข้อบัญญัติ 
รองปลัด อบต.  สามารถด าเนินการก่อนได้ เพ่ือความมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งในการประชุมข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย จะพิจารณาในระยะเวลา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ 
 
นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมา ในการตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 ตามข้อบัญญัติ 
นายก อบต.             เป็นงบประมาณที่สมดุลเหมือนกับปีที่ผ่านมา จึงขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้

เห็นชอบในขั้นรับหลักการ ขอขอบคุณ ครับ 
  
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ก็ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอนัดประชุมในระเบียบวาระต่อไปในขั้นแปรญัตติ และ 
ประธานสภาฯ ขั้นลงมติ ในวันต่อไป วันนี้ผมขอปิดการประชุม ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑7.0๐  น. 
 

                      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  ชโูลก           กรรมการ   
  (นายวินัย  ชูโลก)             
            ส.อบต.หมู่ที่ 4                                     ผู้รบัรอง 

 
                ลงชื่อ   ณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร     ผู้รับรอง 

                                                           (นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 


