
 
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
สมัยวิสามัญ ประจ าปี  ๒๕61  สมัยที่  1  ครั้งที่  2 

วันอังคาร  ที่  31  กรกฎาคม  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 นายเวช  ธรรมโชต ิ สมาชิกสภาฯ ม.๒ เวช  ธรรมโชติ  
๕ นายอนุพงค์  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.3 อนุพงค์  ชูโลก  
๖ นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 สมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์  

๗ นายไมตรี   ยอดมณี สมาชิกสภาฯ ม.๕ ไมตรี   ยอดมณี  

8 นายพรชัย  จุลแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๕ พรชัย  จุลแก้ว  
9 นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ สมาชิกสภาฯ ม.๖ นิคม  สุขบ าเพ็ญ  

 
ผู้ไม่มาประชุม   1. นายณรงค์  บุญอมร  ส.อบต.หมู่ที่ 2 2. นายวินัย  ชูโลก  ส.อบต.หมู่ที่ 4 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 

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

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30น. 
ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
   2.1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
   ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่   
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   6.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562   

(วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ)  
   6.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562   

(วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ) เพ่ือให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
 เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น. เลขานุการสภา นายเอกรินทร์  อินทสาร ได้เรียนเชิญ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
เข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้มา
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จแล้วก็ด าเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร สวัสดีครับท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ท่ี 
ประธานสภาฯ  เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาประชุมในวันนี้ จะแจ้งเรื่อง ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง
   การยื่นแบบแสดงความจ านงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
   ภาคใต้ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
   กรณีฉุกเฉิน อุทกภัย หรืออุทกภัยและวาตภัย หรืออุทกภัย และหรือน้ าไหลหลาก หรือ
   น้ าเอ่อล้นตลิ่ง ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 จึงขอให้
   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกครัวเรือนทราบ เพ่ือประสานทาง 
   ผู้ใหญ่บ้าน ทราบ โดยมีเอกสาร ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านเกษตรกรที่
   ขึ้นทะเบียน ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารธกส.  
   ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายณัฏฐ์ภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดรายงานการ
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน
   จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิกสภาฯ ขอให้
   ดูให้ละเอียด จะเพ่ิมเติมหรือแก้ไข ข้อใดบ้าง วรรคใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ 
นายเอกรินทร์  อินทสาร เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตเมื่อการประชุมเม่ือวันก่อน โครงการ 
เลขานุการสภาฯ  ค่าปรับปรุงถนนสายโรงรมฮ่วยชวน-เขื่อนบ้านนาทราย จากจ านวนเงิน 173,000  
   บาท ขอแก้ไขเป็นจ านวนเงิน 273,000 บาท เนื่องจากบันทึก ผิดพลาด 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ก็ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  - หากไม่มี กระผมขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   (ท่ีประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดมีการ 
ประธานสภาฯ  กระทู้ถามหรือไม่หรือจะถามสดก็ได้ ขอเชิญครับ 
   (ปรากฏว่าไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อ 
ประธานสภาฯ  เสนอแนะ หรือตรวจสอบ ประการใด ขอเชิญ ครับ 
   (ปรากฏว่าไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดมีมีข้อ 
ประธานสภาฯ  เสนอใด หรือจะปรับเปลี่ยน ประการใด ขอเชิญ ครับ 
   - หากไม่มี กระผมขอรับรองที่ประชุม ครับ 
   (ปรากฏว่าไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   6.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562   

(วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ)  
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้น าเสนอในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ  ตามค าเสนอค าแปรญัตติที่ส่งมาให้คณะกรรมการแปรญัตติในแต่ละเรื่อง ปรากฏว่า 
   แปรญัตติ ให้คงไว้ซึ่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จึงให้สมาชิก
   สภาฯ ได้พิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเสนอไว้ ซึ่งมีมติเห็นด้วย 
   ตามร่างเดิมแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ 
   พิจารณาไว้คงร่างเดิมหรือไม่ สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
   คณะกรรมการแปรญัตติในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ตามรายงาน
   การประชุม ดังนั้น กระผมจึงขอมติของสมาชิกสภาฯ ว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่กับค าแปร
   ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย               8  เสียง 
 ไมเ่ห็นด้วย                 - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 
   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติในเรื่องของการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 
2 (ข้ันแปรญัตติ) 

   6.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562   
(วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) เพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ในวาระนี้จะเป็นการลงมติการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอ านาจตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ตามข้อ 52  จึงขอมมติที่ประชุมสภาฯว่า จะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่ ผมขอมติ 
ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย                8  เสียง 
 ไมเ่ห็นด้วย        - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุป มติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8  เสียง เป็นเอกฉันท์ ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ในระเบียบวาระนี้ ในเรื่องอ่ืนๆ ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ  อะไรหรือไม่ 
นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับ ในการจัดประชุมข้อ 
นายก อบต. บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จะใช้จ่ายในหมวด

ต่างๆ ในครั้งนี้กระผมและทางผู้บริหาร จะพยายามบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายให้เกิดประโยชน์ให้มาก
ที่สุด ครับ  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญ ครับ 
ประธานสภาฯ - หากไม่มี ผมขอขอบคุณท่านนายก อบต.ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วม

ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ ขอบคุณ ครับ  
   
ปิดประชุมเวลา 16.30 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  ชูโลก             กรรมการ                                                 ผู้รับรอง 
        (นายวินัย  ชโูลก)                                                         ลงชื่อ   ณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร     ผู้รับรอง 
          ส.อบต.หมู่ที่ 4                            (นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


