สาเนา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕61 สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม ๒๕61
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
นายปรานอม วิหกฤทธิ์
นายฉลาด พรามนาค
นายเวช ธรรมโชติ
นายณรงค์ บุญอมร
นายวินัย ชูโลก
นายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์
นายไมตรี ยอดมณี
นายพรชัย จุลแก้ว
นายนิคม สุขบาเพ็ญ

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
สมาชิกสภาฯ ม.1
สมาชิกสภาฯ ม.๒
สมาชิกสภาฯ ม.๒
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.๕
สมาชิกสภาฯ ม.๕
สมาชิกสภาฯ ม.๖

ลายเซ็น
ณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ปรานอม วิหกฤทธิ์
ฉลาด พรามนาค
เวช ธรรมโชติ
ณรงค์ บุญอมร
วินัย ชูโลก
สมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์
ไมตรี ยอดมณี
พรชัย จุลแก้ว
นิคม สุขบาเพ็ญ

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายอนุพงค์ ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 3
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑
๒
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์
นายจรรยา พูนพิพัฒน์
นายเอกรินทร์ อินทสาร
นางกชพร แก้วขวัญ
นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง
นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง
นางนิศากร สุขบาเพ็ญ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการสภาฯ
รองปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักงานปลัด

ลายเซ็น
สุขเจริญ สุดสมบูรณ์
จรรยา พูนพิพัฒน์
เอกรินทร์ อินทสาร
กชพร แก้วขวัญ
วีระพัฒน์ ทับทุ่ง
อนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง
นิศากร สุขบาเพ็ญ

หมายเหตุ

ปลัด อบต.

เมื่ อ ถึ ง เวลาการประชุ ม เวลา 09.30 น. นายเอกริ น ทร์ อิ น ทสาร เลขานุ ก ารสภา ได้ เ รี ย นเชิ ญ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และนับจานวนผู้เข้าประชุม ครบองค์
ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุม ตามระเบียบ
วาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในระเบียบ
วาระนี้ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1.1 โครงการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดประชาชน ด้วย อบต.นาทรายร่วมกับรพ.สต.
บ้ า นปลายท่ า ก าหนดจั ด ท าโครงการตรวจสารพิ ษ ตกค้ า งในเลื อ ดประชาชน โดยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่อตรวจหาระดั บปริมาณสารเคมีตกค้างในเลื อด และเฝ้ าระวังภาวะ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 4 จึงขอแจ้ งประชาสัมพันธ์ให้
ทราบ
1.2 จาหน่ายสลากกาชาดการกุศลงานประเพณีเทศกาลบุญสารถเดือนสิบและกาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ 2561
1.3 ขอแจ้งการเข้าร่วมโครงการกฎหมายน่ารู้สาหรับประชาชน เสริมสร้างประชาธิปไตย
ในชุมชน และส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสใน อบต. โดยมีเป้าหมาย ผู้บริหาร
ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาองค์กรชุมชน พนักงานส่วนตาบล ประชาชนทั่วไป จานวน 65 คน ใน
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ตาม
กาหนดการที่แจ้งให้ทราบ ขอความร่วมมือทุกท่านตอบรับเข้าร่วมโครงการด้วยครับ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนา
ประธานสภา
ทราย สมัยวิสามัญ ประจาปี 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม
2561 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิก ขอให้ดูรายละเอียด ท่านใดจะเพิ่มเติม
หรือแก้ไขข้อใดบ้าง วรรคใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ
หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องกระทู้ถาม
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะมี
ประธานสภาฯ
กระทู้ถาม หรือไม่ หรือจะถามสดก็ได้
ปรากฏว่าไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
นายณัฏ ฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ประธานสภา
ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบประการใด ขอเชิญครับ
ปรากฏว่าไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอใหม่

นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภ

เรียนสมาชิกสภาฯในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมี
ข้อเสนอใหม่ หรือจะปรับเปลี่ยนประการใดขอเชิญครับ
ปรากฏว่าไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องเพื่อพิจารณา
นายณัฏ ฐภรณ์ ยิ่งนคร 6.1 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประธานสภา
ขอเชิญนายกชี้แจงในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ครับ
นานสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับ การโอนในครั้งนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน
นายก อบต.
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) ตามบัญชีการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 9/2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
ผมขอชี้แจงที่มาในการขอให้โอนดังนี้
ด้วยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้า
เย็ น ต าบลนาทราย จ านวน 14 ราย ได้ ม าร้ อ งทุ กข์ ต่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
นาทรายว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้าประปาที่ใช้ ไหลน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้
เพื่ อ เป็ น การแก้ ปั ญ หาปริ ม าณน้ าอุ ป โภค บริ โ ภคให้ กั บ ประชาชน จึ ง จ าเป็ น ต้ อ ง
ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาห้วยน้าเย็น หมู่ที่ 2 มาติดตั้ง ณ วัดหญ้า หมู่
ที่ 2 โดยทาการรื้อถอนและติด ตั้งระบบประปาแบบหอถังเหล็กขนาดความจุน้า 20
ลูกบาศก์เมตร และระบบถังกรองสนิมเหล็กพร้อมวางท่อเมนระบบจ่ายน้าพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 ความยาว 294 เมตร เป็นเงินงบประมาณ 492,000 บาท
จากเหตุผลดังกล่าวจึงจาเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายในแผนงบ
กลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสารองจ่าย เนื่องจากเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วน
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงมาไม่ทราบว่าจะมีท่านสมาชิก
ประธานสภาฯ
สภาฯท่านใด จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญ ครับ
นายเวช ธรรมโชติ
เรียนประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงให้ทราบ กระผมก็เห็นด้วยเป็นเป็นอย่าง
ส.อบต.หมูที่ 2
ยิ่ง ซึ่งในเรื่องน้าประปานี้ เมื่อวานก็ได้มีชาวบ้านมาร้องทุกข์ เกี่ยวกับเรื่องน้าประปา
เพราะน้าไม่ไหลเป็นปี ซึ่งสาเหตุ ผมก็เข้าใจว่าสายน้าอาจจะเป็นสนิมเหล็ก ท่อน้า
ประปาอุดตัน น้าไม่เพียงพอ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ เจ้าหน้าที่ก็ได้มารับ
ชาวบ้านพูดคุยกัน ซึ่งท่านนายกฯ ก็รับปากว่าจะแก้ไขให้เป็นการเร่งด่วน ซึ่งผมก็เห็น
ด้วย
นายนิคม สุขบาเพ็ญ
เรียนประธานสภาฯ ผมก็เข้าใจในเรื่องนี้ เรื่องน้าประปา จาเป็นต้องแก้ไข แต่อยากจะ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ติงสักนิด การก่อสร้างสิ่งต่างๆ ต้องคานึงถึงความจาเป็น ผมเห็นด้วยในการโอนในเรื่อง
นี้
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ต่อไปขอให้พวกเราเข้าใจตรงกันนะครับ ท่านนายกก็ได้ชี้แจงถึง
ประธานสภาฯ
ความจาเป็นในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้แล้ว ไม่ทราบว่า จะมีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใด มีเรื่องอะไรอีก
- หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผมขอมติ ครับ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
9 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ

ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง เป็นเอกฉันท์
เรื่องอื่นๆ
ในระเบียบวาระนี้ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะอะไร หรือไม่

นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์

เรี ย นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาฯ ทุ กท่ า นครั บ ก่ อนอื่ นผมขอขอบคุ ณท่ า น
นายก อบต.
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้ามาพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายการใหม่
เพื่อประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ของนาทรายของเรา ซึ่งตามบัญชีโอนงบประมาณ
รายจ่าย ที่ฝ่ายสภาฯพิจารณา ซึ่งโอนมาจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยราชเจริญ หมู่ที่ 1 ตาบลนาทราย จากหมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานเคหะและชุมชน จานวนเงิน 492,000 บาท เพื่อเป็นประโยชน์แก่ราษฎรใน
พื้นที่ของนาทรายของเรา และผมก็เห็นด้วยกับคุณนิคม สุขบาเพ็ญ ที่ ได้อุทิศที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ทางด้านสาธารณูปโภค เมื่ออุทิศแล้วต้องแบ่งโฉนดออกแล้ว ถ้าไม่มี
การแบ่งแยกก็ยังไม่ต้องการก่อสร้าง ขอบคุณครับ
นายจรรยา พู น พิ พั ฒ น์ เรียนสมาชิกสภาฯ ในการแบ่งแยกโฉนดที่ราษฎรอุทิศให้ ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายอยู่กับ
รองนายก อบต.
อบต. หรือทางเจ้าของที่ ส่วนระบบประปาต้องทาถังเก็บน้าให้ใหญ่ไปเลย ในแต่ละจุด
เพื่อสูบเก็บกักน้าไว้ เพื่อขึ้นสู่หอถังต่อไป
นายเวช ธรรมโชติ
เรียนประธานสภาฯ เรื่องไฟฟ้าถนนสาธารณะ ชาวบ้านร้องขอ ไม่ทราบว่าจะทา
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อย่างไรในการร้องขอ
นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง เรียนประธานสภาฯ ขอให้ชาวบ้านมาเขียนคาร้องถนนสายไหน แต่ชาวบ้านต้องเสีย
ผู้อานวยการกองช่าง
ค่าบริการเอง ตอนนี้เรามีอุปกรณ์พร้อมครับ
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ เรียนสมาชิกสภาฯ เรื่องรถน้าของ อบต.ที่โอนมาจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายก อบต.
คิดว่าต้องลากมาไว้ที่ อบต. อาจจะซ่อมแซมหรือการสาธารณูปโภคลุล่วงครับ
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ในวาระนี้ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องอะไรจะพูดคุยอีก
ประธานสภาฯ
หรือไม่ ขอเชิญ ครับ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ให้ความสาคัญในเรื่อง
ไฟฟ้า ประปา ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน ถ้าไม่มีอะไรอีก ผมขอปิดการ
ประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ครับ
ปิดประชุมเวลา 12.30น.
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