
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕62 สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ 
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 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  
3 นายฉลาด  พรามนาค สมาชิกสภาฯ ม.1 ฉลาด  พรามนาค  
4 นายเวช  ธรรมโชติ สมาชิกสภาฯ ม.๒ เวช  ธรรมโชติ  
5 นายอนุพงศ์  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.3 อนุพงศ์  ชูโลก  
6 นายวินัย  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.4 วินัย  ชูโลก  

7 นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 สมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์  

8 นายไมตรี  ยอดมณี สมาชิกสภาฯ ม.๕ ไมตรี  ยอดมณี  
9 นายพรชัย  จุลแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๕ พรชัย  จุลแก้ว  

10 นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ สมาชิกสภาฯ ม.6 นิคม  สุขบ าเพ็ญ  

 
ผู้ไม่มาประชุม  1. นายณรงค์  บุญอมร ส.อบต.หมู่ที่ 2 (ลากิจ)       

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

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

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 



เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น. นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และนับจ านวนผู้เข้าประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาฯและผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

 1.1 เรื่องการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือลดภาวะโลกร้อนและ
ปัญหามลพิษทางอากาศ 
       ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกิน
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพ้ืนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยสาเหตุ
ส าคัญของปัญหาฝุ่นละอองเกิดจาการเผาขยะ เผาเศษใบไม้/วัชพืช และเผาเพ่ือเตรียม
พ้ืนที่ท าเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการท าผิดกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทราย จึงขอให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาทราย หยุดการเผาขยะ เผาเศษ
ใบไม้/วัชพืช ทุกชนิด เพ่ือเป็นการลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ของประเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
 2.1 ขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภา 

ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  
2562 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิก ขอให้ดูรายละเอียด ท่านใดจะ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อใดบ้าง วรรคใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ 
หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะมี 
กระทู้ถาม หรือไม่ หรือจะถามสดก็ได้ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา   

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี 
ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบประการใด ขอเชิญครับ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภ 

เรียนสมาชิกสภาฯในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมี 
ข้อเสนอใหม่ หรือจะปรับเปลี่ยนประการใดขอเชิญครับ 

 ปรากฏว่าไม่มี 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

6.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิ่มเติม          
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ท่านสมาชิกสาฯ ครับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ. 2561 – 
2564) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพ่ือปรับแผน ให้ชี้แจงว่าระเบียบอยู่
อย่างไร ขอเชิญครับ 

นางกชพร  แก้วขวัญ 
รองปลัด อบต. 

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ในการจัดท าแผนไม่ต้องผ่านประชาคมโครงการรัฐบาล รัฐพิธี เพ่ือให้สภาฯพิจารณา
เห็นชอบ เพื่อท าซุ้มรัชกาลที่ 10 ตามส านักพระราชวัง ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้ง
มาไม่ว่าจะเป็นโครงการจังหวัดสะอาด การปรับภูมิทัศน์ จัดหาไม้ดอกไม้ประดับข้างทาง 
ซึ่งจ าเป็นต้องจัดเตรียมเพ่ืองานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

ก็ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาท่านใดจะมีความคิดเห็นอย่างไรในการพิจารณาร่างแผน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะมีใครเสนอเป็นอย่างไรอีกบ้าง 
- ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม ครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           8   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง        -  เสียง  
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

6.2 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายการใหม่ 
เรียนสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในเรื่องการพิจารณาโอน
งบประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายการใหม่ ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งเป็น
รายการใหม่ ซึ่งโอนมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง โอนลดมา 100,000 บาทโดยโอนมาตั้ง
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์อ่ืน รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้/เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จ านวน 1 รายการ ตาม 
วัสดุท าจากไฟเบอร์กราสรองหลังด้วยเหล็ก  
-กรอบพร้อมฐานสูง 5.00 ม.กว้าง 2.80 ม. 
-กรอบนอก สูง 3.40 กว้าง 2.20 ม. 
-พระฉายาลักษณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.50 ม. 
-ฐานไฟเบอร์ ขนาดสูง 1.20 ม. กว้าง 2.80ม. 
-ตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค ์วชร. ขนาดสูง 0.50 ม. 
-ป้ายทรงพระเจริญ ขนาดยาว 1.66 ม. 
-พานพุ่มเงิน-ทอง ขนาดสูง 1.70 ม. 



-ครุฑ ขนาดสูง 0.80 ม. 
-คชสิงห์ ขนาดสูง 0.70 ม. 
- ป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายขนาดยาว 1.50 เมตร 
-เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่3) หน้า 1 ล าดับ 1 ตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งเป็น
รายการใหม่ ที่อยู่ในมือท่าน ขอให้ท่านพิจารณาว่าจะมีความคิดเห็นเป็นประการใด  
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นด้วย          8  เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง        -  เสียง  
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ขณะนี้ก็ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว และจะเข้าประชุมต่อไปในเวลา  
13.30 น.  

เมื่อถึงเวลา 13.30 น. นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการฯได้เรียนเชิญ ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ นายก อบต.  
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าห้องประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือด าเนินการประชุม 
ไปตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ขอให้เริ่มการประชุมต่อไป ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 หมวด 1 ข้อ 7 ข้อ 8 (3) หมวด 6 ข้อ 28 (1) ซึ่งคณะ 
กรรมการชุดเดิมได้หมดวาระลง และอยากให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาว่าจะเสนอใคร  
จากสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการฯ แทนชุดเดิมที่ได้หมดวาระลง ขอเชิญครับ 
การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายและคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ซึ่งปรากฏว่าที่ 
ประชุมสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จ านวน  
3 คน ประกอบด้วย 
1. นายเวช  ธรรมโชติ 
2. นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
3. นายฉลาด  พรามนาค 
และแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
1. นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
2. นายพรชัย  จุลแก้ว 
3. นายปรานอม  วิหกฤทธิ์ 
ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญ ครับ  ถ้าไม่มีผม 



ขอมติที่ประชุม ครับ 
มติที่ประชุม 
 

เห็นด้วย           8 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง  
งดออกเสียง        -  เสียง  
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่อง 
อะไรจะพูดคุยอีกหรือไม่ ขอเชิญ ครับ 

นางกชพร  แก้วขวัญ 
รองปลัดอบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องขยะ ซึ่งเราได้ 
มีขยะเพ่ิมมากข้ึน ขากข้อบัญญัติ ของ อบต.นาทรายที่เป็นอยู่ ให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เพ่ือจัดเก็บขยะ  แยกขยะ เพ่ือลดปัญหาขยะโดยให้ชาวบ้านท าการคัดแยกขยะโดย

ต่อไปจะช าระค่าบริการรายเดือนครัวเรือนละ 250 บาท ก็ขอให้ไป 
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบเป็นการทั่วไป 
- เรื่องคนไข้ติดเตียง ตามท่ี รพ.สต.บ้านปลายท่าท าหนังสือในการขอใช้รถของ 
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 
6036 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 สามารถท าได้เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 

เรียนประธานสภาฯ อยากให้ท าที่จอดรถบริการชาวบ้านและเครื่องเสียงตามสาย อยาก 
ให้มีการซ่อมแซมทั้งระบบเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบ ในงานของ 
ราชการและของท้องถิ่นเราเองเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                      

นางกชพร  แก้วขวัญ 
รองปลัด อบต. 

เรียนประธานสภาฯ ก็สามารถซ่อมแซมได้ ในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา อบต.ในปี พ.ศ.  
2563 – พ.ศ. 2564 เพื่อปรับแผนพัฒนาในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องพ่นหมอกควัน  
เพ่ือก าจัดโรคไข้เลือดออกซ่ึงกรมควบคุมมลพิษ สามารถท าได้ เพ่ือปรับแผนพัฒนา  
ฯลฯ เรื่องภาษีท้องถิ่น ก็ให้ยกเลิกที่ดินการเสียภาษีเพ่ือยกเลิกภาษีท้องที่ เช่นที่ดินว่าง 
เปล่า 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมอยากให้มีการจัดซื้อรถน้ าในปีต่อไป เพ่ือปรับแผนการ 
พัฒนาต าบล เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้งและอ่ืนๆ  
- ในระเบียบวาระนี้ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องอะไรจะพูดคุยหรือไม่ ขอ 
เชิญครับ 
- ถ้าไม่มีผมก็ขอปิดการประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 16.00น.  
                     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 
                               
                                                                         
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


