-สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕61 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน ๒๕61 เวลา ๐9.๓๐ น.
ณ ศาลาปลายท่าประชารวมใจ หมู่ที่ 1 ตาบลนาทราย อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8
9
10
11

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

ผู้ไม่มาประชุม

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
สมาชิกสภาฯ ม.1
สมาชิกสภาฯ ม.๒
สมาชิกสภาฯ ม.๒
สมาชิกสภาฯ ม.3
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
อนุพงค์ ชูโลก
วินัย ชูโลก
สมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์
ไมตรี ยอดมณี
พรชัย จุลแก้ว
นิคม สุขบาเพ็ญ

หมายเหตุ

-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
๑ นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์
๒ นายจรรยา พูนพิพัฒน์
๓ นายวันชัย รองพินิจ
๔ นายจาลอง ทรงวิลาศ
๕ นายเอกรินทร์ อินทสาร
6 นางกชพร แก้วขวัญ
7 นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง
8 นางนิศากร สุขบาเพ็ญ
9 นายอติชาต บุญวงศ์
10 นายสมควร พิมพันธ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
เลขานุการสภาฯ
รองปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักงานปลัด
นายช่างโยธา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

ลายเซ็น
สุขเจริญ สุดสมบูรณ์
จรรยา พูนพิพัฒน์
จาลอง ทรงวิลาศ
เอกรินทร์ อินทสาร
กชพร แก้วขวัญ
วีระพัฒน์ ทับทุ่ง
นิศากร สุขบาเพ็ญ
อติชาต บุญวงศ์
สมควร พิมพันธ์

หมายเหตุ

ปลัด อบต.

-๒ระเบียบวาระการประชุม
เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น. เลขานุการสภา นายเอกรินทร์ อินทสาร ได้เรียนเชิญประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จแล้วก็ดาเนินการประชุม ไปตาม
ระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน วันนี้ก็เป็นการประชุมสภาครั้งแรก ของสมัยแรก ในปีการ
ประธานสภาฯ
ประชุมประจาปี 2561 จึงแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1.1 ขอประชาสัมพันธ์ อบต.นาทรายร่วมมือกับปศุสัตว์ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จั ดทาโครงการป้ องกัน โรคพิ ษสุ นัข บ้า เพื่อป้อ งกันและควบคุม โรคพิษ สุ นัขบ้ า และ
คุมกาเนิดจานวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตาบลนาทราย กาหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้า วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่
4 และเวลา 13.00-16.00 น. ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 1 โดยให้ประชาชนนาสุนัข
และแมวมาฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุ นัขบ้า และฉีดยาคุมกาเนิด ตามวัน เวลา และ
สถานที่กาหนด
1.2 ขอประชาสัมพันธ์ อบต.นาทราย กาหนดจัดกิจกรรมถนนปลอดขยะ โดยร่วมมือกับ
รพ.สต. บ้ านปลายท่า อสม. ประชาชน และจิต อาสาตาบลนาทราย ในพื้นที่ ตาบล
นาทรายร่วมกันจัดเก็บขยะสองข้างทางบนถนนสายเบญจมฯ-สนามบิน ในการนี้ อบต.
นาทราย จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ อบต.นาทราย รพ.สต. บ้านปลายท่า อสม. ประชาชน
และจิตอาสาตาบลนาทราย ร่วมกันจัดเก็บขยะสองข้างทาง ทุกวันพุธ วันที่ 4, 11, 18,
25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. รวมพลหน้า อบต.นาทราย
1.3 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) คือบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนใน
การทางาน ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นที่ตนเองอยู่ คุณสมบัติของ (อถล.)
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 7 ปีบริบูรณ์
(3) มีภูมิลาเนาอยู่ใน อปท.นั้น
(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาดาเนินการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(5) มีใจปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
1.4 การคัดเลือกทหารของอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 7-10 เมษายน 2561
ทั้งนี้จะมีการตรวจปัสสาวะด้วย จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
ประธานสภาฯ
1 ประจาปี 2561 วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตามบันทึกการประชุมของ อบต.
นาทราย ครั้งที่ผ่านมาตามเอกสารที่มีอยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ก็ขอให้
ตรวจสอบว่ามีข้อความอันใด ขาดตก บกพร่อง ตก หล่น หรือจะเพิ่มเติม แก้ไข อันใด
ขอเชิญ ครับ

-3- หากไม่มี กระผม ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วย ครับ
- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง กระทู้ถาม
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด
ประธานสภาฯ
ที่จะมีกระทูถ้ าม หรือไม่ หรือจะถามสดก็ได้
(ปรากฏว่าไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร (ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่มี)
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ที่เสนอใหม่
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร (ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่มี)
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง เพื่อพิจารณา
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร 6.1 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประธานสภาฯ
-ในระเบียบวาระนี้ จะเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่อยู่ใน
มือท่าน ซึ่งเป็นการโอนงบประมาณมาจาก แผนงานเคหะและชุมชน ซึ่งเป็นการโอนลด
เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายซอยบ้านล่าง-ฝาย
ตาแย้ ม หมู่ ที่ 1 จ านวนเงิ น 252,000 บาท (รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 1)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนคอนกรีต/ขุด
ลอกเหมืองส่งน้า ลาคลอง/ระบบระบายน้า ฯลฯ ภายในเขตตาบลนาทราย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ จานวนเงิน 625,000 บาท
รายละเอียดโอนเพิ่มงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ซึ่งมาจากแผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานพาณิชย์
- เพื่ อ มาก่ อ สร้ า งฝายน้ าเค็ ม บ้ า นปลายท่ า หมู่ ที่ 1 ต าบลนาทราย จ านวนเงิ น
492,000 บาท
- เพื่ อ ขยายท่ อ เมนระบบประปาปลายท่ า หมู ที่ 1 ต าบลนาทราย จ านวนเงิ น
52,000 บาท ซึ่งตามเอกสารที่อยู่ในมือท่านสมาชิกสภาฯ ขอให้ส มาชิกสภาฯ
พิจารณาดาเนินการว่าจะมีความคิดเห็นประการใดในการขอโอนงบประมาณในครั้ง
นี้ ก็อยากให้นายกฯได้ชี้แจง ครับ
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ส่วนใหญ่การโอนงบประมาณจะเป็น
นายก อบต.
การขยายท่อเมนประปาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านและอยากให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ซึ่งมีปัญหากันมานานทุกครั้งในการแก้ไขครั้งนี้ อยากให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาด้วย

-4นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรในการโอนงบประมาณครั้งนี้
ประธานสภาฯ
ผมจะขอมติในการโอนงบประมาณ
มติที่ประชุม

เห็นด้วย
7
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วย 7 เสียง เป็นเอกฉันท์

นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ในตอนนี้ก็ได้เวลา ขอพักเที่ยง และขอเข้ามาร่วมประชุมพิจารณากันต่อไป เวลา
ประธานสภาฯ
13.00 น.
เวลา 13.00 น. ประชุมสภา ต่อ
เมื่ อ ถึ ง เวลา 13.00 น. เลขานุ ก ารสภาฯ นายเอกริ น ทร์ อิ น ทสาร ได้ เ รี ย นเชิ ญ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าห้องประชุมสภาฯ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญ
ประธานสภาดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระต่อไป
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เมื่อที่ประชุมครบแล้ว กระผมก็ขอดาเนินการประชุมต่อไป
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ก็ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อะไร ที่จะพูดคุยอะไรบ้าง ขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ เรียนประธานสภาฯ ผมก็ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านของแต่หมู่บ้านส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับ
นายก อบต.
ท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องไทยนิยมยั่งยืนก็อยากให้ทราบรับทราบโครงการของจังหวัด
นครศรีธรรมราช จะทาโครงการแก้มลิงเนื้อที่กว่า 700 ไร่ ตามโครงการพระราชดาริ
โดยเฉพาะของเขตตาบลนาทราย อาจจะมีค่าเวนคืนด้วย ส่วนมากจะมีโฉนดที่ดินแล้ว
แต่ส่วนหนึ่งโครงการนี้ก็ต้องมีการจัดทา ประชาคมถึงผลดี-ผลเสีย ว่าจะเป็นอย่างไร
ส่วนเรื่องการจัดทาโรงไฟฟ้ากาจัดขยะจะไปทาที่ตาบลนาเคียน งบประมาณที่ทราบ
ประมาณ 2 พันกว่าล้านบาท
นายจรรยา พูนพิพัฒน์ เรียนประธานสภาฯ เรื่องเขื่อนกั้นน้าหมู่ที่ 2,5,6 ในการประชุมเมื่อครั้งก่อนเมื่อสอง
รองนายก อบต.
สามวันที่ผ่านมาทางชลประทาน ได้เข้ามาตรวจสอบแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบน้า
ส่วนเรื่องประปาที่ไฟฟ้าตก ก็ได้จัดการแล้วในเรื่องกระแสไฟฟ้า
นายฉลาด พรามนาค
ส.อบต.หมู่ที่ 1

เรียนประธานสภาฯ เมื่อการประชุมครั้งก่อนในการสร้างฝาย เขื่อนกั้นน้าเค็มในหมูที่ 1
ทางนายกก็ได้โอนงบประมาณเพื่อดาเนินการตามโครงการก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯที่
ให้ความสาคัญ ตอนนี้ในหมู่ที่ 1 เรื่องน้าประปาก็ถือว่าดี ไฟฟ้าก็ได้แก้ไขแล้ว เพียงแต่
พนักงานลูกจ้างดูแลเรื่องถังกรองน้าด้วย

-5นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน เรื่องน้าจาก อบจ.นครศรีธรรมราช ที่มอบให้
ผู้อานวยการคลัง
สมาชิกสภาอบต.ช่วยเช็คให้ด้วยว่าอยู่ที่ไหน เพื่อลงทะเบียนในการรับมอบ ถ้าเป็นไปได้
ให้ถ่ายรูปไว้ด้วย ถ้ามีซากชารุดว่าเสียหายอยู่หมู่บ้านใด ก็ขอให้แจ้งมาด้วย เพื่อจะแจ้ง
ให้อบจ.นครศรีธรรมราชทราบต่อไป ที่หมู่บ้านต่างๆ รับมา 8 ลูก
นายณัฐฏภรณ์ ยิ่งนคร สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรพูดคุยอีก ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณท่านนายก
ประธานสภาฯ
ที่ให้ความสาคัญในเรื่องไฟฟ้า ประปา ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน ถ้าไม่มีอะไรอีก
กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ด้วย ครับ เป็นอันว่าขอปิดการประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ครับ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ เอกรินทร์ อินทสาร ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายเอกรินทร์ อินทสาร)
ปลัด อบต./เลขานุการสภา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ นิคม สุขบาเพ็ญ
ประธานกรรมการ
(นายนิคม สุขบาเพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ลงชื่อ

พรชัย จุลแก้ว
กรรมการ
(นายพรชัย จุลแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

ลงชื่อ

วินัย ชูโลก
(นายวินัย ชูโลก)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

กรรมการ

ผู้รับรอง
ลงชื่อ ณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ผู้รับรอง
(นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย

