
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕62 สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ 
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 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 นายณรงค์  บุญอมร ส.อบต.หมู่ที่ 2 ณรงค์  บุญอมร  
6 นายอนุพงศ์  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.3 อนุพงศ์  ชูโลก  
7 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.6 นิคม  สุขบ าเพ็ญ  

 
ผู้ไม่มาประชุม  - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
๑ นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ นายก อบต. สุขเจริญ  สุดสมบูรณ์  
๒ นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ รองนายก อบต. จรรยา  พูนพิพัฒน์  
3 นายจ าลอง  ทรงวิลาศ เลขานุการนายก อบต. จ าลอง  ทรงวิลาศ  
4 นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาฯ เอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. 
5 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. กชพร  แก้วขวัญ  
6 นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วีระพัฒน์  ทับทุ่ง  
7 นางสาวอารีวรรณ  ปรชีาชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

อารีวรรณ  ปรีชาชาญ  

 
 



เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น. นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญ

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกท่าน และนับจ านวนผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาฯและผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน ก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

 1.1 เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ก าหนดจัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กิจกรรมประกวดหมู่บ้านถนนสวยและ
สะอาด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ก าหนดถนนสายหลักของหมู่บ้าน ทั้ง 
6 หมู่บ้านที่เข้าประกวด และได้มอบถุงมือ ถุงด า และน้ าดื่มเพ่ือใช้ในการท ากิจกรรม
ดังกล่าว 
    รางวัลประกวดหมู่บ้านถนนสวยและสะอาด 
รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินสด 5,000 บาท 
รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินสด 3,000 บาท 
รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมเงินสด 2,000 บาท โดยเริ่มประกวดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
– สิงหาคม 2562 วันมอบรางวัล วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ที่ท าการก านันต าบล
นาทราย หมู่ที่ 2 ต าบลนาทราย 

 1.2 เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ก าหนดจัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การปลูกพริกไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมา
ปลูกพริกไทย ไว้รับประทานเองเพ่ือสุขภาพที่ดี ของคนในครอบครัวและเพ่ือสร้าง
ทางเลือกในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาทราย โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯมีรายละเอียดดังนี้ 
1. รับสมัครประชาชนในพื้นท่ี หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 จ านวน 100 คน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับต้นพริกไทย พร้อมกระถางและดินปลูกคนละ 1 ชุด 
3. ฝึกอบรมการเรียนรู้การปลูกพริกไทยในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 

 1.3 เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ก าหนดจัดท าโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมทองอุไร เทิดไท้ องค์วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสการเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 67 พรรษารัชกาลท่ี 10 
ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ รักษา
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสวยงามในหมู่บ้านท้ังต าบลนาทราย โยองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทราย ได้ก าหนดเส้นทางสายหลัก ท้ัง 6 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร  รวมเป็น
ระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยก าหนดให้ปลูกต้นทองอุไร (ดอกสีเหลือง) ท้ังสองข้างทางของ
ถนนท่ีเลือกแล้ว และให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ช่วยรักษาและดูแลต้นทองอุไรให้
เติบโต สวยงาม และสมบูรณ์อยู่เสอม  

 1.4 เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
ก าหนดจัดท าโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix It Center) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ฝึกอบรมและซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ า เครื่องเลื่อย 
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับประชาชนใน
ต าบลนาทราย องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ก าหนดจัดท าโครงการ คือ 



1. วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 15.00 น. ณ ที่ท าการก านันต าบล
นาทราย (ศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ 2 ต าบลนาทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 ต าบลนาทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 ต าบลนาทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจ านวน 6 วัน  
*** ส าหรับผู้ที่มาใช้บริการให้น าบัตรประชาชนมาด้วย*** 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
 2.1 ขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภา 

ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 เมษายน  
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 – 2565) (ทบทวน)          
ท่านสมาชิกสาฯ ครับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ. 2561 – 
2565) (ทบทวน) ซึ่งได้จัดท าประชาคมต าบลมาแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
โดยประชาคมต าบลนาทรายได้ร่วมกันจัดท าปรับปรุงทบทวนของแผนพัฒนาประจ าปี 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือท่ี 



มท 0810.3/ว 6046 ลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2561 ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จึงซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นตามเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่อยู่ในมือท่านสมาชิก
สภาฯ จึงขอให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาร่างแผนฉบับดังกล่าวที่มาจากการประชุม
ประชาคมต าบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาได้จัดท าร่าง
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายพิจารณาแล้ว เพื่อเสนอ
ต่อสภา เห็นชอบนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาและขอมติ ขอเชิญครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ           10   เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ          -   เสียง 
งดออกเสียง          -  เสียง  
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นชอบ 10 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 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่อง 
อะไรจะพูดคุยอีกหรือไม่ ขอเชิญ ครับ 

นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องบ่อบาดาลหรือถนนโดยเฉพาะหมู่ที่ 3 จากการที่ได้พูดคุย 
กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะให้งบประมาณมา ประมาณ 10 ล้านบาท กว้าง 
ประมาณ 5 เมตร ความยาวยังไม่แน่ใจ ก็คงจะได้ประสานกันต่อเพราะตอนนี้ก็อยู่ใน 
แผนพัฒนา 5 ปี แล้ว 

นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 

เรียนประธานสภาฯ เรื่องการสร้างบ้านของราษฎรที่ผ่านมาก่อน วันที่ 8 ตุลาคม  
2558 ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง องค์การบริหารส่วนต าบลถึงจะออกใบอนุญาตให้ว่าได้ 
สร้างแล้วจริง 

นายฉลาด  พรามนาค 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 

เรียนประธานสภาฯ ตอนนี้น้ าประปาข้างคลองแตกมานานแล้วจะไม่ได้ซ่อมแซม 
ประมาณ 2 จุด แถวบ้านปลายท่าล่าง ขอให้ช่วยดูด้วยโดยเฉพาะพนักงานจ้างหรือ 
ลูกจ้างเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน ฝากท่านประธานด้วยนะครับ 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 

เรียนท่านประธานสภาฯ ในบ้านดอนยาง โดยเฉพาะหมู่ที่ 4 น้ าประปาออกมาเหมือน 
น้ าชาเย็น ไม่ทราบว่าหมู่บ้านอ่ืนๆ จะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือไม่ ในการเปลี่ยนทรายกรองท่ี 
รู้มาก็มีการตั้งเวรรับผิดชอบกันอยู่แล้ว ก็ฝาก ผู้อ านวยการกองช่างช่วยดูแลด้วย 
- อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องไฟฟ้าสาธารณะของถนนภายในเขตต าบลนาทราย ให้ช่วยดูแล 
หน่อยว่าจุดไหน ซอยไหน ไฟฟ้าดับไฟไม่ติด ขอให้ช่วยเช็คดูด้วย ที่ทราบว่าผู้ช่างไฟฟ้า 
ดูแลอยู่และก็การรายงานเอกสารของจุดต่างๆ ยังไม่ได้ท าเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเลย 

นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ 
นายก อบต. 

เรียนประธานสภาฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ อบต.จะต้องด าเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 
แผนพัฒนา หรือข้อบัญญัติก็จ้องด าเนินการไปตามแผนพัฒนาโดยเฉพาะโครงการต่างๆ 
ที่อยู่ในแผน เช่นโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน ถนนหนทาง บ่อบาดาล ต้องมีหนังสืออุทิศ 



ที่ดินหรือโฉนดที่ดินที่จะให้ อบต.เข้าด าเนินการ อบต.จะจัดการให้ใน 
การด าเนินการกับทางท่ีดิน ก็แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วย 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

- ในระเบียบวาระนี้ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องอะไรจะพูดคุยหรือไม่ ขอ 
เชิญครับ 
- ถ้าไม่มีผมก็ขอปิดการประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 17.00น.  
                    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 
 


