
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕62 สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ 
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 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  
๓ นายฉลาด  พรามนาค สมาชิกสภาฯ ม.1 ฉลาด  พรามนาค  
๔ นายเวช  ธรรมโชติ สมาชิกสภาฯ ม.๒ เวช  ธรรมโชต ิ  
๕ นายณรงค์  บุญอมร สมาชิกสภาฯ ม.๒ ณรงค์  บุญอมร  
6 นายอนุพงค์  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.3 อนุพงค์  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.๖ 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 นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง ผู้อ านวยการกองช่าง อนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง  
8 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด นิศากร  สุขบ าเพ็ญ  
9 นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อารีวรรณ  ปรีชาชาญ  

 

 



เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น.นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาได้เรียนเชิญประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และนับจ านวนผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียน
เชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

สวัสดีครับท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้ามาประชุม วันนี้มีเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  

 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบ เรื่องหนังสือแสดงตน การด ารงชีวิตอยู่ เพ่ือ
ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ก็คิดว่าอยากให้ท่านนายกได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งบ้านบางหลังก็มีผุ้ป่วย
ติดเตียง โดยใช้เอกสารประกอบการแสดงตนดังนี้ 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้
พิการ 5. หนังสือมอบอ านาจ อ่ืนๆ(ถ้ามี)   

 2. ด้วย อบต. จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จึงเรียนเชิญคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ 
ศาลาร้อยปี วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 08.00 – 16.00 น. ก็
ขอให้ไปร่วมกันทุกท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน เป็นงานและกิจกรรมของ อบต. 

 3. การรับบริจาคโลหิต ด้วยส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนด
แผนการรับบริจาคโลหิตของอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 
2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่ว่าการอ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะบริจาคโลหิต มีดังนี้ 
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ได้ทั้งชายและหญิง) ไม่มีประวัติเป็นโรคตับ
อักเสบ โรคเอดส์ หรือโรคติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น 
- อายุ 18 -60 ปี น้ าหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป 
- ไม่เป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นพาหะของโรค เช่น กลุ่มรักร่วมเพศ กลุ่มผู้ติดยา
เสพติด 
- สตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ์ 
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับประทานยาแก้โรคต่างๆ  
- ใน 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมาต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
- วันที่บริจาคโลหิตต้องรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย 

 4. ก าหนดการพิธีการมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. 
1. ผู้ที่สมัครในห้วงวันที่ 3 – 25 เมษายน 2562  รับสิ่งของพระราชทานได้ ณ ที่ว่า
การอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ  โดยรับได้ตั้งแต่วันที่ 8 
สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
2. ผู้ที่สมัครในห้วงวันที่ 8 – 9 เมษายน 2562 ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  รับ
สิ่งของพระราชทานได้ ณ ที่ท าการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดฯ 



(หลังใหม่) ชั้น 3 ในวันเวลาราชการ โดยรับได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
3. ผู้ที่สมัครในห้วงวันที่ 8 – 9 เมษายน 2562 ที่ส านักทะเบียนอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช  รับสิ่งของพระราชทานได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ  โดยรับได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
4. ผู้ที่สมัครในห้วงวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2562 รับสิ่งของพระราชทานได้ ณ 
ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ  โดยรับได้ตั้งแต่วันที่ 8 
สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
5. ผู้ที่สมัครในห้วงวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2562 รับสิ่งของพระราชทานได้ ณ 
ห้องประชุมศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น1) 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะมีพิธีมอบในวันที่ 29 
สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนเสร็จสิ้นภารกิจในวันนั้น การแต่งกายด้วย
เสื้อสีเหลือง โดยให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีฯ ตามห้วงเวลา ดังนี้                                                                                                                      
5.1 ผู้สมัครที่ลงทะเบียนล าดับที่ 2,048 – 3,548 ให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีฯ 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
5.2 ผู้สมัครที่ลงทะเบียนล าดับที่ 3,549 – 5,048 ให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีฯ 
เวลา 13.00 – 16.30 น. 
หมายเหตุ  การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง และน าบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมทั้ง
เอกสารที่ได้รับในการลงทะเบียนเป็นจิตอาสามาแสดงด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย สมัยสามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 
มิถุนายน 2562 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิก ขอให้ดูรายละเอียด ท่านใด
จะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อใดบ้าง วรรคใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ ในส่วนตัวผม ผม
ขอแก้ไขจาการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ปิดประชุมเวลา 17.00 น. ขอแก้ไขเป็น ปิด
ประชุมเวลา 15.00 น. หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองการประชุมครั้งที่
ผ่านมา 

มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ  
ปรากฏว่าไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ   

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี 
ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบประการใด ขอเชิญครับ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมี 
ข้อเสนอใหม่ หรือจะปรับเปลี่ยนประการใดขอเชิญครับ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 



นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ 

6.1 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) 

 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 ในวาระนี้ตามเอกสารขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่อยู่
ในมือท่านสมาชิกแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอน ขอเชิญครับ 

นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านคะ ทางส านักงานปลัด มีความ
จ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในแผนงาน 
หมวดรายจ่ายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ
ประชุม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างเสาธงชาติ  แผนงานการพาณิชย์ งาน
ป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ซึ่ง
ส านักงานปลัดโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความจ าเป็นในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ 4 รายการ เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
1.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ราคา 17,000 บาท 
2. ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 
เพ่ือรองรับงานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา ราคารวม 8,600 บาท ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
3. จากหมวดครุภัณฑ์ จากส านักงานปลัด งบลงทุน โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 1 ช่อง บาน
ประตู 1 ช่องว่าง และ 4 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 118.5 ซม. สูง 87.9 ซม. 
ลึก 41.0 ซม. จ านวน 1 ตู้ ตามแบบที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาด ราคา 4,900 บาท  
4. โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้าง อาคารฐานสุขภาวะ เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ต าบลนาทราย 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.นาทราย ราคา 
62,500 บาท รวมราคาท้ังหมด 93,000 บาท คะ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ตามที่หัวหน้าส านักงานปลัด ได้ชี้แจงในการโอนงบประมาณ ครั้งนี้ ไม่ทราบว่ า จะมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญ ครับ 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

ตามที่หัวหน้าส านักงานปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณ ครั้งนี้ ผมขอ
เห็นด้วย เพราะจ าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีเครื่องใช้เครื่องมือในการท างาน ได้ใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ในการเก็บรักษาเอกสาร ครับ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ก็ไม่ทราบสมาชิกสภาฯท่านใดจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอเชิญ ครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุม ในการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           8   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       3  เสียง 
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์  

 6.2 พิจารณาโอนเงินงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ



รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จาก ข้อความเดิม 
โครงการปรับปรุงประตูรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ตั้ งไว้ 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยท าการติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส (Stainless) 
ชนิดล้อเลื่อน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558  

 ข้อความใหม่  
โครงการปรับปรุงประตูรั้วส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ตั้งไว้ 75,900 
บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยท าการติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส (Stainless) ชนิด
ล้อเลื่อน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในวาระนี้ ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอ
เชิญ ครับ 
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           8   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       3  เสียง 
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์  

 6.3 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 (วาระท่ี 1  
ขั้นรับหลักการ) 

 เรียนท่านสมาชิกสภาฯ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  ตามท่ีนายกให้ยื่นญัตติเสนอ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพื่อให้สภาพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติฯ ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ นั้น เป็นอ านาจของสภา อบต.ที่จะต้อง 
พิจารณาซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เอกสารอยู่ในมือของท่านแล้ว กระผมขอให้ 
ท่านนายก อบต.ได้แถลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563  
ต่อไปครับ 

นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ 
นายก อบต. 

กระผมนายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายและ
เจ้าหน้าที่ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาแห่งนี้ ดังนี้ 
ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  
     บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายอีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายจึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจน
หลักการและนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 



 1. สถานการณ์คลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 องค์กรปกครองส่วน   
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
         1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 11,673,532.98 บาท 
         1.1.2 เงินสะสม จ านวน   2,190,642.20 บาท 
         1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน   4,429,418.78 บาท 
         1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 0 
                  โครงการ รวม 0.00 บาท 
         1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ รวม 
                  6,632.00 บาท   
    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 
    (1) รายรับจริง จ านวน  29,879,925.56 บาท ประกอบด้วย 
         หมวดภาษีอากร              จ านวน      500,074.20 บาท 
         หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน      174,045.65 บาท 
         หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             จ านวน        28,013.08 บาท 
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    จ านวน       579,804.00 บาท 
         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน     146,300.00 บาท 
         หมวดรายได้จากทุน    จ านวน                0.00 บาท 
         หมวดภาษีจัดสรร              จ านวน 15,290,920.63 บาท 
         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน 13,160,768.00 บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน         30,700.00 บาท 
    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 25,251,785.05 บาท ประกอบด้วย 
         งบกลาง     จ านวน 8,946,367.00 บาท 
         งบบุคลากร     จ านวน 8,631,554.88 บาท 
         งบด าเนินงาน     จ านวน 5,246,523.17 บาท 
         งบลงทุน    จ านวน 1,908,340.00 บาท 
         งบรายจ่ายอื่น     จ านวน               0.00 บาท 
         งบเงินอุดหนุน    จ านวน    519,000.00 บาท 
    (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   30,700.00 บาท 
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน   1,462,000.00 บาท 
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน  2,000,000.00 บาท   
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 ส าหรับรายรับประจ าปี 2563  ตั้งประมาณการไว้ 37,640,000 บาท ตั้งไว้มากกว่า
ปีงบประมาณ 2562 โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ ที่
ผ่ านมา  และประมาณการงบประมาณรายจ่ ายในปี  2563 ตั้ ง ไว้ จ านวน 
37,640,000 บาท ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน โดยมีรายละเอียดที่ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ ในแผนงานต่าง ๆ ดังนี้ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป                     จ านวน 14,558,460.00 บาท 



- แผนงานรักษาความสงบภายใน                 จ านวน        85,000.00 บาท 
- แผนงานการศึกษา              จ านวน   3,740,000.00 บาท 
- แผนงานสาธารณสุข         จ านวน      961,000.00 บาท 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์            จ านวน          5,000.00 บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน      จ านวน   5,669,000.00 บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน       จ านวน        75,000.00 บาท 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      จ านวน        68,000.00 บาท 
- แผนงานการเกษตร              จ านวน        50,000.00 บาท 
- แผนงานการพาณิชย์      จ านวน   1,325,000.00 บาท 
- งบกลาง               จ านวน 11,103,540.00 บาท 
รวมทั้งสิ้น                                    จ านวน 37,640,000.00 บาท 
การตั้งงบประมาณปี 2653 ตั้งแบบเกินดุล รายรับน้อยกว่ารายจ่ายครับ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ 

ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงมาตามเอกสารในวาระนี้ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้
รับทราบแล้วถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ ท่านสมาชิก
สภาท่านใดคิดเห็นหรือพิจารณาแล้วจะปรับเปลี่ยนให้ลดหรือเพ่ิมขึ้นประการใด ขอ
เชิญ ครับ  

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนท่านประธานสภาฯ ก็ตามท่ีได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสภาฯ  
ก็เกือบทุกเรื่อง ที่ตั้งงบประมาณไว้ ตามแผนพัฒนาต าบล ตาบางเรื่องอยากทราบว่าจะ 
เหมาะสมเพียงใด เช่น การซื้อรถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในการท าหน้าที่ของผู้ขับขี่ การ 
บ ารุงรักษาซ่อมแซม แต่ถ้าจะซื้อก็เห็นด้วย เพราะว่ารถคันเก่าก็ได้มาประมาณปี พ.ศ.  
2546 เมื่อประมาณ 10 กว่าปีมาแล้ว เพื่อประโยชน์ของราชการ หน่วยงาน และอีก 
เรื่องหนึ่ง ข้อแตกต่างในการตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 เรื่องการ 
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ การตั้งงบประมาณมีความเหลื่อมล้ ากันเยอะ ส านักงาน 
ปลัดตั้งไว้ 5,000 บาท กองคลังตั้งไว้ 30,000 บาท กองช่างตั้งไว้ 60,000 บาท ก็ 
ไม่ค่อยเข้าใจ อยากให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงด้วย  

นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นอก 
เวลาราชการที่เหลื่อมล้ ากัน เช่นส านักงานปลัด ก็มีหน้าที่น้อยนอกเวลาราชการ ส่วน 
การคลัง ตั้งไว้ 30,000 บาท นั้น ส่วนหนึ่งก็ใช้เก็บภาษีนอกสถานที่ จ้างเหมาเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลทะเบียนทรัพย์สินและภาษี เป็นไปตามห้วงรอบปี ส่วนกอง 
ช่างที่มากกว่าอยู่จ านวน 60,000 บาท นั้น เพื่อให้พนักงานจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ในวัน 
เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดต่างๆ ซึ่งระบบน้ าประปา ของ อบต.นาทราย ก็มีปัญหาเยอะ  
หากไม่มีในวันหยุดหรือ วันเสาร์-อาทิตย์ นั้นๆ ก็ไม่ต้องเบิกแต่ประการใด ครับ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ตามท่ีท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงมาหวังว่าสมาชิกสภาฯ คงเข้าใจนะครับ และไม่ทราบว่า 
สมาชิกสภาฯท่านใด ใครมีอะไรอีกในขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม  
รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563    
ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
รับหลักการ   9     เสียง 
ไมร่ับหลักการ    -     เสียง 



งดออกเสียง   2     เสียง 
สรุปมติให้ความเห็นชอบ 9 เสียง เป็นเอกฉันท์ ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เมื่อสภามีมติรับหลักการแล้ว ต่อไปก็ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือ 
กลั่นกรองงบประมาณท่ีตั้งไว้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพ่ือที่ได้น าไปพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 ขั้น 
แปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ต่อไป ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดจะเสนอ ขอเชิญ ครับ 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ ตามท่ีได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ตั้งไว้ตามหมวดรายจ่ายต่างๆ  
เห็นว่าควรให้คณะกรรมการแปรญัตติ ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง ครับ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรค 2    
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น ท่านสมาชิกสภา 
ครับขอให้มีการแปรญัตติในบางเรื่อง บางหมวด ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ต่อแผนงาน 
ต่างๆ ดังนั้น กระผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 3-7 คน  
และผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครบ ขอให้สมาชิกเสนอ 
คณะกรรมการแปรญัตติครับ และให้เลือกไปทีละคน 
- ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 3 - 7 คน 

นายเวช  ธรรมโชติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน ครับ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ 
 
 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ 
นายเวช  ธรรมโชติ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ต่อไปขอเชิญ 
สมาชิกเสนอผู้ที่เป็นกรรมการแปรญัตติ ชื่อที่เสนอจะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย สองคน 
ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอเชิญครับ 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายนิคม  สุขบ าเพ็ญ  ส.อบต. หมู่ที่ 6 ขอเสนอชื่อ  
นายเวช  ธรรมโชติ   ส.อบต.หมู่ที่ 2 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ 

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ผู้รับรอง 1. นายฉลาด  พรามนาค ส.อบต. หมู่ที่ 1 
  2. นายไมตรี  ยอดมณี ส.อบต. หมู่ที่ 5 
- ไม่ทราบว่าใครจะเสนอท่านใดอีก 
- หากไม่มีเป็นอันว่า นายเวช  ธรรมโชติ ได้รับเลือกเป็นกรรมการเป็นคนที่ 1 
ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอเชิญครับ 

นายเวช  ธรรมโชติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเวช  ธรรมโชติ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ขอเสนอชื่อ  
นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 6  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ  

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ผู้รับรอง  1. นายพรชัย  จุลแก้ว      ส.อบต. หมู่ที่ 5 
  2. นายณรงค์  บุญอมร    ส.อบต. หมู่ที่ 2 



- ไม่ทราบว่าใครจะเสนอท่านใดอีก 
- หากไม่มีเป็นอันว่า นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ  ได้รับเลือกเป็นกรรมการเป็นคนที่ 2 
ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอเชิญครับ 

นายพรชัย  จุลแก้ว 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายพรชัย  จุลแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 5 ขอเสนอชื่อ  
นายฉลาด  พรามนาค ส.อบต.หมู่ที่ 1 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ  

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ผู้รับรอง 1.นายเวช  ธรรมโชติ   ส.อบต. หมู่ที่ 2 
 2.นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 
-ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนจะเสนอผู้ใดอีก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
- ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายฉลาด  พรามนาค เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
- มีใครจะเสนอท่านใดอีก 
- ถ้าไม่มี ผมขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ ครับ  
1. นายเวช  ธรรมโชติ ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
2. นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ ส.อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
3. นายฉลาด  พรามนาค ส.อบต. หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
- ต่อไปให้ที่ประชุมสภาฯ ให้ขอเสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญ สมาชิกสภาฯ  เสนอครับ 

นายณรงค์  บุญอมร 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 13 
สิงหาคม 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45  
วรรค 2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ 
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น จึงขอให้สมาชิก 
สภาฯ ได้รับทราบและยื่นค าแปรญัตติ ตามระยะเวลาดังกล่าว เพื่อจะได้น าเสนอ 
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ส าหรับ คณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่ 
นี้ขอให้บันทึกการประชุมของคณะกรรมการให้ชัดเจนในเรื่องญัตติที่สมาชิกสภาฯได้ 
อภิปราย ค าแปรญัตติของเรื่องต่างๆ ในขั้นรับหลักการตามเหตุและผลที่ได้เสนอไว้ เพ่ือ 
สภาฯ จะได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติต่อไป 

นายเอกรินทร์  อินทสาร 
เลขานุการสภาฯ 

เมื่อเสร็จสิ้นการคัดเลือกแล้ว กระผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ในช่วงเย็น เวลา 16.30 น. เพื่อ 
ด าเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือจะได้ดูรายละเอียดของ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ให้ถี่ถ้วน และขอนัดประชุมคณะกรรกม 
การแปรญัตติในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในเวลา 08.30 น. 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในขณะนี้กระผมก็คิดว่าได้เวลาพอสมควรแล้วครับ ก็ขอพักรับประทานอาหาร 
กลางวัน แล้วขอนัดเข้ามาประชุมใหม่อีกครั้งในเวลา 13.30 น. เพื่อท าการด าเนินการ 
ประชุมต่อไป 

เวลา 13.30 น. 
ประชุมสภาต่อ  

เมื่อถึงเวลา 13.30 น. เลขานุการสภาฯ นายเอกรินทร์  อินทสาร ได้เรียนเชิญ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านเข้าห้องประชุมสภาฯ เมื่อครบองค์ประชุม
แล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระต่อไป 



ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

-ก็ไม่ทราบว่าในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่าจะมีท่านสมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ ท่าน 
ใด จะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในวาระอ่ืนๆ ขอเชิญ ครับ 

นายพรชัย  จุลแก้ว 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องระบบน้ าประปาพนักงานจ้างไม่ค่อยรับสาย พูดจาไม่ค่อย 
ดี โดยเฉพาะการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเรื่องการ 
ขอมาตรวัดน้ า ก็ได้ไปติดตั้งแล้วในของบ้านตาหมด เช่น นายบุญยัง  มานพพันธ์ นาย 
จ าเรียง  ดิษฐ์สาคร อีกคนจ าชื่อไม่ได้ เส้นทางสายบ้านคุณจารึก  เดชเดโช ฝากกองช่าง 
รับเรื่องไปด้วยนะครับ เพราะน้ ายังไม่เปิดใช้ 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนท่านประธานสภาฯ เมื่อก่อนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างกการประปา เมื่อก่อน 
มีสมุดบันทึก ตรวจสอบเหตุเกิดตรงไหน วัน เวลาใด ที่นอกเวลาราชการ ก็อยากให้ฝ่าย 
บริหาร ช่วยดูแลด้วย เพราะเป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านจากทุกหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น 
การล้างทรายกรองก็ดี การซ่อมแซมที่ชาวบ้านแจ้งก็ดี ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีการบันทึกอยู่ 
หรือไม่ ในงานนอกเวลาราชการ 

นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ 
นายก อบต. 

เรียนประธานสภาฯ ตามที่ทางสมาชิกสภาฯ ได้มีเสียงสะท้อนมาจากชาวบ้าน ผมก็เห็น 
ด้วยกับคุณพรชัย  จุลแก้ว และคุณนิคม  สุขบ าเพ็ญ ก็ต้องให้หัวหน้ากองช่างได้ตรวจ 
ตราให้เข็มแข็งในเรื่องนี้ด้วย 

นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ 
รองนายก อบต. 

เรียนประธานสภาฯ อยากให้ครั้งต่อไปเรียกพนักงานผลิตน้ าประปามาคุยท าความเข้าใจ 
ในหน้าที่การงาน บางครั้งท่ีผมรับดูแลงานทางด้านนี้อยู่ ได้รับมอบหมายจากนายกอบต.  
เพราะบางครั้งที่เกิดปัญหาที่ชาวบ้านแจ้งมา โทรศัพท์ก็ไม่รับสาย อยากให้ในวันที่ 14  
สิงหาคม 2562 อยากให้เรียกพนักงานผลิตน้ าประปาเข้ามาพูดคุยในวาระอ่ืนๆ เพ่ือ 
สมาขิกสภาฯ ได้เข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

จริงๆ เรื่องการบริหารงานเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร หรือกองช่างได้ติดตามดูแลในการ 
บริการประชาชน ให้มีความสะดวกสบาย ผมก็เข้าใจฝากกองช่างประสานพนักงานผลิต 
น้ าประปาเข้ามาพูดคุยปัญหาในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในวาระอ่ืนๆ ก็ในระเบียบ 
วาระนี้ ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ ท่านใดจะมีข้อเสนอใดบ้าง เชิญ 
ครับ ถ้าไม่มีในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผมขอนัดประชุมสภาต่อไปในระเบียบวาระท่ี 
เหลือ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  

 

ปิดประชุมเวลา 15.00น.  
 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 
 


