
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕62 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
วันพุธ ที่ 14 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 นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 สมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์  

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

 
ผู้ไม่มาประชุม   1. นายวินัย  ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 4  2. นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 6 

 

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  

 

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 วันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของสมัยสามัญสมัยที่ 
4 ตามที่ได้แจ้งสมาชิกสภาฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ในการประชุมสภาฯ ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 วันนี้ก็จะด าเนินการประชุมใน
วาระท่ีเหลืออยู่ ในการพิจารณา คือ  
1. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  (วาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ) 
2. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 (วาระที่ 3 ขั้นลง
มติจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563) 
ผมก็ขอประชุมไปตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เรื่องแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ 
1. การแจ้งการเกิดในเรื่องของผู้สูงอายุ 60 ปี ในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ส าหรับผู้ที่เกิด
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2503 ฝากสมาชิกสภาฯบอกประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาทราย
ด้วย ให้น าหลักฐานคือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน มาแจ้งที่
อบต.ได้เลย 

 2. แจ้งเรื่องการสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้ทุกวันที่ 1-10ของทุกเดือน 
ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในวัน เวลาราชการ ให้ประชาชนที่มีความ
ประสงค์ท่ีจะไปสมัคร ให้ทราบด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย สมัยสามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 
2562 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิก ขอให้ดูรายละเอียด ท่านใดจะ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อใดบ้าง วรรคใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจดูครับ  
-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อความ กระผมขอมติที่ประชุมให้การ
รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา ก็เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาครับ 

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 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 (วาระที่ 
2 ขั้นแปรญัตติ) 

 ในระเบียบวาระนี้เป็นขั้นแปรญัตติ ซึ่งทางสภาฯ อบต.นาทราย ก็ได้พิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เมื่อส่งสภาฯ ทราบ ก็ขอ 
เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงพอสังเขปถึงมติของคณะกรรมการแปรญัตติในการ 
ประชุม เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในหมวดใด ข้อใดบ้าง ของร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขอเชิญ ครับ 

นายเอกรินทร์  อินทสาร 
เลขานกุารคณะกรรมการแปรญัตต ิ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปร 
ญัตติ (ชั่วคราว) ก็ได้นัดคณะกรรมการแปรญัตติฯเพ่ือร่วมกันสรรหาประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยได้เสนอนายเวช  ธรรมโชติ เปน็ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ และกรรมการแปรญัตติ เพื่อศึกษาโครงการต่างๆ ให้ถ่องแท้ เพ่ือเป็น 
ประโยชน์ในการพัฒนา อบต. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และการบริหารงานของ  
อบต. ประโยชน์ของราชการ ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อวันที่ 13  
สิงหาคม 2562 ซึ่งผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบให้ทรงไว้ซึ่งร่างเดิม  
ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ 

ตามท่ีทางเลขานุการสภาฯ ได้สรุปถึงมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้กับทางสมาชิก 
สภาฯ ทราบแล้วนั้น ดังนั้น ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ในขั้นแปรญัตติว่า จะเห็นชอบ 
หรือไม่กับร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ผมขอ 
มติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           8   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       1  เสียง 
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์ มีมติเห็นด้วยกับ 
คณะกรรมการแปรญัตติในเรื่องของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

 6.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 (วาระที่ 3 
ขั้นลงมติ) เพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ในวาระนี้จะเป็นการลงมติการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวง   
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ 
ที่ 2 พ.ศ. 2554 ตามข้อ 52  จึงขอมมติที่ประชุมสภาฯว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ ผมขอมติ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           8   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       1  เสียง 
สรุปมติท่ีประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 8 เสียง เป็นเอกฉันท์ มีมติเห็นด้วยในขั้นลงมติ 
เพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) 



ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

-ก็ไม่ทราบว่าในระเบียบวาระนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ ท่านใด จะมีความคิด 
เห็น หรือแลกเปลี่ยน พูดคุย อย่างไรบ้างในวาระอ่ืนๆ ขอเชิญ ครับ 

นายเวช  ธรรมโชติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  

เรียนประธานสภาฯ ในเรื่องของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ 
ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน เพราะว่าบางแห่งก็ไกล ประกอบกับบางหลังมีผู้ป่วยติดเตียง ความ 
สะดวกก็ไม่มี อยากให้ส านักงานปลัด ท าตารางลงพ้ืนที่ในหมู่ต่างๆ เพ่ืออ านวยความ 
สะดวกให้กับประชาชน หมู่บ้านละครึ่งวันก็ได้ ทางสมาชิกสภาฯ ก็จะประชาสัมพันธ์ใน 
ส่วนหนึ่งด้วย ตารางท าวันที่  สถานที่ เวลาด้วย ครับ อาจจะเป็นที่ท าการผู้ใหญ่บ้านก็ 
ได้ ของในแต่ละหมู่ 

นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ 
นายก อบต. 

ผมก็เห็นด้วย ก็ฝากส านักงานปลัด จัดท าตาราง เวลาวันที่  ออกอ านวยความสะดวกให้ 
ราษฎร ในวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 ให้ครบทุกหมู่บ้าน 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในเรื่องของระบบประปาก็มีปัญหาอยู่ประจ า ท่อประปาแตก การล้างท่อ เป่าท่อ เรื่อง 
เวรยาม เสาร์-อาทิตย์ เมื่อได้รับแจ้งจากชาวบ้าน เพ่ือไปท าการแก้ไขให้สมาชิกสภาฯใน 
หมู่บ้านนั้น หรือผู้น าเซ็นต์ชื่อทราบด้วย เรื่องน้ าประปา เสียงสะท้อนจากสมาชิกสภาฯ 
หรือชาวบ้านก็มากไม่ว่าเรื่องโทรศัพท์ไม่รับสาย ส่วนมากจะมีนายสายัณห์  รองพินิจ ที่ 
วิ่งมากและรับโทรศัพท์ อยู่บ่อย เห็นมาวันเสาร์-อาทิตย์ เมื่อก่อนก็เซ็นชื่อให้ อยาก 
ขอให้ท าให้เต็มท่ี รับผิดชอบตามหน้าที่ กลางคืนก็มีปัญหา 

นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ 
รองนายก อบต. 

เมื่องานประปา นายกอบต.ก็เคยมอบหมายให้ผมดูแลก็มีปัญหาเสมอ สาเหตุ โทรศัพท์ 
ไม่รับ ประสานหมู่บ้านอยู่คนเดียว เรื่องน้ าสามารถทดสอบได้โดยใส่วาวล์น้ าแต่ละจุดว่า 
ไหลหรือไม่ ส่วนหนึ่งถ้าใช้รถดับเพลิก็แก้ไขปัญหาได้บ้าง ฝากกองช่างเรื่องวางท่อเมน 
เขตต าบลท่างิ้วด้วย 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปคงน่าจะเชิญพนักงานผลิตน้ าประปาเข้าร่วมประชุมหมูบ้านด้วย ในการล้างท่อ 
หรือถังกรองให้น้ าใสสักนิดหรือมากๆหน่อยแล้วค่อยเปิดให้ชาวบ้านใช้ อยากให้ 
พนักงานผลิตน้ าประปาได้ลงไลน์ระบบประปา อบต.นาทราย ฝากสมาชิกทุกหมู่บ้านได้ 
เข้ากลุ่มไลน์ด้วย ผมจะเปิดกลุ่มเอง เมื่อได้รับแจ้งจากชาวบ้าน คงแก้ปัญหาไปได้บ้าง 

นายสายัณห์  รองพินิจ 
พนักงานผลิตน้ าประปา 

ก็มีปัญหาบางจุดที่ไม่สามารถขุดซ่อมแซมได้ บ้านตาหมอไฟฟ้าตกตลอด ท าให้ระบบไม่ 
ท างาน ถ้าเกินก าลังซ่อมแซมก็คงรายงานนายก อบต.ให้ทราบต่อไป 

นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ 
นายก อบต. 

การซ่อมแซมก็เกินก าลัง ก็บอกมา บอกผู้อ านวยการกองช่างไปเลย ส่วนเรื่องการท างาน 
ใครท าก็ได้ ท าไม่ได้ก็ลาออกไปเลย ต้องท างานที่ได้รับมอบหมายให้คุ้มค่า 
อีกเรื่องหนึ่งก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติที่ผ่านมาไปได้ด้วยดี  
ฝ่ายบริหารก็น าปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ มาแก้ไขตามแผนงาน ตามแผนพัฒนา 
ต าบลให้กับชาวบ้านก็เพ่ือประโยชน์ของชาวบ้านทั้งสิ้น ครับ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในวาระนี้ ก็ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ หรือหัวหน้าส่วนต่างๆ จะมีอะไรชี้แนะพูดคุย 
บ้าง ขอเชิญครับ 
ถ้าไม่มีวันนี้ ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เข้าร่วม 
ประชุม และหวังว่าในปี 2563 คงได้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณตามวงเงินงบประมาณ  
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารงานของอบต. เพ่ือประโยชน์ของประชาชนนะครับ  
ผมปิดการประชุม ครับ 

ปิดประชุมเวลา 12.10น.  
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