
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕63 สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑  
วันพุธ ที่ 1 เมษายน ๒๕63 

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  
4 นายเวช  ธรรมโชติ สมาชิกสภาฯ ม.๒ เวช  ธรรมโชต ิ  
5 นายณรงค์  บุญอมร สมาชิกสภาฯ ม.๒ ณรงค์  บุญอมร  
6 นายวิยนัย  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  นายอนุพงค์  ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 3 (ลาป่วย)          

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
๑ นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ นายก อบต. สุขเจริญ  สุดสมบูรณ์  
๒ นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ รองนายก อบต. จรรยา  พูนพิพัฒน์  
3 นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาฯ เอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. 
4 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. กชพร  แก้วขวัญ  
5 นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วีระพัฒน์  ทับทุ่ง  
6 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด นิศากร  สุขบ าเพ็ญ  

 
 
 
 
 
 



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 

สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน วันนี้ก็เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2563 ในวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 ตามที่ได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมไว้ เรื่องที่
จะแจ้งให้ทราบมีดังนี ้

 1.1 เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ที่ก าลัง
แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง และติดตาม
ข่าวสารด้วยว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 1.2 เรื่องหน้ากากอนามัย ให้สมาชิกสภาฯช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการแจกจ่าย
หน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านทราบด้วย ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
 2.1 ขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภา 

ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์  
2563 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิก ขอให้ดูรายละเอียด ท่านใดจะ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อความใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ 
ถ้าไม่มี 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 
 6.1 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ขอเชิญผู้บริหารที่ได้ชี้แจงครับ 



ประธานสภา 
นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ 
นายก อบต. 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ เหตุผลความจ าเป็นในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ 
เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ที่
ก าลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับงบกลาง ประเภทรายจ่ายเงินส ารองจ่ายไม่มี
แล้ว และงบประมาณบางรายการเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็น
จะต้องโอนงบประมาณในครั้งนี้มาเพ่ือความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิดในพ้ืนที่ต าบลนาทราย ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 รายการ  ดังนี้ 
1.โอนงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) งบประมาณ
อนุมัติ 814,000 บาท   งบประมาณก่อนโอน 597,000 บาท โดยโอนมาไว้ใน
แผนงานงบกลาง ประเภทรายจ่าย ส ารองจ่าย งบประมาณอนุมัติ 1 ,000,000 
จ านวนเงินที่โอน 522,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน แผนงานงบกลาง  ประเภท
รายจ่ายส ารองจ่าย คงเหลือ  522,000 บาท  เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่มีแล้ว  
2. โอนงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) งบประมาณ 
814,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 75,000 บาท จ านวนเงินที่ขอโอน 75,000 
บาท งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท โดยโอนมาไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณ 40,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 14,651.30 จ านวนเงินที่โอน 
75,000 บาท งบประมาณหลังโอน 89,651.30 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่
เพียงพอ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

เรียนสมาชิกสภาฯ ตามที่นายกอบต.ได้ชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณ ไม่ทราบว่า
สมาชิกสภาฯ มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญ ครับ  
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้โอนหรือไม่อย่างไร 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           9   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       1  เสียง (ประธานสภา) 
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

ต่อไปเป็นการพิจารณาขอความเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย 
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติที ่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้ 
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้ 
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ 
พิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ 
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาสาม



นายก อบต. วาระรวดเดียวครับ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

ตามท่ีนายก อบต. ได้เสนอให้สภาพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ในร่าง 
ข้อบัญญัติ อบตนาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอยพ.ศ.2563  
ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           9   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง        1  เสียง (ประธานสภา)  
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ของ 
ร่างข้อบัญญัติ อบตนาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563  

 
 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

6.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย 
พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 
ต่อไปเป็นการพิจารณาขอความเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย 
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอยพ.ศ. 2563 ขอเชิญนายกได้มาชี้แจงหลักการ
และเหตุผลด้วยครับ 

นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์
นายก อบต. 

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับ  
หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
เหตุผล 
การคัดแยกมูลฝอยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดปริมาณขยะและแก้ไขปัญหาขยะในต าบลได้ และเพ่ือให้
ประชาชนมีความตระหนักรู้   มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิดมูลฝอย ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบ
ในการคัดแยก เก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทราย สมควรก าหนดหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนา
ทราย จึงตราข้อบัญญัตินี้ จึงขอเชิญรองปลัดอบต.ได้ชี้แจง 

นางกชพร  แก้วขวัญ 
รองปลัด อบต. 

เรียนสมาชิกสภาฯ ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 
6159 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด ด้วย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  
2560 มาตรา 34/3 ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัด 
ระเบียบในการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
มีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น กล่าวคือ ตาม (2) ก าหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน  
และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกประการกระทรวง  
มหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ซึ่งตามข้อ 5 ก าหนดว่า “ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้ประชาชนใน 
ท้องถิน่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีความ 
ตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย รวมตลอดท้ัง 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ” ประกอบกับข้อ 8 ซึ่ง 
ก าหนดว่า “ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ 7 ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน  
โดยมีสีเฉพาะส าหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจก าหนดข้อความหรือ 



สัญลักษณ์อ่ืนซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทน 
ก็ได้ (1) สีน้ าเงินส าหรับมูลฝอยทั่วไป (2) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ (3) สีเหลือง  
ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ (4) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นอันตรายจากชุมชน เพ่ือ 
ความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้”  
การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกขยะโดยให้ 
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีภาชนะเพ่ือรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถาน 
สาธารณะ (สถานที่จัดไว้เป็นสาธารณะส าหรับประชาชนใช้เพ่ือการบันเทิง การพักผ่อน 
หย่อนใจ หรือการชุมนุม เช่น อาคารอเนกประสงค์ที่จัดไว้ส าหรับประชุม จัดพิธีการ 
หรือเป็นที่ชุมนุมของประชาชน) ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อประเภทของมูลฝอย โดย 
แบ่งเป็น 4 ประเภท คือมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูล 
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 แต่ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายจึงขอให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ด าเนินการพิจารณาออกข้อก าหนดท้องถิ่น  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติอบต.นาทราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 ไม่ทราบว่าใครจะมีอะไรอื่นอีก ถ้าไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุมในข้ันรับหลักการ ครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นด้วย           9   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       1  เสียง (ประธานสภา) 
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ) 

 6.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย 
พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคแรก ใน 
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย 
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุม 
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการเต็มสภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปร 
ขอเชิญครับ 

นายฉลาด  พรามนาค 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

กระผมนายฉลาด  พรามนาค ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563   

นายเวช  ธรรมโชติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

กระผมนายเวช  ธรรมโชติ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563   

นายณรงค์  บุญอมร  
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

กระผมนายณรงค์  บุญอมร ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563   



นายวินัย  ชูโลก 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

กระผมนายวินัย  ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563   

นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 

กระผมนายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4  ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563   

นายไมตรี  ยอดมณี 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 

กระผมนายไมตรี  ยอดมณี ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563   

นายพรชัย  จุลแก้ว 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 

กระผมนายพรชัย  จุลแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563   

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

กระผมนายนิคม  สุขบ าเพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563   

นายปรานอม วิหกฤทธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

กระผมนายปรานอม  วิหกฤทธิ์ รองประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563   

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในวาระนี้ สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาในการแปรญัตติในข้อญัตติเรื่องหลักเกณฑ์การคัด
แยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563 ว่าให้คงร่างเดิม กระผมจึงขอมติที่ประชุมอีกครั้งครับ ผม
ขอมติครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นด้วย           9   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       1  เสียง (ประธานสภา) 
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้คงร่างเดิม ในเรื่องหลักเกณฑ์การ 
คัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ)  

 6.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย 
พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ) 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภา 

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ตามที่สมาชิกสภาฯ อบต.นาทรายได้เห็นด้วยในการแปรญัตติใน 
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) ว่าให้ 
คงร่างเดิมไปแล้วนั้นในวาระนี้จะเป็นการลงมติการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยก 
ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ตามข้อ  
45 จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ ผมขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นด้วย           9   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       1  เสียง (ประธานสภา) 
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น 
และเห็นควรเสนอให้นายอ าเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ 
ยุงลาย พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ในการพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิน่ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ 
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด 



เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ 
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอเชิญครับ                                 

นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ 
นายก อบต. 

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวครับ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

ตามท่ีนายก อบต. ได้เสนอให้สภาพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ในร่างข้อบัญญัติ  
อบตนาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2563 ใครมีความคิดเห็น 
เป็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           9   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง        1  เสียง (ประธานสภา)  
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ของร่างข้อบัญญัติ อบตนาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 
2563 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

6.5 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
พ.ศ.2563 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 
ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ 
ยุงลาย พ.ศ.2563 ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์
นายก อบต. 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ 
ยุงลาย   
เหตุผล 
ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาทราย  ซึ่งมียุงลายเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค  องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาทรายจ าเป็นต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันได้แก่ ภาชนะท่ีมี 
น้ าขัง หรือเศษวัสดุที่มีน้ าขัง หรือสภาวะที่มีน้ าขังในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน  ซึ่ง 
หากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็นประจ าทุก ๗ วัน หรือใส่สารเคมี หรือปล่อยให้เกิด 
สภาวะที่มีน้ าขังก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ประกอบกับเพ่ือเป็นการสร้าง 
ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงตรา 
ข้อบัญญัตินี้  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ตามท่ีนายก อบต.นาทรายได้ชี้แจงไว้นั้นไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือ 
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญ ครับ 

นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตามท่ี พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้มีข้อบัญญัติต าบล เรื่องการ 
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นทาง อบต.จึงเห็นควรให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพราะ 
พ้ืนที่นาทราย ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงควรมีข้อบัญญัติท้องถิ่น ดูแล 
บังคับใช้กับชุมชนต่อไป ซึ่งทาง อบต.ก็ได้ด าเนินการให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
ข้อบัญญัติต าบล ดังกล่าว 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ไม่ทราบว่าใครจะมีอะไรอ่ืนอีก ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในขั้นรับหลักการ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           9   เสียง 



 ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       1  เสียง (ประธานสภา) 
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ.ศ.2563   

 6.6 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคแรก ใน 
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย 
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุม 
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการเต็มสภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปร 
ขอเชิญครับ 

นายฉลาด  พรามนาค 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

กระผมนายฉลาด  พรามนาค ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 

นายเวช  ธรรมโชติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

กระผมนายเวช  ธรรมโชติ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 

นายณรงค์  บุญอมร  
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

กระผมนายณรงค์  บุญอมร ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 

นายวินัย  ชูโลก 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

กระผมนายวินัย  ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 

นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 

กระผมนายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4  ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 

นายไมตรี  ยอดมณี 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 

กระผมนายไมตรี  ยอดมณี ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 

นายพรชัย  จุลแก้ว 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

กระผมนายพรชัย  จุลแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

กระผมนายนิคม  สุขบ าเพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 

นายปรานอม วิหกฤทธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

กระผมนายปรานอม  วิหกฤทธิ์ รองประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง 
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในวาระนี้ สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาในการแปรญัตติในข้อญัตติเรื่องการควบคุมแหล่ง 
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 ว่าให้คงร่างเดิม กระผมจึงขอมติที่ประชุมอีกครั้งครับ ผม 
ขอมติครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นด้วย           9   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       1  เสียง (ประธานสภา) 
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้คงร่างเดิม เรื่องการ 
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ)  

 6.7 พิจารณาเสนอร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทรายเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์



ยุงลาย พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ) 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ขอให้เริ่มการประชุมต่อไป ครับ ตามที่สมาชิกสภาฯ อบต.นาทราย 
ได้เห็นด้วยในการแปรญัตติในเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ.ศ. 2563 ใน 
วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) ว่าให้คงร่างเดิมไปแล้วนั้น ในวาระนี้จะเป็นการลงมติการ 
พิจารณาเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 อาศัยอ านาจตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ตามข้อ 45 จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็น 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ ผมขอมติ ครับอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.  
2554 ตามข้อ 45 จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตามเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ ผมขอ 
มติ ครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นด้วย           9   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       1  เสียง (ประธานสภา) 
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น และเห็น 
ควรเสนอให้นายอ าเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องอะไรจะพูดคุยหรือเสนอแนะการบริหารงาน เพ่ือปรับปรุง  
แก้ไข เพ่ือให้ อบต.นาทรายด าเนินการ ขอเชิญ ครับ 

นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเย็บหน้ากากอนามัย จากที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารใน 
วันที่ 4 เมษายน 2563 เรื่องการจัดท าหน้ากากอนามัยซึ่งในขณะนี้ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ในเรื่องของหน้ากาก 
อนามัยที่เย็บเสร็จแล้ว คือหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5  ที่ยังเย็บไม่เสร็จของหมู่ที่  
3 และหมู่ท่ี 6 

นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ 
นายกอบต.นาทราย 

ให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของหน้ากากอนามัย หมู่ใดที่เย็บเสร็จก่อนให้แจกก่อน ไม่ว่า 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมา หรือที่โอนงบประมาณมา ส่วนเรื่องเป็นเจลล้างมือ ให้ 
ทางผู้ใหญ่บ้าน และให้ทาง รพ.สต.บ้านปลายท่าเป็นผู้ด าเนินการ 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการแจกให้ครบทุกครัวเรือน ควรแจกอย่างไร ทางอบต. 
สรุปงบประมาณ อยากให้แจกประชาชนทุกคน ให้ไปประสานกับ ผอ. รพ.สต.ได้เลย  
โดยสมาชิกสภาฯ ไปร่วมแจกหน้ากากอนามัยด้วย 

นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ 
รองนายก อบต. 

ผมเห็นด้วยตามที่เสนอ ส่วนหนึ่งก็มีประชากรแฝง เช่น ชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 
อบต.นาทราย 

นางกชพร  แก้วขวัญ 
รองปลัด อบต. 

ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในวันนี้ทางอบจ.นครศรีธรรมราช น าโดย สจ.สมชาย เกตุ 
ชาติ จะน าเครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อมาฉีดพ่นในพ้ืนที่ต าบลนาทราย ได้แก่ ที่ท าการก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านปลายท่า และตลาดช้อย 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ที ่
ก าลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าถ้าใครไม่สบาย 
มีอะไรให้โทรเรียก 1169 จะมีพยาบาลคอยคัดกรอง แยกผู้ป่วยทุกหน่วยของมูลนิธิ 

นางสาววีรพัฒน์  ทับทุ่ง กองคลังขอแจ้งว่าสถานการณ์คลัง ณ ขณะนี้จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรมาไม่เป็นไป 



ผู้อ านวยการกองคลัง ตามเป้าหมาย เห็นควรระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ  
นายพรชัย  จุลแก้ว 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

ตามเรือ่งที่เสนอให้ รพ.สต.ในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้ 
ทางเจ้าหน้าที่ให้ไปคุยกับ ผอ.รพ.สต.เพ่ือคุยในการแจกจ่าย เจลล้างมือและหน้ากาก 
อนามัย 

นางกชพร  แก้วขวัญ 
รองปลัด อบต. 

ที่ได้วางแผนไว้ว่าภายในวันที่ 7 หรือวันที่ 8 เมษายน 2563 จะด าเนินการ 
จัดการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID 2019) ที่ก าลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนให้กับประชาชนในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องอะไรพูดคุยแนะน าบ้าง ขอเชิญ  
ครับ 

 - ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 
ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา 11.50น.  
 

                    ลงชื่อ                                           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นายเอกรินทร์  อินทสาร) 
                                                                ปลัด อบต./เลขานุการสภา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          ตรวจถูกต้อง  
 
ลงชื่อ                                    ประธานกรรมการ 
            (นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ) 
                ส.อบต.หมู่ที่ 6               
   

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

ลงชื่อ                                    กรรมการ                                                  
              (นายวินัย  ชโูลก)                                                  
             ส.อบต.หมู่ที่ 4    
                                                             ผู้รับรอง 
                             

   ลงชื่อ                                   ผู้รับรอง 
(นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
 
 
 
  
 


