
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สมัยวิสามัญ ประจ าปี ๒๕63 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 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 นายเวช  ธรรมโชติ สมาชิกสภาฯ ม.๒ เวช  ธรรมโชต ิ  
๔ นายณรงค์  บุญอมร สมาชิกสภาฯ ม.๒ ณรงค์  บุญอมร  
๕ นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 สมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์  
6 นายไมตรี   ยอดมณี สมาชิกสภาฯ ม.๕ ไมตรี   ยอดมณี  

7 นายพรชัย  จุลแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๕ พรชัย  จุลแก้ว  

8 นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ สมาชิกสภาฯ ม.6 นิคม  สุขบ าเพ็ญ  

 

ผู้ไม่มาประชุม   1. นายฉลาด  พรามนาค ส.อบต.หมู่ที่ 1 (ลากิจ)    2. นายอนุพงค์  ชูโลก ส.อบต.หมูที่ 3 (ลากิจ) 
  3. นายวินัย  ชูโลก ส.อบต.หมูที่ 4 (ลากิจ) 

 

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 นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

นิศากร  สุขบ าเพ็ญ  

 

 
 
 
 
 



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

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

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เรื่องแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ 
1. เรื่องประกาศอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 9-23 
มกราคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563  

   2. เรื่องปัญหาภัยแล้ง ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดแจ้งให้ อปท.ด าเนินการเตรียม
   ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด าเนินการก่อน 
   เกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และรายงานข้อมูลด้านน้ า เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์
   เพ่ือการป้องกัน อบต.ให้รายงานอ าเภอทาง e-mail ทุกวันพุธโดยรายงานได้ครั้งแรกเดือน
   เมษายน เป็นต้นไปจนกว่าภัยแล้งจะเข้าสู่ภาวะปกติ 
   3. เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564  
   ประจ าปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ขอเชิญเจ้าหน้าที่แผนครับ 
นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ตามเอการที่อยู่ในมือท่านสมาชิกในเรื่องการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการติดตามในปีที่ผ่านมา ในทุกๆด้านของการพัฒนาของ อบต.นาทรายไม่ว่า 
   จะเป็นการวางแผนพัฒนาก็เป็นไปได้ด้วยดี อาจจะมีบ้างในโครงการจัดการศึกษาท่ีดูว่า 
   เยอะ ซึ่งทาง อบต.ก็จ าเป็นในการดูแลด้านการศึกษาในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ อยู่ไม่ว่า 
   - ด้านสาธารณสุข 
   - ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันสาธารณภัย 
   - ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
   - ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   - ด้านเศรษฐกิจ 
   - ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ 
   - ด้านสาธารณูปโภค  โครงสร้างพื้นฐาน 
   - ด้านการเมือง การปกครอง 
   ตามเอกสารที่อยู่ในมือสมาชิกทุกท่านแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
ในระเบียบวาระนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยวิสามัญ ประจ าปี 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิก 
ขอให้ดูรายละเอียด ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อใด วรรคใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
ตรวจดูครับ  
-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อความ กระผมขอมติที่ประชุมให้การ
รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา ก็เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาครับ 
รับรอง 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีกระทู้ 
ถาม เรื่องใดหรือไม่ อย่างไร  
ปรากฏว่าไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ   

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี 
ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบประการใด ขอเชิญครับ 

  ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมี 
ประธานสภาฯ  ข้อเสนอใหม่ หรือจะปรับเปลี่ยนประการใดขอเชิญครับ 
  ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่1)  
  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม   
  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน 
  ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การ 
  พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ 
  ชีวิต 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณ 
  ภัย 1. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
  วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในระดับพ้ืนที่ให้มี
  ความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความช านาญในการจัดการภัยพิบัติ เป้าหมายคือจัด 
  ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จ านวน 62 คน  
  งบประมาณ 2563 200,000 บาท ตัวชี้วัด (KPI) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผลที่ 
  คาดว่าจะได้รับ จิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.นาทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน 
  และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความ 
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัด 
  ต่อไปเป็นการขอมติ ในเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

 2561–2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ           7   เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ         -   เสียง 
 งดออกเสียง        -  เสียง  
   สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นชอบ 7 เสียง เป็นเอกฉันท์  

6.2 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายการใหม่ 
ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 แผนงานบริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ  
ข้อความเดิม 



โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ตั้ งไว้  17, 000 บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่า
ติดตั้ ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 เพ่ือติดตั้งภายในห้องปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย 
ข้อความใหม่ 
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง จ านวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 34,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู ราคาที่ก าหนดเป็นราคา
ที่รวมค่าติดตั้ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 เพ่ือติดตั้งภายในห้องปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทรายและห้องศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 แผนงานบริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
รายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร งบประมาณ 5,500 บาท  
ข้อความเดิม 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทราย จ านวน 1 ตู้ ชนิด 2 บานเปิด มีมือจับ ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น ขนาด 
ไม่ต่ ากว่า กว้าง 91.4 × ลึก 45.7  × สูง 183.0 ซม. ตามที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
ข้อความใหม่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทราย จ านวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- แบบ 2 บาน 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
ตั้งไว้ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ส านักงาน 
ธันวาคม 2561 ของ ส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

  ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
  2563 แผนงานบริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
  รายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร งบประมาณ 5,500 บาท  
  ข้อความเดิม 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนา 
   ทราย จ านวน 1 ตู้ ชนิด 2 บานเปิด มีมือจับ ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น ขนาด 
   ไม่ต่ ากว่า กว้าง 91.4 × ลึก 45.7  × สูง 183.0 ซม. ตามที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาด 



   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว1134 
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  ข้อความใหม่ 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนา
   ทราย จ านวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
   - แบบ 2 บาน 
   1) มีมือจับชนิดบิด 
   2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
   ตั้งไว้ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ส านักงาน ธันวาคม 
   2561 ของ ส านักงบประมาณ 

  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว1134 
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
  ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
  2563 แผนงานการรักษาคามสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
  ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จ านวนที่ขอโอน 200,000 บาท โอนมาตั้งจ่ายเป็น 
  รายการใหม่/เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้/-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
  เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเตรียมและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ 
  เครื่องดื่มของว่าง ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
  ที่จ าเป็น ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
  - เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่นศ 0023.3/ว6699 ลงวันที ่
  27 ธันวาคม 2562  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
  หน้า 1 ล าดับที่ 1 
  การโอนงบประมาณในครั้งนี้ เป็นการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง  
  งบประมาณไว้ ไม่พอจ่าย จึงขอให้สมาชิกสภาฯช่วยกันพิจารณาเพ่ือประโยชน์ของ อบต.
  นาทราย ตามเอกสารขอโอนงบประมาณท่ีอยู่ในมือท่านสมาชิกแล้ว 

  ต่อไปเป็นการขอมติ ในเรื่องการโอนงบประมาณครั้งนี้ว่าสมควรโอนหรือไม่ ประการใด  
   ขอมติครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ           7   เสียง 

ไมเ่ห็นชอบ         -   เสียง 
งดออกเสียง        -  เสียง  
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นชอบ 7 เสียง เป็นเอกฉันท์  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในขณะนี้กระผมก็คิดว่าได้เวลาพอสมควรแล้วครับ ก็ขอพักรับประทานอาหาร 
กลางวัน แล้วขอนัดเข้ามาประชุมใหม่อีกครั้งในเวลา 13.30 น. เพื่อท าการด าเนินการ 



ประชุมต่อไป 
เมื่อถึงเวลา 13.30 น. นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการฯได้เรียนเชิญ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯนายกอบต.  
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าห้องประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือด าเนินการประชุม 
ไปตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

- ในระเบียบวาระนี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีเรื่องพูดคุยหรือเสนอแนะการ 
บริหารงาน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้ อบต.นาทรายด าเนินการ ขอเชิญครับ 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ อยากเสนอในโอกาสต่อไปอยากให้ตั้งงบประมาณซื้อรถเก็บ 
ขยะใหม่ ของเก่าซ่อมกันไม่ไหวแล้ว ค่าบ ารุงรักษาก็มากไม่คุ้ม 
- โครงการเสียงตามสายที่สร้างมา งบประมาณก็เยอะ ไม่คุ้มเลยเป็นโครงการที่ไร้สาระ 
- รถกู้ชีพ อยากให้จอดหน้า อบต. เกิดปัญหาได้ไปทันท่วงที อุปกรณ์บางอย่างก็เสียหาย  
จัดซื้อเสริม เพ่ิมเติมด้วย 

นายณัฐวัฒน์  พูลพิพัฒน์ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การเบิกจ่ายเงิน ชาวบ้านยัง 
วุ่นวาย ภายใน 2-3 วัน จะโอนให้เหมือนเดิม เพราะชาวบ้านต้องไปเลี่ยนบัตร ATM  
จากรหัสเลข 4 หลัก เป็น รหัสเลข 6 หลัก เรื่องเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการอยู่ในระเบียบ  
เพียงแต่ว่าทางกรมบัญชีกลางเขาโอนให้โดยตรง ฝากสมาชิกสภาฯช่วยประชาสัมพันธ์ 
ด้วยนะครับ เงินไม่สูนหายไปไหน ยังอยู่ในระบบ 

นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ อยากให้ตั้งงบประมาณท าประตูกั้นน้ าเขื่อนชลประทานเพราะ 
เขาโอนให้แล้ว เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีต่อไป โดยเฉพาะเขื่อน ม.6 เราต้อง 
ซ่อมแซมเอง ประมาณ 4 แห่ง เพราะเขื่อนกั้นน้ าไม่ได้ 
- ในเรื่องที่ดิน ม.3 ปิดกั้นหาทางเข้าไม่ได้ ช่วยประสานด้วย ว่าสาเหตุมาจากอะไร  
ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะก็ได้ด าเนินซ่อมแซมอยู่ แต่ต้องทยอยไปทีละหมู่บ้าน จุดตรงไหน 
อย่างไร ครับ 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ในระเบียบวาระนี้ ก็ไม่ทราบว่า จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีเรื่องอะไร พูดคุย ชี้แนะ 
บ้าง ขอเชิญ ครับ  
- ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 
ในวันนี้ ผมปิดการประชุม ครับ 

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 
 


