สาเนา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕63 สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑
วันพุธ ที่ 1 เมษายน ๒๕63
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
นายปรานอม วิหกฤทธิ์
นายฉลาด พรามนาค
นายเวช ธรรมโชติ
นายณรงค์ บุญอมร
นายวิยนัย ชูโลก
นายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์
นายไมตรี ยอดมณี
นายพรชัย จุลแก้ว
นายนิคม สุขบาเพ็ญ

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
สมาชิกสภาฯ ม.1
สมาชิกสภาฯ ม.๒
สมาชิกสภาฯ ม.๒
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.๕
สมาชิกสภาฯ ม.๕
สมาชิกสภาฯ ม.6

ลายเซ็น
ณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ปรานอม วิหกฤทธิ์
ฉลาด พรามนาค
เวช ธรรมโชติ
ณรงค์ บุญอมร
วินัย ชูโลก
สมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์
ไมตรี ยอดมณี
พรชัย จุลแก้ว
นิคม สุขบาเพ็ญ

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม นายอนุพงค์ ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 3 (ลาป่วย)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑
๒
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์
นายจรรยา พูนพิพัฒน์
นายเอกรินทร์ อินทสาร
นางกชพร แก้วขวัญ
นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง
นางนิศากร สุขบาเพ็ญ

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการสภาฯ
รองปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักงานปลัด

ลายเซ็น
สุขเจริญ สุดสมบูรณ์
จรรยา พูนพิพัฒน์
เอกรินทร์ อินทสาร
กชพร แก้วขวัญ
วีระพัฒน์ ทับทุ่ง
นิศากร สุขบาเพ็ญ

หมายเหตุ

ปลัด อบต.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่ อ ถึ ง เวลาการประชุ ม เวลา 09.30 น. นายเอกริ น ทร์ อิ น ทสาร เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ เ รี ย นเชิ ญ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และนับจานวนผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน วันนี้ก็เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2563 ในวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 ตามที่ได้ประกาศกาหนดสมัยประชุมไว้ เรื่องที่
จะแจ้งให้ทราบมีดังนี้
1.1 เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ที่กาลัง
แพร่ ร ะบาดอยู่ ในขณะนี้ ฝากประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชนระมั ด ระวัง และติ ด ตาม
ข่าวสารด้วยว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
1.2 เรื่ อ งหน้ า กากอนามั ย ให้ ส มาชิ ก สภาฯช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งการแจกจ่ า ย
หน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านทราบด้วย ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
2.1 ขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนา
ประธานสภา
ทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์
2563 ตามเอกสารการประชุ มที่ อ ยู่ ในมื อ สมาชิ ก ขอให้ ดู ร ายละเอี ยด ท่ านใดจะ
เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ
ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องกระทู้ถาม
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะมี
ประธานสภาฯ
กระทู้ถาม หรือไม่ หรือจะถามสดก็ได้
ปรากฏว่าไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ประธานสภา
ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบประการใด ขอเชิญครับ
ปรากฏว่าไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอใหม่
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมี
ประธานสภ
ข้อเสนอใหม่ หรือจะปรับเปลี่ยนประการใดขอเชิญครับ
ปรากฏว่าไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร ขอเชิญผู้บริหารที่ได้ชี้แจงครับ

ประธานสภา
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ เหตุผลความจาเป็นในการโอนงบประมาณในครั้งนี้
นายก อบต.
เนือ่ งจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ที่
กาลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับงบกลาง ประเภทรายจ่ายเงินสารองจ่ายไม่มี
แล้ว และงบประมาณบางรายการเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีค วามจาเป็น
จะต้องโอนงบประมาณในครั้งนี้มาเพื่อความจาเป็นในการแก้ไขสถานการณ์การระบาด
ของไวรั ส โควิด ในพื้นที่ ตาบลนาทราย ตามบั ญชีโ อนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.โอนงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) งบประมาณ
อนุ มัติ 814,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 597,000 บาท โดยโอนมาไว้ใน
แผนงานงบกลาง ประเภทรายจ่ า ย ส ารองจ่ า ย งบประมาณอนุ มั ติ 1,000,000
จานวนเงินที่โอน 522,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน แผนงานงบกลาง ประเภท
รายจ่ายสารองจ่าย คงเหลือ 522,000 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่มีแล้ว
2. โอนงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) งบประมาณ
814,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 75,000 บาท จานวนเงินที่ขอโอน 75,000
บาท งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท โดยโอนมาไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
งบประมาณ 40,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 14,651.30 จานวนเงินที่โ อน
75,000 บาท งบประมาณหลังโอน 89,651.30 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่
เพียงพอ
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร เรียนสมาชิกสภาฯ ตามที่นายกอบต.ได้ชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณ ไม่ทราบว่า
ประธานสภา
สมาชิกสภาฯ มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญ ครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้โอนหรือไม่อย่างไร
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
9 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา)
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร ต่อไปเป็นการพิจารณาขอความเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย
ประธานสภา
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาสาม

นายก อบต.
วาระรวดเดียวครับ
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร ตามที่นายก อบต. ได้เสนอให้สภาพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ในร่าง
ประธานสภา
ข้อบัญญัติ อบตนาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอยพ.ศ.2563
ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
9 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา)
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ของ
ร่างข้อบัญญัติ อบตนาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563
6.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัด แยกขยะมูล ฝอย
พ.ศ. 2563 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร ต่อไปเป็นการพิจารณาขอความเห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย
ประธานสภา
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอยพ.ศ. 2563 ขอเชิญนายกได้มาชี้แจงหลักการ
และเหตุผลด้วยครับ
นายสุ ขเจริญ สุ ด สมบู ร ณ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับ
นายก อบต.
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
เหตุผล
การคั ด แยกมู ล ฝอยเป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ ก ารจั ด การมู ล ฝอยเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดปริมาณขยะและแก้ไขปัญหาขยะในตาบลได้ และเพื่อให้
ประชาชนมี ค วามตระหนั ก รู้ มี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การมู ล ฝอย ณ
แหล่งกาเนิดมูลฝอย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบ
ในการคัดแยก เก็บ ขน กาจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
นาทราย สมควรกาหนดหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ตาบลนา
ทราย จึงตราข้อบัญญัตินี้ จึงขอเชิญรองปลัดอบต.ได้ชี้แจง
นางกชพร แก้วขวัญ
เรียนสมาชิกสภาฯ ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว
รองปลัด อบต.
6159 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกาเนิด ด้วย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 มาตรา 34/3 กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัด
ระเบียบในการคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่น กล่าวคือ ตาม (2) กาหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน
และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกประการกระทรวง
มหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ซึ่งตามข้อ 5 กาหนดว่า “ราชการ
ส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสานึกให้ประชาชนใน
ท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ มีความ
ตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้ง
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ” ประกอบกับข้อ 8 ซึ่ง
กาหนดว่า “ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ 7 ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน
โดยมีสีเฉพาะสาหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจกาหนดข้อความหรือ

นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ

นายฉลาด พรามนาค
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายเวช ธรรมโชติ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายณรงค์ บุญอมร
ส.อบต.หมู่ที่ 2

สัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทน
ก็ได้ (1) สีน้าเงินสาหรับมูลฝอยทั่วไป (2) สีเขียว สาหรับมูลฝอยอินทรีย์ (3) สีเหลือง
สาหรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ (4) สีส้ม สาหรับมูลฝอยที่เป็นอันตรายจากชุมชน เพื่อ
ความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้”
การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกขยะโดยให้
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีภาชนะเพื่อรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถาน
สาธารณะ (สถานที่จัดไว้เป็นสาธารณะสาหรับประชาชนใช้เพื่อการบันเทิง การพักผ่อน
หย่อนใจ หรือการชุมนุม เช่น อาคารอเนกประสงค์ที่จัดไว้สาหรับประชุม จัดพิธีการ
หรือเป็นที่ชุมนุมของประชาชน) ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อประเภทของมูลฝอย โดย
แบ่งเป็น 4 ประเภท คือมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ และมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 แต่ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิด ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายจึงขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ดาเนินการพิจารณาออกข้อกาหนดท้องถิ่น
ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติอบต.นาทราย เรื่อง
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 ไม่ทราบว่าใครจะมีอะไรอื่นอีก ถ้าไม่มี
ผมขอมติที่ประชุมในขั้นรับหลักการ ครับ
เห็นด้วย
9 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา)
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัด แยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ)
6.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัด แยกขยะมูล ฝอย
พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)
ท่านสมาชิกสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคแรก ใน
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการเต็มสภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ขอเชิญครับ
กระผมนายฉลาด พรามนาค ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563
กระผมนายเวช ธรรมโชติ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563
กระผมนายณรงค์ บุญอมร ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563

นายวินัย ชูโลก
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายไมตรี ยอดมณี
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายพรชัย จุลแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายนิคม สุขบาเพ็ญ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายปรานอม วิหกฤทธิ์
รองประธานสภาฯ
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ

กระผมนายวินัย ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563
กระผมนายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563
กระผมนายไมตรี ยอดมณี ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563
กระผมนายพรชัย จุลแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563
กระผมนายนิคม สุขบาเพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563
กระผมนายปรานอม วิหกฤทธิ์ รองประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล ฝอย พ.ศ.2563
ในวาระนี้ สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาในการแปรญัตติในข้อญัตติเรื่องหลักเกณฑ์การคัด
แยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563 ว่าให้คงร่างเดิม กระผมจึงขอมติที่ประชุมอีกครั้งครับ ผม
ขอมติครับ
เห็นด้วย
9 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา)
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้คงร่างเดิม ในเรื่องหลักเกณฑ์การ
คัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)
6.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องหลักเกณฑ์การคัด แยกขยะมูล ฝอย
พ.ศ. 2563 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ)
ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ตามที่สมาชิกสภาฯ อบต.นาทรายได้เห็นด้วยในการแปรญัตติใน
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) ว่าให้
คงร่างเดิมไปแล้วนั้นในวาระนี้จะเป็นการลงมติการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยก
ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ตามข้อ
45 จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ ผมขอมติ ครับ
เห็นด้วย
9 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา)
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น
และเห็นควรเสนอให้นายอาเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิน่ ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด

นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์
นายก อบต.
นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร
ประธานสภา
มติที่ประชุม

นายณั ฏ ฐภรณ์ ยิ่ ง นคร
ประธานสภา
นายสุ ขเจริญ สุ ด สมบู ร ณ์
นายก อบต.

นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ
นางนิศากร สุขบาเพ็ญ
หัวหน้าสานักงานปลัด

นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอเชิญครับ
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวครับ
ตามที่นายก อบต. ได้เสนอให้สภาพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ในร่างข้อบัญญัติ
อบตนาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2563 ใครมีความคิดเห็น
เป็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ
เห็นด้วย
9 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา)
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ของร่างข้อบัญญัติ อบตนาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.
2563
6.5 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย
พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ.2563 ขอเชิญท่านนายกครับ
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย
เหตุผล
ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทราย ซึ่งมียุงลายเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทรายจาเป็นต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันได้แก่ ภาชนะที่มี
น้าขัง หรือเศษวัสดุที่มีน้าขัง หรือสภาวะที่มีน้าขังในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่ง
หากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้าเป็นประจาทุก ๗ วัน หรือใส่สารเคมี หรือปล่อยให้เกิด
สภาวะที่มีน้าขังก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ประกอบกับเพื่อเป็นการสร้าง
ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้
ตามที่นายก อบต.นาทรายได้ชี้แจงไว้นั้นไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญ ครับ
เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตามที่ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้มีข้อบัญญัติตาบล เรื่องการ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นทาง อบต.จึงเห็นควรให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพราะ
พื้นที่นาทราย ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงควรมีข้อบัญญัติท้องถิ่น ดูแล
บังคับใช้กับชุมชนต่อไป ซึ่งทาง อบต.ก็ได้ดาเนินการให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตาบล ดังกล่าว
ไม่ทราบว่าใครจะมีอะไรอื่นอีก ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในขั้นรับหลักการ ครับ
เห็นด้วย

9 เสียง

ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา)
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ.ศ.2563
6.6 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย
พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ท่านสมาชิกสภาฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ประธานสภาฯ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคแรก ใน
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการเต็มสภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ขอเชิญครับ
นายฉลาด พรามนาค
กระผมนายฉลาด พรามนาค ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563
นายเวช ธรรมโชติ
กระผมนายเวช ธรรมโชติ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563
นายณรงค์ บุญอมร
กระผมนายณรงค์ บุญอมร ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563
นายวินัย ชูโลก
กระผมนายวินัย ชูโลก ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563
นายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์ กระผมนายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563
นายไมตรี ยอดมณี
กระผมนายไมตรี ยอดมณี ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563
นายพรชัย จุลแก้ว
กระผมนายพรชัย จุลแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563
นายนิคม สุขบาเพ็ญ
กระผมนายนิคม สุขบาเพ็ญ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563
นายปรานอม วิหกฤทธิ์
กระผมนายปรานอม วิหกฤทธิ์ รองประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้คงร่างเดิมของร่าง
รองประธานสภาฯ
ข้อบัญญัติ อบต.นาทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ในวาระนี้ สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาในการแปรญัตติในข้อญัตติเรื่องการควบคุมแหล่ง
ประธานสภาฯ
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 ว่าให้คงร่างเดิม กระผมจึงขอมติที่ประชุมอีกครั้งครับ ผม
ขอมติครับ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
9 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา)
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้คงร่างเดิม เรื่องการ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)
6.7 พิจารณาเสนอร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทรายเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย พ.ศ. 2563 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ)
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ท่านสมาชิกสภาฯ ขอให้เริ่มการประชุมต่อไป ครับ ตามที่สมาชิกสภาฯ อบต.นาทราย
ประธานสภาฯ
ได้เห็นด้วยในการแปรญัตติในเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ.ศ. 2563 ใน
วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) ว่าให้คงร่างเดิมไปแล้วนั้น ในวาระนี้จะเป็นการลงมติการ
พิจารณาเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ตามข้อ 45 จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ ผมขอมติ ครับอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 ตามข้อ 45 จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตามเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่ ผมขอ
มติ ครับ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย
9 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง (ประธานสภา)
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 9 เสียง ให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น และเห็น
ควรเสนอให้นายอาเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่นๆ
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร สมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องอะไรจะพูดคุยหรือเสนอแนะการบริหารงาน เพื่อปรับปรุง
ประธานสภาฯ
แก้ไข เพื่อให้ อบต.นาทรายดาเนินการ ขอเชิญ ครับ
นางนิศากร สุขบาเพ็ญ ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเย็บหน้ากากอนามัย จากที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารใน
หัวหน้าสานักงานปลัด
วันที่ 4 เมษายน 2563 เรื่องการจัดทาหน้ากากอนามัยซึ่งในขณะนี้ได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ในเรื่องของหน้ากาก
อนามัยที่เย็บเสร็จแล้ว คือหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ที่ยังเย็บไม่เสร็จของหมู่ที่
3 และหมู่ที่ 6
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์ ให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของหน้ากากอนามัย หมู่ใดที่เย็บเสร็จก่อนให้แจกก่อน ไม่ว่า
นายกอบต.นาทราย
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา หรือที่โอนงบประมาณมา ส่วนเรื่องเป็นเจลล้างมือ ให้
ทางผู้ใหญ่บ้าน และให้ทาง รพ.สต.บ้านปลายท่าเป็นผู้ดาเนินการ
นายนิคม สุขบาเพ็ญ
เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการแจกให้ครบทุกครัวเรือน ควรแจกอย่างไร ทางอบต.
ส.อบต.หมู่ที่ 6
สรุปงบประมาณ อยากให้แจกประชาชนทุกคน ให้ไปประสานกับ ผอ. รพ.สต.ได้เลย
โดยสมาชิกสภาฯ ไปร่วมแจกหน้ากากอนามัยด้วย
นายจรรยา พูนพิพัฒน์ ผมเห็นด้วยตามที่เสนอ ส่วนหนึ่งก็มีประชากรแฝง เช่น ชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่
รองนายก อบต.
อบต.นาทราย
นางกชพร แก้วขวัญ
ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในวันนี้ทางอบจ.นครศรีธรรมราช นาโดย สจ.สมชาย เกตุ
รองปลัด อบต.
ชาติ จะนาเครื่องพ่นน้ายาฆ่าเชื้อมาฉีดพ่นในพื้นที่ตาบลนาทราย ได้แก่ ที่ทาการกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลนาทราย องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านปลายท่า และตลาดช้อย
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ที่
ประธานสภาฯ
กาลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าถ้าใครไม่สบาย
มีอะไรให้โทรเรียก 1169 จะมีพยาบาลคอยคัดกรอง แยกผู้ป่วยทุกหน่วยของมูลนิธิ
นางสาววีรพัฒน์ ทับทุ่ง กองคลังขอแจ้งว่าสถานการณ์คลัง ณ ขณะนี้จานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรมาไม่เป็นไป

ผู้อานวยการกองคลัง
นายพรชัย จุลแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นางกชพร แก้วขวัญ
รองปลัด อบต.
นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร
ประธานสภาฯ

ตามเป้าหมาย เห็นควรระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ตามเรือ่ งที่เสนอให้ รพ.สต.ในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้
ทางเจ้าหน้าที่ให้ไปคุยกับ ผอ.รพ.สต.เพื่อคุยในการแจกจ่าย เจลล้างมือและหน้ากาก
อนามัย
ที่ได้วางแผนไว้ว่าภายในวันที่ 7 หรือวันที่ 8 เมษายน 2563 จะดาเนินการ
จัดการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 2019) ที่กาลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในครั้งนี้
ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องอะไรพูดคุยแนะนาบ้าง ขอเชิญ
ครับ
- ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 11.50น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายเอกรินทร์ อินทสาร)
ปลัด อบต./เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายนิคม สุขบาเพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายพรชัย จุลแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

ลงชื่อ

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

ผู้รับรอง

(นายณัฏฐภรณ์ ยิ่งนคร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย

