
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
สมัยวิสามญั สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 25๖๕ 
 วันพุธท่ี ๖ กรกฎาคม 256๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.   

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ผู้มาประชุม  
             ชื่อ – สกุล             ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

1. นายวรพงศ์  มานะกล้า   ประธานสภาฯ  วรพงศ์  มานะกล้า 
2. นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ   รองประธานสภาฯ สมมารถ ผ่องสุวรรณ  
3. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช   สมาชิกสภา อบต. ม.๑ ขวัญฤทัย  เกื้อเดช 
4. นายเลาะ อิฐฤทธิ์    สมาชิสภา อบต. ม.๔ เลาะ  อิฐฤทธิ์ 
5. นายสุนิน  ทอดท้ิง   สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน  ทอดท้ิง 
6. นายสว่าง ประกอบ   สมาชิกสภา อบต. ม.๖  สว่าง  ประกอบ 
7. นายจาตุรงค์  ส่งแสง   สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์  ส่งแสง 
8. นายสมปอง  ชัยศิริ   สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง  ชัยศิริ 
9. นายสุริยันต์  อยู่ล่าย   เลขานุการสภาฯ  สุริยันต์  อยู่ล่าย 

                      
ผูล้าประชุม  จ านวน ๑ คน ได้แก่ นายจิรวัฒน์  จิตรเท่ียง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร 
 
ผู้ขาดประชุม - ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  9   คน  ได้แก่ 
  ชื่อ-สกุล      ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
1. นายเอกชัย  หลงขาว   นายก อบต. นาทอน เอกชัย  หลงขาว  
2. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์   รองนายก อบต. นาทอน สุวรรณ สิงห์อินทร์ 
๓. นายมามูด  ย่าเหล   รองนายก อบต.นาทอน มามูด ย่าเหล 
๔. นายอับดุลเลาะ อาบะห์   ผู้อ านวยการกองช่าง อับดุลเลาะ อาบะห์ 
๕.        นางสาวปรีดา  แก้วกรรมพฤกษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง ปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์ 
๖. นางกันทิมา เจริญฤทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการ กันทิมา เจริญฤทธิ์ 
๗. นายนัสรุณ  ขาวเฉาะ   นักวิชาการศึกษาฯ นัสรุส ขาวเฉาะ 
๘. นางสาวสิตีมารีย า ปาติง   เจ้าพนักงานการเงินฯ สิตีมารีย า  ปาติง  
๙. นางสาวทิพวรรณ  อ่อนประชู  เจ้าพนักงานพัสดุ  ทิพวรรณ อ่อนประชู 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

- เลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ีได้
ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ได้อ่านประกาศอ าเภอทุ่งหว้า 
เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๕ และเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕  
- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน กล่าว
เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ - แจ้งการลาประชุมของ นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

นาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร 
ท่ีประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
 ๑.๑ แนะน าข้าราชการที่โอน (ย้าย) และข้าราชการบรรจุใหม่ 
นายนัสรุท  ขาวเฉาะ - แนะน าตัว นายนัสรุณ ขาวเฉาะ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองการศึกษาฯ ย้าย

มาจากองค์การบริหารต าบลดอนตะโก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ภูมิล าเนาเดิมอยู่จังหวัดสตูล อ าเภอท่าแพ 

นางสาวทิพวรรณ อ่อนประชู – แนะน าตัว นางสาวทิพวรรณ อ่อนประชู ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบั ติงาน 
บรรจุรับราชการเมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ภูมิล าเนาอยู่จังหวัดพัทลุง 

นางสาวสิตีมารีย า ปาติง - แนะน าตัว นางสาวสิตีมารีย า ปาติง ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
บรรจุรับราชการเมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ภูมิล าเนาอยู่จังหวัดสตูล อ าเภอเมือง 

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัย
ท่ี ๒ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ 
ขอมติรับรองโดยการยกมือ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม จ านวน ๘ คน 

มติท่ีประชุม  - รับรอง         ๗   เสียง 
ไม่รับรอง -      เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ประธานสภาฯ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน หมู่ที่ ๑  
ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด การขอจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน และให้
เลขานุการสภาฯ ช้ีแจง สถานการณ์คลัง และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
สะสม 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน หมู่ท่ี ๑ เนื่องจากได้รับค า
ร้องเรื่องความเดือดร้อนต้องการให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จากการลงส ารวจถนนสายดังกล่าวมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าขัง  
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ท าให้ประชาชนได้รับความล าบาก อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนท่ี
ประชาชนใช้ส าหรับรับ – ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน และยังเป็นถนน
ท่ีใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร รายละเอียด เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๖ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า สถานท่ีด าเนินการ หมู่ท่ี ๑ 
บ้านนาทอน งบประมาณ ๑๒๖,๘๐๐ บาท โครงการปรากฏบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓ ข้อ ๑ เป็นโครงการท่ี
แก้ไขบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะเลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ช้ีแจง สถานะการคลัง  ตรวจสอบ
งบประมาณยอดเงินสะสม ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่ามีเงินสะสมคงเหลือ
สามารถน าไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าท่ี จ านวน ๑๒,๙๐๔,๔๘๐.๐๔ บาท จ านวนเงินดังกล่าวได้คงเหลือจากการกัน
เงิน  หั ก ส ารองตามระ เบี ยบแ ล้ ว การ จ่าย เงิน สะสม ต้อ ง เป็ น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็น
การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกฎหมายก าหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไป  

 ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะ
การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว โครงการท่ีขออนุมัติจ่ายเงินสะสมครั้งนี้จ านวน ๑๑ 
โครงการ เป็นเงินรวม ๓,๕๙๔,๑๐๐ บาท 

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เห็นด้วย
ท่ีจะด าเนินการโครงการ ถนนสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทอน ประชาชนท่ีใช้สัญจรส่ง
บุตรหลานมาเรียนท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และใช้สัญจรขนส่งพืชผลทางด้านการเกษตร มี
ความล าบากมากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อาจจะเกิดอันตรายได้ การก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตระยะทางเพียง ๔๑.๕๐ เมตร ซึ่งอนาคตเมื่อมีงบประมาณควรก่อสร้างให้สุดสาย 
แต่ถึงจะก่อสร้างในระยะทางดังกล่าวก็สามารถแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ี
รับส่งบุตรหลานมาเรียนท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี ประชาชนมีถนนท่ีมาตรฐาน
สะดวกและปลอดภัย 
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นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ีจะ

ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนผู้ปกครองมีถนนท่ีปลอดภัย และฝาก
ก าชับให้ผู้เกี่ยวข้องควบคุม ดูแลการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลน ถนนมีมาตรฐาน 
ผิวถนนจราจรไม่ช ารุดก่อนเวลาและถนนไม่เป็นลูกระนาด คัดเลือกผู้รับจ้างท่ีมีความพร้อม
ด าเนินการก่อสร้างมีคุณภาพ ถนนได้มาตรฐาน 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน หมู่ท่ี ๑ งบประมาณ ๑๒๖,๘๐๐ บาท ขอมติโดยการยก
มือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๒ พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ก านันเสรีอุทิศ หมู่ที่ ๑  

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด การขอจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายก านันเสรีอุทิศ หมู่ท่ี ๑ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายก านันเสรีอุทิศ หมู่ท่ี ๑ เนื่องจากได้รับค าร้องเรื่องความเดือดร้อน
ต้องการให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากการลงส ารวจถนนสายดังกล่าวมีสภาพ
เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าขัง ท าให้ประชาชนได้รับความล าบาก อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ถนน
สายดังกล่าวเป็นถนนท่ีประชาชนใช้สัญจรในชุมชนเป็นถนนท่ีเช่ือมต่อกับสายอื่น  ๆ 
รายละเอียด เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร สถานท่ีด าเนินการ หมู่ท่ี ๑ 
บ้านนาทอน งบประมาณ ๑๑๑,๙๐๐ บาท โครงการปรากฏบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓ ข้อ ๒ เป็นโครงการท่ี
แก้ไขบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เห็นด้วย
ท่ีจะด าเนินการโครงการ เพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรใช้เส้นทาง เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จบริเวณชุมชนก็จะมีถนนท่ีเช่ือมโยงกัน 
สะดวกในการเดินทางสัญจร 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ก านันเสรีอุทิศ หมู่ท่ี ๑ งบประมาณ ๑๑๑,๙๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้า
ประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
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๔.๓ พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายสุนีย์ หมู่ที่ ๑ 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด การขอจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนีย์ หมู่ท่ี ๑ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนีย์ หมู่ท่ี ๑ เนื่องจากได้รับค าร้องเรื่องความเดือดร้อน
ต้องการให้ด าเนินการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีระยะทางคงเหลืออีก
ประมาณ ๔๕ เมตรซึ่งจะสุดสาย จากการลงส ารวจถนนสายดังกล่าวระยะทางรวม
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ซึ่งหน่วยงานทหารเป็นผู้ก่อสร้างและได้โอนมอบทรัพย์สินให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นผู้ดูแล ยังมีถนนอีกประมาณ ๔๕ เมตรท่ียังไม่ได้
ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต ถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าขัง ท าให้ประชาชนได้รับ
ความล าบากเป็นอย่างมาก เมื่อสัญจรอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ รายละเอียด เป็นการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร สถานท่ีด าเนินการ 
หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน งบประมาณ ๑๓๕,๔๐๐ บาท โครงการปรากฏบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและ
เช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๗๔ ข้อ ๑๖ เป็นโครงการท่ีแก้ไขบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน 

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เห็นด้วย
ท่ีจะด าเนินการโครงการ เพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรใช้เส้นทางขนพืชผลทางการเกษตรและเดินทางเข้าออกชุมชน ถนนสายดังกล่าวเป็น
การก่อสร้างต่อจากของเดิมท่ีหน่วยงานทหารสร้าง ระยะทางส้ันเมื่อสร้างเสร็จประชาชนก็
จะเดินทางสะดวกขึ้น สภาพถนนปัจจุบัน น้ าขัง เป็นโคลนขับขี่รถล าบากมาก  

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายสุนีย์ หมู่ท่ี ๑ งบประมาณ ๑๓๕,๔๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้า
ประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ - เชิญนายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่งรองประธานสภา มาท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

เนื่องจากต้องการอภิปรายโครงการท่ีพิจารณาจ่ายเงินสะสม 

๔.๔ พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
นายถนอมอุทิศ- สระน้ าอีโส๊ะ หมู่ที่ ๒ 

นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ – ในฐานะรองประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ ในท่ีประชุม ขอให้ผู้บริหารฯ 
ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด การขอจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนายถนอมอุทิศ – สระน้ าอีโส๊ะ หมู่ท่ี ๒ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายถนอมอุทิศ-สระน้ าอีโส๊ะ เนื่องจากได้รับค าร้องเรื่องความ
เดือดร้อนต้องการให้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
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จากการลงส ารวจถนนสายดังกล่าว ถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าขัง ท าให้ประชาชน
ได้รับความล าบากเป็นอย่างมาก เมื่อสัญจรอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เมื่อด าเนินก่อสร้างก็
จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชน 
รายละเอียด เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ 
ตารางเมตร สถานท่ีด าเนินการ หมู่ ท่ี ๒ บ้านนากลาง งบประมาณ ๗๘๕,๘๐๐ บาท 
โครงการปรากฏบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้ง ท่ี          
๓/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง บรรจุ
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๕ ข้อ ๔ เป็นโครงการท่ีแก้ไขบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

นายวรพงศ์ มานะกล้า – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๒ บ้านนากลาง เห็นด้วยท่ี
จะด าเนินการโครงการ ถนนดังกล่าวอยู่ในชุมชนมีสภาพน้ าท่วมขังเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน มีฝุ่น
เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ว เมื่อมีสถานะการคลังเงินสะสมเพียงพอท่ีจะจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนก็ควรท่ีจะด าเนินการ ถ้าหากจะรองบประมาณท่ีตราข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะ
มาด าเนินการ  

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
นายถนอมอุทิศ-สระน้ าอีโส๊ะ หมู่ท่ี ๒ งบประมาณ ๗๘๕,๘๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ 
จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่  นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ  ต าแหน่ งรอง
ประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 

๔.๕ พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลวงนอม หมู่ที่ ๓ 

นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ – ในฐานะรองประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯในท่ีประชุม ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจง
เหตุผล รายละเอียด การขอจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลวงนอม หมู่ท่ี ๓ 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเนื่องจากได้รับค าร้องเรื่องความ
เดือดร้อนต้องการให้ด าเนินการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้สุด สาย 
ประชาชนใช้ถนนสายดังกล่าวขนพืชผลทางการเกษตร มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากแต่
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณและพื้นท่ีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีมาก 
ท าให้การก่อสร้างถนนคอนกรีตในแต่ละสายไม่สุดสาย แต่ก็จะด าเนินการตามล าดับความ
เดือดร้อนและด าเนินการอย่างท่ัวถึงในทุกหมู่บ้าน 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง จากการลงส ารวจถนนสายดังกล่าว ถนนมีสภาพเป็นหลุม
เป็นบ่อมีน้ าขัง ท าให้ประชาชนได้รับความล าบากเป็นอย่างมาก เมื่อสัญจรอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ เมื่อด าเนินก่อสร้างก็จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รายละเอียด เป็นการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
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หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร สถานท่ีด าเนินการ หมู่ท่ี ๓ บ้าน   
ช่องไทร งบประมาณ ๘๒๘,๙๐๐ บาท โครงการปรากฏบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
และเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๕ ข้อ ๕ เป็นโครงการท่ีแก้ไขบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลวงนอม หมู่ท่ี ๓ งบประมาณ ๘๒๘,๙๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้า
ประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่  นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ  ต าแหน่ งรอง
ประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 

๔.๖ พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนดินเดิม สายนายหากอุทิศ 
หมู่ที่ ๕ 

นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ – ในฐานะรองประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ ในท่ีประชุม ขอให้ผู้บริหารฯ 
ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด การขอจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนายหากอุทิศ หมู่ท่ี ๕ 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเนื่องจากได้รับค าร้องเรื่องความ
เดือดร้อนต้องการให้ด าเนินการปรับปรุงถนนดินเดิม บางช่วงคับแคบ บางช่วงช ารุดต้อง
ด าเนินการปรับปรุงขยายความกว้างของถนนและได้ประสานขอรับมอบอุทิศท่ีดินจาก
ประชาชนท่ีมีพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวแล้ว จึงได้ด าเนินการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินสะสมในครั้ง
นี้ ท้ังนี้เป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียด เป็นการปรับปรุงถนนดิน
เดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ถมหินผุหนาเฉล่ีย ๐.๔๐ หรือพื้นท่ีหินผุไม่น้อยกว่า 
๘๕๐ ตารางเมตร สถานท่ีด าเนินการ หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา งบประมาณ ๑๒๒,๒๐๐ บาท 
โครงการปรากฏบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๗๓ 
ข้อ ๑๓  

นายสุนิน ทอดท้ิง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เห็นด้วยและ
ขอบคุณผู้บริหารฯ ท่ีเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน ถนนสายดังกล่าวใช้ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรเมื่อขยายถนนประชาชนก็สะดวกขึ้น 

นายมามูด ย่าเหล - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน การด าเนินการจ่ายเงินสะสมในครั้ง
นี้เป็นไปเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท่ีได้ท าหนังสือร้อง
ทุกข์มาให้ด าเนินการแก้ไขมีบัญชีรายช่ือผู้ได้รับความเดือดร้อนแนบมาด้วย 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี สภาพถนน
สายดังกล่าวมีความคับแคบ เหมาะสมแล้วที่จะปรับปรุงขยาย ท่ีผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัด
สตูลก็เคยเดินทางเข้าไปเยี่ยมประชาชน การเดินทางทุลักทุเลล าบาก และเสนอแนะวัตถุท่ี
ถมเพื่อปรับปรุงถนนขอให้เป็นหินผุท่ีได้มาตรฐานด้วย 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนดินเดิม สายนายหากอุทิศ 
หมู่ท่ี ๕ งบประมาณ ๑๒๒,๒๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ 
ท้ังหมด ๘ คน  
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มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่  นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ  ต าแหน่ งรอง
ประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 

๔.๗ พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
ทุ่งตากแดด หมู่ที่ ๖ 

นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ – ในฐานะรองประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯในท่ีประชุม ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจง
เหตุผล รายละเอียด การขอจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทุ่งตากแดด หมู่ท่ี ๖ 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเนื่องจากได้รับค าร้องเรื่องความ
เดือดร้อนต้องการให้ด าเนินการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนใช้ถนน
สายดังกล่าวขนพืชผลทางการเกษตร มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก มีความเหมาะสมท่ี
จะด าเนินโครงการ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง จากการลงส ารวจถนนสายดังกล่าว มีประชาชนอาศัยอยู่
หลายครอบครัว ถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าขังน้ ากัดเซาะเป็นร่อง น้ าไหลบ่าบน
ถนน ท าให้ประชาชนได้รับความล าบากเป็นอย่างมาก เมื่อสัญจรอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
เมื่อด าเนินก่อสร้างก็จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนนน้ าไม่กัดเซาะ
เพราะพื้นผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียด เป็นการก่อสร้างต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร สถานท่ีด าเนินการ หมู่ท่ี ๖ 
บ้านท่าข้ามควาย งบประมาณ ๖๒๒,๕๐๐ บาท โครงการปรากฏบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๖ ข้อ ๗ เป็น
โครงการท่ีแก้ไขบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

นายสว่าง ประกอบ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๖ บ้านท่าข้ามควาย 
สนับสนุนท่ีจะให้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนท่ี
เดือดร้อน 

นายวรพงศ์ มานะกล้า  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๒ เสนอแนะเรื่องผู้รับจ้างท่ี
จะเข้ามาด าเนินการขอให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ อนุมัติเงินสะสมหลายโครงการผู้รับจ้าง
ขอให้มีหลายห้างเพราะจะได้ก่อสร้างอย่างรวดเร็ว ในส่วนวัสดุปูนขอให้ได้ตามคุณลักษณะ
ท่ีก าหนดฝากผู้เกี่ยวข้องควบคุมดูแล 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน การด าเนินการท่ีผ่านมา การคัดเลือก
ผู้รับจ้างก็เป็นไปตามระเบียบผู้รับจ้างจะต้องมีผลงานตามประกาศ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ควบคุมงานก่อสร้างก็ควบคุมงานเป็นไปตามหน้าท่ีตามระเบียบ ในส่วนวัสดุปูนก็มี
กระบวนทดสอบตามสัญญาท่ีก าหนดไว้ ระยะเวลาก่อสร้างควรค านึงเรื่องสภาวะอากาศจะ
ไม่มีปัญหากระทบต่องานก่อสร้าง 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เห็น
ด้วยที่ระยะการด าเนินการก่อสร้างถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งจะเหมาะสม 
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ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  

ทุ่งตากแดด หมู่ ท่ี ๖ งบประมาณ ๖๒๒,๕๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้า
ประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่  นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ  ต าแหน่ งรอง
ประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 

๔.๘ พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เจริญฤทธิ์อุทิศ หมู่ที่ ๗ 

นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ – ในฐานะรองประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯในท่ีประชุม ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจง
เหตุผล รายละเอียด การขอจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เจริญฤทธิ์อุทิศ หมู่ท่ี ๗ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญฤทธิ์อุทิศ เนื่องจากได้รับค าร้องเรื่องความเดือดร้อนต้องการ
ให้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากการลงส ารวจบริเวณถนนสายดังกล่าว 
ระยะทางส้ัน มีประชาชนอาศัยเป็นชุมชนและใช้เส้นทางหลายครัวเรือน ถนนมีสภาพเป็น
หลุมเป็นบ่อมีน้ าขังไม่สะดวกต่อการเดินทาง ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตจากการออกท าการประมงชายฝ่ัง เมื่อด าเนินก่อสร้างก็จะแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รายละเอียด เป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร สถานท่ีด าเนินการ หมู่ ท่ี  ๗ บ้านบารายี 
งบประมาณ ๑๗๒,๙๐๐ บาท โครงการปรากฏบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและ
เช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๗ ข้อ ๘ เป็นโครงการท่ีแก้ไขบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง  – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ี
จะด าเนินการโครงการ ถนนดังกล่าวอยู่ในชุมชนมีสภาพน้ าท่วมขัง เป็นถนนท่ีประชาชนใช้
ขนส่งผลผลิตทางทะเล ในส่วนหมู่ท่ี ๗ ก็ยังมีถนนอีกสายท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องก่อสร้างสายข้าง
โรงเรียนบารายีแต่เนื่องจากยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ก็ฝากผู้บริหารฯ เมื่อด าเนินการ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วขอให้ด าเนินการโครงการในโอกาสต่อไปด้วย 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เจริญฤทธิ์อุทิศ หมู่ท่ี ๗ งบประมาณ ๑๗๒,๙๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้า
ประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่  นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ  ต าแหน่ งรอง
ประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
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ประธานสภาฯ                           ส่ังพักการประชุมสภาฯ ๑๐ นาที 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภา ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสภา 

๔.๙ พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการขุดคูระบายน้ าบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ 
ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด การขอจ่ายเงินสะสมโครงการขุดคูระบายน้ า

บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี ๘ 
นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการขุดคูระบายน้ า
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี ๘ เนื่องจากได้รับค าร้องเรื่องความเดือดร้อนต้องการให้ด าเนินการขุดคู
ระบายน้ าเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม จากการลงส ารวจพื้นท่ีจะต้องด าเนินการขุดคู
ระบายน้ าและวางท่อระบายน้ าบริเวณถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่ เพื่อแบ่งน้ าท่ีไหลบ่ามา
จากคลองห้วยบ้า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมบ้านประชาชน รายละเอียด เป็นการขุดคูระบายน้ า 
กว้าง ๑.๘๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๑ เมตร พร้อมขุดฝังท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จ านวน ๒ แถวๆ ละ ๑๐ เมตร รวม 
๒๐ เมตร สถานท่ีด าเนินการ หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ งบประมาณ ๑๔๙,๔๐๐ บาท โครงการ
ปรากฏบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง บรรจุในปี พ.ศ.
๒๕๖๕ หน้า ๗ ข้อ ๙ เป็นโครงการท่ีแก้ไขบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ เห็นด้วย
ท่ีจะด าเนินการโครงการ เพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท่ีผ่าน
หลายปีแล้วท่ีเกิดน้ าท่วมในพื้นท่ี เกิดจากน้ าไหลไม่ทันเออล้นท่วมบ้านชาวบ้าน เมื่อก าลัง
จะมีการขุดลอกคูระบายน้ า จะต้องเพิ่มจุดระบายน้ าอีกจุดให้น้ าระบายได้ทัน และฝาก
เรื่องการซ่อมแซมประตูน้ าฝายคลองห้วยบ้า ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทานได้เข้ามาส ารวจ
ท่ีจะซ่อมแซมประตูน้ าแต่ประตูน้ าอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
นาทอน ขอให้ประสานหน่วยงานเพื่อจะได้ด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 

นายอับดุลเลาะ อาบะห์ – ในฐานะผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทานได้เข้ามาประสานแล้ว 
ฝายคลองห้วยบ้าพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในต าบลก าแพง องค์การบริการส่วนต าบลนาทอนได้รับ
การถ่ายโอนเมื่อนานมาแล้ว เป็นการถ่ายโอนพร้อมถนนในหมู่บ้าน 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เห็นด้วยท่ีจะต้องด าเนินการ
เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนก าลังจะขุดลอกคู
ระบายน้ าใช้งบประมาณ ส ารองจ่าย งบกลาง ในส่วนพื้นท่ีด าเนินการซ้ าซ้อนกันหรือไม่ 
และฝากผู้บริหารฯ และหมู่บ้านในเรื่องการบริหารเปิดปิดประตูน้ าฝายคลองห้วยบ้า จะ
ช่วยลดผลกระทบน้ าท่วมในหมู่บ้านได้ 

นายอับดุลเลาะ อาบะห์ – ในฐานะผู้อ านวยการกองช่าง พื้นท่ีขุดลอกเป็นพื้นท่ีคนละจุด ท่ีขออนุมัติงบเงินสะสม
เป็นจุดท่ีขุดใหม่และมีงานวางท่อด้วยไม่ซ้ าซ้อนในจุดท่ีก าลังจะด าเนินการขุดลอกคู 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการขุดคูระบายน้ าบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ ท่ี ๘ 
งบประมาณ ๑๔๙,๔๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ 
คน  
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มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๑๐ พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าฝายน้ าล้นคลอง (ห้วย) วังตง หมู่ที่ ๘ 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด การขอจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าฝายน้ าล้นคลอง (ห้วย) วังตง หมู่ท่ี ๘ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าฝายน้ าล้นคลอง (ห้วย) วังตง หมู่ท่ี ๘ เนื่องจากได้รับค า
ร้องเรื่องความเดือดร้อนต้องการให้ด าเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ท่ีช ารุดผิวถนน
แตกร้าว ขรุขระ สร้างความล าบากในการใช้สัญจรเป็นอย่างมาก ประชาชนใช้สัญจรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร รายละเอียด ก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน ๕ 
จุด  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๕๐  เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 
เมตรหรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๒๕,๑๐๐ บาท 
โครงการปรากฏบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง บรรจุในปี พ.ศ.
๒๕๖๕ หน้า ๘ ข้อ ๑๐ เป็นโครงการท่ีแก้ไขบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ เห็นด้วย
ท่ีจะด าเนินการโครงการ เพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนน
สายดังกล่าวมีประชาชนใช้สัญจรเป็นจ านวนมาก มีท้ังคนในพื้นท่ี และต าบลป่าแก่บ่อหิน 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงถนนสายดังกล่าวนอกจาก
ประชาชนใช้สัญจรขนส่งพืชผลทางการด้านเกษตรแล้วยังเป็นถนนท่ีใช้เข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว ฝายน้ าล้นวังตง และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สอบถามจุดท่ีจะซ่อมแซม และ
ลักษณะการซ่อมแซม 

นายอับดุลเลาะ อาบะห์ – ในฐานะผู้อ านวยการกองช่าง จะมีการซ่อมแซมโดยมีงานรื้อถอนพื้นถนนคอนกรีต ขุด
รื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ งานไหล่ทางลงหินผุ จะซ่อมเป็นช่วงระยะทางแต่ละช่วงไม่
เท่ากัน ท้ังหมด ๕ จุด 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าฝายน้ าล้นคลอง (ห้วย) วังตง หมู่ท่ี ๘ งบประมาณ ๓๒๕,๑๐๐ บาท ขอมติโดยการ
ยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
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 ๔.๑๑ พิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังตลาดนัดบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๙ 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด การขอจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดนัดบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ท่ี ๙ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดนัดบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ท่ี ๙ เนื่องจากได้รับค าร้อง
เรื่องความเดือดร้อนต้องการให้ด าเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ท่ีช ารุดผิวถนนแตกร้าว 
ขรุขระ สร้างความล าบากในการใช้สัญจรเป็นอย่างมาก ประชาชนใช้สัญจรในชุมชน 
รายละเอียด ก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน ๒ จุด  ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๖.๗๐  เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๒๖๖.๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๑๓,๒๐๐ บาท โครงการปรากฏบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๘ ข้อ 
๑๑ เป็นโครงการท่ีแก้ไขบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เห็น
ด้วยท่ีด าเนินการโครงการ ถนนสายดังกล่าวใช้มาเป็นระยะเวลานานกว่า ๑๐ ปี ไม่เคยมี
การซ่อมแซม ปัจจุบันถนนช ารุด ประชาชนเดือดร้อน และฝากให้ผู้บริหารฯ วางแผนการ
ก่อสร้างคูระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาในบริเวณดังกล่าวด้วย 

นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ เห็นด้วย
มีประชาชนใช้ถนนสายดังกล่าวเป็นจ านวนมากเมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จจะได้มีถนนท่ีใช้งาน
ได้สะดวกมีมาตรฐานลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลังตลาดนัดบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ท่ี ๙ งบประมาณ ๒๑๓,๒๐๐ บาท ขอมติโดยการยก
มือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๑๒ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก จ านวน ๒ ตัว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล และรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก จ านวน ๒ ตัว 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก จ านวน ๒ ตัว 
เนื่องจากรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี กองคลัง งบประมาณจ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดอื่น ๆ มอบหมาย ผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจง 
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นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์ - ในฐานะผู้อ านวยการกองคลัง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจง

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
ท างานชนิดเหล็ก  คุณลักษณะ โต๊ะท างาน เป็นเหล็กขนาดกว้าง ๖๖ เซนติเมตร ยาว 
๑๒๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร มีล้ินชัก จ านวน ๒ ตัว เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ 
๑๓,๐๐๐ บาท ใช้เกณฑ์ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่าเช่าบ้าน ท่ีต้ังไว้ ๒๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๙,๕๐๐ บาท โอนลด 
๑๓,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๗๖,๕๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เห็น
ด้วยท่ีจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพราะมีความจ าเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ฝากเรื่องสถานท่ีท างานท่ีปัจจุบันคับแคบ ในอนาคตต้องมีการก่อสร้างขยายต่อเติมอาคาร
รองรับ 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน โต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก จ านวน ๒ ตัว งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท ขอมติโดย
การยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๗   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ  

- ไม่มี 
  
 
 ปิดประชุมเวลา 1๑.๓๕ น. 
 
 

                (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย) 

                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน    
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                        (ลงช่ือ)                                   ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     (นายสมปอง  ชัยศิริ) 

 

                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                      (นายสุนิน  ทอดท้ิง) 

 

                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงาน 
                                                                    การประชุม 
                                 (นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช) 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

 
    (ลงช่ือ) 
                                               (นายวรพงศ์  มานะกล้า) 
                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


