
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี 25๖๔
วันจันทร์ ท่ี ๑๑ มกราคม 256๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ผู้มาประชุม
ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1. นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ประธานสภาฯ บุญฤทธิ์ เทศนอก
๒. นายอําพล ย่าเหล รองประธานสภา อบต. อําพล ย่าเหล
๓. นายเฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.๑ เฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม
๔. นายนิคม สิงห์อินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.๓ นิคม สิงห์อินทร์
๕. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง
๖. นายยูหอด สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม.๔ ยูหอด สวัสดี
๗. นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน ทอดท้ิง
๘. นายดําริษ์ ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ ดําริษ์ ประกอบ
๙. นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ สว่าง ประกอบ
๑๐. นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์ ส่งแสง
๑๑. นายนิพล สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. ม.๘ นิพล สุวรรณโณ
๑๒. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง ชัยศิริ
๑๓. นายสุริยันต์ อยู่ล่าย เลขานุการสภาฯ สุริยันต์ อยู่ล่าย

ผู้ลาประชุม ๔ คน ได้แก่ ๑.นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘
๒.นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภา อบต. ม.๒
๓.นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕
๔.นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภา อบต. ม.๙

ผู้ขาดประชุม ๑ คน ได้แก่ ๑. นายชาญนนท์ ขุนละออง สมาชิกสภา อบต. ม.๑

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
2. นายพิศาล ชัยศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
3. นางสาวมัณฑนา หมาดมาสัน หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.
๔. นายแสละ หมัดโส๊ะ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. นางกันทิมา ขุนละออง เจ้าพนักงานธุรการ
6. นางสาวกานดา ชอบงาน ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์

/เริ่มประชุมเวลา...



-2-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เลขานุการสภาฯได้ดําเนินการตรวจสอบรายช่ือและจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ีได้ลงชื่อ
และอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
- นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน กล่าวเปิด
ประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - แจ้งการลาประชุมของสมาชิกสภา จํานวน ๔ คน ได้แก่

๑.นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘
๒.นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภา อบต. ม.๒
๓.นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕
๔.นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภา อบต. ม.๙

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ
๑.๑ การดําเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙)

ประธานสภาฯ - ตามท่ีได้เกิดระบาดโรคโควิด – ๑๙ รอบใหม่ ในพื้นท่ีสตูลมีผู้ติดเชื้อท่ีเดินทางมาจากจังหวัด
เสี่ยงสูง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน ๒ คน เม่ือช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอนได้ดําเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา (โควิด – ๑๙) ในพื้นท่ีอย่างไรบ้าง ขอให้ผู้บริหารได้ช้ีแจง

นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้
ดําเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด – ๑๙) ได้
ดําเนินการดังนี้

๑. จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง สังเกตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) ในพ้ืนที่
ตําบลนาทอน (Local Quarantine) เพ่ือรองรับประชาชนตําบลนาทอนเข้ากักตัวเพราะเดินทาง
จากจังหวัดเสี่ยงสูงตามคําสั่งมาตรการของจังหวัดสตูล ปัจจุบันมีผู้กักตัวจํานวน ๒ คน ครบ
กําหนดแล้ว ๑ อยู่ในสถานที่ LQ อีก ๑ คน

๒. แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ให้แก่ประชาชน ๙ หมู่บ้าน,มัสยิด,วัด,สถานท่ี
ราชการในพ้ืนท่ี

๓. ให้ยืมเครื่องวัดอุณหภูมิแก่ อสม.ทุกหมู่บ้าน หมู่ละ ๒ เครื่อง
๔. บริการทําความสะอาดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อในสถานท่ีต่าง ๆ ได้แก่ มัสยิด โรงเรียน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สถานีตํารวจภูธรทุ่งหว้า
๕. ประชาสัมพันธ์ รถแห่ ป้ายไวนิล ในพื้นท่ีตําบลนาทอน

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ชี้แจงคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานและเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานประจําศูนย์ศูนย์เฝ้าระวัง สังเกตการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) ใน
พื้นท่ีตําบลนาทอน (Local Quarantine) โดยแต่งตั้งฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่

๑. ฝ่ายอํานวยการ ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน,ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน , รักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณสุข

๒. ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจําศูนย์ฯ ได้แก่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข, ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าหน้าที่สนามกีฬา โดยเบิกค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ

/3. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย...
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๓. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความ
สงบประจําหมู่บ้าน โดยเบิกค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ

๔. ฝ่ายคัดกรองโรค ได้แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. , อสม. โดยเบิกค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ
๕. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ภาคกลางคืน (ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๘.

๐๐ น.) ได้แก่ สมาชิก อปพร. เบิกค่าป่วยการชดเชยการทํางานของ อปพร.
ประธานสภาฯ - เสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้ช่วยปฏิบัติงาน ในฝ่ายอํานวยการโดย

ให้อยู่ประจําศูนย์ LQ ใน ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. และ ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๒๒.
๐๐ น.ขอให้ทางผู้บริหารฯได้ออกคําส่ังต่อไป

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๓
ประชุมเม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ - สอบถามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๓
ประชุมเม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยกมือ

มติท่ีประชุม - รับรอง ๑๑ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ ๑.นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ประธานสภา

ระเบียบวาระท่ี 3 เรือ่งเพ่ือทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่า

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจง รายละเอียดการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า
นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ชี้แจงการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์

ในเขตพื้นที่ป่า ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ให้ทางหน่วยงานราชการที่ได้
ดําเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ที่สาธารณะประโยชน์ ขึ้นทะเบียน
เพื่อขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๘๐ วัน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอนได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนแล้ว รายละเอียดมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
ชี้แจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงการข้ึนทะเบียนขออนุญาต ตามมติ ค
รม.โดยได้ดําเนินการข้ึนทะเบียนไว้ ๓ หน่วยงานได้แก่ ๑.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖
จํานวน ๙ โครงการ,๒.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสตูล จํานวน ๒๗
โครงการ, ๓.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สงขลา จํานวน ๒๖ โครงการ ในขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนต้องดําเนินการก่อนวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และขั้นตอนการพิจารณา
จะต้องมีมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์
ในเขตพ้ืนที่ป่า เพื่อส่งมติให้ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาต่อไป

/ประธานสภา..
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ประธานสภาฯ - สอบถามมีสมาชิกสภาเสนอให้มีการอภิปราย ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติความเห็นชอบการขอ
อนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าหรือไม่

มติที่ประชุมสภาฯ – มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๑๒ คน ดังนี้
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายบุญฤทธ์ิ เทศนอก ตําแหน่ง

ประธานสภาฯ

๔.๒ พิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯช้ีแจงการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการขอโอนงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซ้ือ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง เพราะมีความจําเป็นจะต้องใช้ในห้องประชุม
ศูนย์บริการประชาชนตําบลนาทอน ซ่ึงเครื่องเดิมได้ถอดออกไปใช้ภาคสนามจําเป็นต้องติดต้ัง
เครื่องใหม่เพ่ือให้บริการผู้ใช้ห้องประชุม รายละเอียดคุณลักษณะและการโอนงบประมาณ
ระเบียบกฎหมาย มอบปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงการขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ จํานวน ๔๒,๕๐๐ บาท โดยราคาและคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน รายละเอียดการโอนดังนี้ โดยโอนลดมาจาก แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน โอนลดจํานวน 42,500 บาท

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สอบถามเงินงบประมาณท่ีใช้โอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่มีกระทบต่องบประมาณรายจ่ายหรือไม่

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนและเจ้าหน้าที่งบประมาณ การโอน
งบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ไม่กระทบต่องบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณส่วนใหญ่
จะเป็นรายการโอนจากเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ตั้งไว้แต่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่งว่าง
จึงมีงบประมาณเหลือจ่ายท่ีสามารถนํามาโอนงบประมาณได้

ประธานสภาฯ - ขอมติสภาฯ ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ จํานวน ๔๒,๕๐๐ บาท

/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม +– ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๒ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ตําแหน่งประธานสภาฯ

๔.๓ พิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จํานวน ๑ เครื่อง

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จํานวน ๑ เครื่อง

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการขอโอนงบประมาณ
เพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จํานวน ๑ เครื่อง เพราะมีความจําเป็นจะต้องใช้ในห้องประชุม
ศูนย์บริการประชาชนตําบลนาทอน ซึ่งเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองเดิม ชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
แล้วจําเป็นต้องติดตั้งเคร่ืองใหม่เพื่อให้บริการผู้ใช้ห้องประชุม รายละเอียดคุณลักษณะและการ
โอนงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย มอบปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงการขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน แบบแยกส่วน จํานวน ๑ เครื่อง ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ จํานวน ๔๐,๒๐๐
บาท โดยราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน รายละเอียดการโอนดังนี้ โดยโอนลดมาจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
โอนลดจํานวน 20,000 บาท และโอนลดมาจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน
โอนลดจํานวน 20,200 บาท รวมโอนลดท้ังส้ิน 40,200 บาท

ประธานสภาฯ - ขอมติสภาฯ ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จํานวน ๑ เคร่ือง
งบประมาณ จํานวน ๔๐,๒๐๐ บาท

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๒ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ตําแหน่งประธานสภาฯ

๔.๔ พิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน ๒ เครื่อง

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน ๒
เครื่อง
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นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการขอโอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน ๒ เครื่อง เพราะมีความจําเป็นจะต้องใช้ในกิจการ
ประปา หมู่ ๔,๘,๙ ที่ชํารุดบ่อย จําเป็นต้องจัดซื้อติดต้ังเครื่องสูบนํ้าเครื่องใหม่เพื่อผลิตนํ้าประปา
ให้บริการผู้ ใ ช้น้ําประปา โดยจะติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ๒ เครื่อง ต้ังระบบสลับการทํางาน
รายละเอียดคุณลักษณะและการโอนงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย มอบปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทอนช้ีแจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงการขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบนํ้า แบบหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน ๒ เครื่อง สูบนํ้าได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที ราคาเครื่องละ ๑๘,๒๐๐ บาท
งบประมาณ จํานวน ๓๖,๔๐๐ บาท โดยราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน รายละเอียดการโอนดังนี้ โดยโอนลดมาจาก แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน โอนลดจํานวน 36,400 บาท

ประธานสภาฯ - ขอมติสภาฯ ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน ๒
เครื่อง งบประมาณ จํานวน ๓๖,๔๐๐ บาท

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๒ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ตําแหน่งประธานสภาฯ

๔.๕ พิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อตู้ควบคุมการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ําดิบ
จํานวน ๑ ตู้

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯช้ีแจงการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อตู้ควบคุมการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ําดิบ
จํานวน ๑ ตู้

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการขอโอนงบประมาณ
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อ
ตู้ควบคุมการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ําดิบ จํานวน ๑ ตู้ เพราะมีความจําเป็นจะต้อง
ใช้ในกิจการประปา หมู่ ๔,๘,๙ ใช้เป็นตู้ควบคุมการทํางานของมอเตอร์สูบน้ําดิบ จําเป็นต้อง
จัดซื้อติดต้ังเคร่ืองใหม่เพ่ือผลิตน้ําประปาให้บริการผู้ใช้น้ําประปา รายละเอียดคุณลักษณะและ
การโอนงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย มอบปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจง

/นายสุริยันต์...
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นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงการขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อตู้ควบคุมการทํางาน
ของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ําดิบขนาด ๕.๕ แรงม้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ จํานวน ๑ ตู้
งบประมาณ จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท ตามราคาท้องตลาด มีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้กันน้ํา มีหลังฝา 2 ชั้น (ทึบ,กระจก) 440*610*250 มม.
- แมกเนติกส์ MSO-T12-7-11
- ไทม์เมอร์ PH485-S
- ไทม์เมอร์ PH3-2
- เฟสโปรเทคชั่น OP4
- สวิตช์กด
- สวิตช์ลูกศร
- ฐานฟิวส์ 1P6A
- ไฟแลม LED
- เบรกเกอร์ 3P 30A
- รีเลย์ NY-2-220V
- แอมป์มิเตอร+v 80*80
- สาย VKF เบอร์ 1
- สาย VKF เบอร์ 2.5
- ค่าแรง+อุปกรณ์

การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน รายละเอียดการโอนดังนี้ โดยโอนลดมาจาก แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน โอนลดจํานวน 18,000 บาท

ประธานสภาฯ - ขอมติสภาฯ ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อตู้ควบคุมการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ําดิบ
จํานวน ๑ ตู้ งบประมาณ จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๒ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ตําแหน่งประธานสภาฯ

๔.๖ พิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อตู้ควบคุมสลับการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองสูบน้ํา
ดิบ จํานวน ๑ ตู้

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯช้ีแจงการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อตู้ควบคุมสลับการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบ
น้ําดิบ จํานวน ๑ ตู้
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นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการขอโอนงบประมาณ
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อ
ตู้ควบคุมสลับการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองสูบ นํ้าดิบ จํานวน ๑ ตู้ เพราะมีความจําเป็น
จะต้องใช้ในกิจการประปา หมู่ ๔,๘,๙ ใช้เป็นตู้ควบคุมสลับการทํางานของมอเตอร์สูบน้ําดิบ
จํานวน ๒ เครื่อง จําเป็นต้องจัดซื้อติดตั้งเครื่องใหม่เพื่อผลิตน้ําประปาให้บริการผู้ใช้น้ําประปา
รายละเอียดคุณลักษณะและการโอนงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย มอบปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทอนช้ีแจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงการขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซ้ือตู้ควบคุมสลับการ
ทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ําดิบ ขนาด ๒ แรงม้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ จํานวน ๑ ตู้
งบประมาณ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ตามราคาท้องตลาด มีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ 30*45*17 มม.
- แมกเนติกส์
- ไทม์เมอร์ PH3-2
- นาฬิกาตั้งเวลา NO-NC
- ไฟแลม LED
- ฐานฟิวส์ 1P6A
- ค่าแรง+อุปกรณ์

การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน รายละเอียดการโอนดังนี้ โดยโอนลดมาจาก แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน โอนลดจํานวน 5,000 บาท

ประธานสภาฯ - ขอมติสภาฯ ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อตู้ควบคุมสลับการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบ
น้ําดิบ จํานวน ๑ ตู้ งบประมาณ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๒ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ตําแหน่งประธานสภาฯ

๔.๗ พิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการต่อเติมหลังคาตู้คอนเทนเนอร์สําหรับศูนย์
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯช้ีแจงการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการต่อเติมหลังคาตู้คอนเทนเนอร์สําหรับศูนย์
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

/นายสมยศ...
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นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการขอโอนงบประมาณ
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครงการต่อเติมหลังคาตู้คอนเทนเนอร์สําหรับศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เพราะมีความ
จําเป็นจะต้องปรับปรุงหลังคาตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นที่จอดรถกู้ชีพ สําหรับพนักงานกู้ชีพน่ัง
ประจํา และกันฝนสาด กันสนิมที่เกิดบนหลังคาตู้คอนเทนเนอร์ รายละเอียดคุณลักษณะและการ
โอนงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย มอบรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนช้ีแจง

นายพิศาล ชัยศรี - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงการขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการต่อเติม
หลังคาตู้คอนเทนเนอร์สําหรับศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ จํานวน ๖๘,๖๐๐
บาท ตามราคาท้องตลาด มีลักษณะงานดังนี้ งานต่อเติมหลังคาตู้คอนเทนเนอร์สํานักงาน เป็น
งานอาคาร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร เป็นงานโครงหลังคาเป็นเหล็ก หลังคา
เหล็กสังกะสีรีดลอด เมทัสซีท หน้า ๐.๓ มม. งานทากันสนิม

การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี
๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน รายละเอียดการโอนดังน้ี โดยโอนลดมาจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
โอนลดจํานวน 68,600 บาท

นายจาตุรงค์ ส่งแสง – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยที่จะ
ดําเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคาสํานักงานปฏิบัติการงานกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉิน จะได้มีท่ีจอดรถ
กู้ชีพสะดวกในการปฏิบัติงานกู้ชีพ และบํารุงรักษา รถกู้ชีพและตู้คอนเทนเนอร์

ประธานสภาฯ - ขอมติสภาฯ ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการต่อเติมหลังคาตู้คอนเทนเนอร์สําหรับศูนย์
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ จํานวน ๖๘,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๒ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ตําแหน่งประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ
- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 1๗.๒๐ น.

ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุริยันต์ อยู่ล่าย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ดําเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว

เม่ือวันท่ี...................................................................ปรากฏว่ามีความถูกต้องตามที่ได้มีการประชุมสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ........................................................... ลงชื่อ.............................................................
(นายประสาน บุญยะรัตณ์) (นายจาตุรงค์ ส่งแสง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ลงชื่อ.............................................................
(นายยูหอด สวัสดี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว
จากการประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี......................................................

ลงชื่อ.....................................................................
(นายบุญฤทธิ์ เทศนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน


