
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี 25๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ผู้มาประชุม
ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1. นายอําพล ย่าเหล รองประธานสภา อบต. อําพล ย่าเหล
๒. นายเฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.๑ เฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม
๓. นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภา อบต. ม.๒ วรพงศ์ มานะกล้า
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. นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕ ประสาน บุญยะรัตณ์
๙. นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์ ส่งแสง
๑๐. นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภา อบต. ม.๙ มามูด ย่าเหล
๑1. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง ชัยศิริ
๑2. นายสุริยันต์ อยู่ล่าย เลขานุการสภาฯ สุริยันต์ อยู่ล่าย

ผู้ลาประชุม ๖ คน ได้แก่ ๑.นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ประธานสภาฯ
๒.นายชาญนนท์ ขุนละออง สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๓.นายดําริษ์ ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖
๔.นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖
๕.นายนิพล สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. ม.๘
๖.นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ผู้ขาดประชุม - ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๒. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๓. นายพิศาล ชัยศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๔. นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๕. นางสาวมัณฑนา หมาดมาสัน หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.
๖. นายอับดุลเลาะ อาบะห์ ผู้อํานวยการกองช่าง
๗. นายแสละ หมัดโส๊ะ นายช่างโยธา
๘. นางกันทิมา เจริญฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
๙. นางสาวกานดา ชอบงาน ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์
๑๐. นายสราวุธ ประกอบ คณะกรรมการบริหารกิจการประปา ม.๖
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เลขานุการสภาฯได้ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อและจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อ
และอยู่ในที่ประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญรองประธานสภาฯ มาทําหน้าที่
ประธานสภาฯ และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
- นายอําพล ย่าเหล ตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน กล่าวเปิด
ประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - แจ้งการลาประชุมของสมาชิกสภา จํานวน ๖ คน ได้แก่

๑.นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ประธานสภาฯ
๒.นายชาญนนท์ ขุนละออง สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๓.นายดําริษ์ ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖
๔.นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖
๕.นายนิพล สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. ม.๘
๖.นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ
๑.๑ แนะนําพนักงานส่วนตําบลที่โอน (ย้าย) มาสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ประธานสภาฯ - ขอให้พนักงานส่วนตําบลที่โอน ย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนแนะนําตัว
นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน – แนะนําตัว นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

นาทอน โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม เม่ือวันท่ี
๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ภูมิลําเนาเดิม อยู่ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ - สอบถามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
ประชุมเม่ือวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการ
ยกมือ

มติที่ประชุม - รับรอง ๗ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๔ เสียง ได้แก่ ๑.นายอําพล ย่าเหล รองประธานสภาฯ
ทําหน้าท่ีประธานสภาฯ , ๒.นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภา อบต. ม.๒, ๓.นายประสาน
บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕, ๔.นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภา อบต. ม.๙

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องด่วน
– ไม่มี
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมัยสามัญ
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ - มอบหมายเลขานุการสภาดําเนินชี้แจงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและเสนอร่างกําหนดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยแรก
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะเลขานุการสภาช้ีแจงระเบียบ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่
๗) พ.ศ.๒๕๖๒ กําหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแต่ต้องไม่เกิน
สี่สมัย และสมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑
(๓) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีกี่สมัย แต่
ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน การกําหนดสมัยประชุมและวัน
ประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันกําหนด และ ข้อ ๒๑
วรรคสอง เมื่อสภามีมติแล้วให้จัดทําประกาศของสภาท้องถ่ิน พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดการกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ดังนี้
๑.สมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๖๔

สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๔ มีกําหนด ๑๕ วัน เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน
๒๕๖๔

สมัยท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๖๔ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
-เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕

สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๖๔ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
-เพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๕
สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๕ มีกําหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ - สอบถามและให้สมาชิกสภาเสนอกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี ๒๕๖๔ และสมัย
แรกประจําปี ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอ จึงขอมติกําหนดสมัยประชุม ตามที่เลขานุการสภา
นําเสนอ

มติที่ประชุมสภาฯ – มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๑๑ คน ดังนี้
เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายอําพล ย่าเหล ตําแหน่งรอง

ประธานสภาฯ ทําหน้าท่ีประธานสภาฯ
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๔.๒ พิจารณาขออนุมัติแก้ไขคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศักด์ิชัยอุทิศ หมู่ที่ ๑ บ้าน
นาทอน

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศักด์ิชัยอุทิศ หมู่ท่ี ๑
บ้านนาทอน

นายพิศาล ชัยศรี – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดการแก้ไขคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย หมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศักดิ์ชัยอุทิศ
หมู่ที่ ๑ บ้านนาทอน เน่ืองจากจากรูปแบบแปลนเดิมมีงานวางท่อ แต่ปัจจุบันมีการดําเนินการ
ก่อสร้างรางระบายน้ําบริเวณทางเชื่อมถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท จึงไม่มี
ความจําเป็นท่ีจําต้องวางท่อตามแบบแปลนเดิม จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ข้อความ
ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศักดิ์ชัยอุทิศ หมู่ที่ ๑ บ้านนาทอน
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.
นาทอนกําหนด จํานวนงบประมาณ ๒๑๐,๖๐๐ บาท การดําเนินการขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การ
แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถ่ิน

นายวรพงศ์ มานะกล้า – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๒ บ้านนากลาง สอบถาม
เพราะเหตุใดมีการออกแบบโดยมีรอยต่อ มีช่วงท่ีตัดถนนทุกระยะทาง ๑๐ เมตรและ ๕๐ เมตร

นายจาตุรงค์ ส่งแสง –ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี สอบถามการ
ตัดปริมาณงานวางท่อออก จะมีผลกระทบต่อนํ้าท่วมหรือไม่ และกรณีระหว่างถนนทางเช่ือมท่ี
จะดําเนินการก่อสร้างกับถนนทางเชื่อมของหน่วยงานอื่นเพราะเหตุใดจึงไม่มีการก่อสร้าง
เทคอนกรีตหรือลาดยาง

นายพิศาล ชัยศรี – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจง การที่ไม่มีวางท่อตามแบบแปลนใหม่ ไม่มีผลกระทบต่อนํ้าท่วม
เพราะทางหลวงชนบทได้ดําเนินการก่อสร้างคูระบายน้ําแล้ว กรณีทางเชื่อมท่ีไม่สามารถ
ก่อสร้างได้เพราะพื้นที่บริเวณทางเชื่อมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ถ้าดําเนินการ
ก่อสร้างจะผิดระเบียบกฎหมาย

นายอับดุลเลาะ อาบะห์ – ในฐานะผู้อํานวยการกองช่างชี้แจง รอยต่อทุก ๆ ๑๐ เมตร เพราะง่ายต่อการ
ซ่อมแซมและรอยต่อทุก ๆ ๕๐ เมตร เพื่อรองรับการขยายตัวของพ้ืนถนนคอนกรีต และกรณี
ระหว่างทางเช่ือมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนและของ
หน่วยงานอื่นไม่สามารถท่ีจะดําเนินการได้เพราะพ้ืนที่ทางเช่ือมไม่อยู่ในความรับผิดชอบ

ประธานสภาฯ - สอบถามมติขออนุมัติแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศักดิ์ชัยอุทิศ หมู่ที่ ๑ บ้านนาทอน

/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุมสภาฯ – มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๑๑ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายอําพล ย่าเหล ตําแหน่งรอง

ประธานสภาฯ ทําหน้าท่ีประธานสภาฯ

๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน
บารายี ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหารจัดการแทน

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดการรับมอบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
บ้านบารายี ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหารจัดการแทน

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ชี้แจงการรับมอบการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหารจัดการแทน
โดยหมู่บ้านได้ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ําและมีมติส่งมอบคืนกิจการประปา เหตุผลเนื่องจากไม่
สามารถบริหารได้ประสบปัญหาขาดทุนและไม่พร้อมในเร่ืองบุคคลที่เข้ามาทําหน้าที่บริหาร
กิจการประปา

นายจาตุรงค์ ส่งแสง –ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี ชี้แจงความ
จําเป็นที่ต้องมอบคืนเพราะกิจการประปาประสบปัญหาขาดทุน เพราะฤดูแล้งที่ผ่านมากิจการ
ประปาหมู่ที่ ๗ ขาดแคลนนํ้า สระที่ใช้ผลิตน้ําประปาไม่มีน้ําผลิต จึงได้จัดซื้อนํ้าจากกิจการ
ประปาหมู่ ท่ี ๓ โดยการเชื่อมต่อท่อประปาที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้ใช้เงิน
งบประมาณดําเนินการวางท่อไว้เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายค่าน้ําท่ีต้องจ่าย
ให้กิจการประปาหมู่ท่ี ๓ มากกว่ารายรับที่เก็บได้จากสมาชิกผู้ใช้น้ําทําให้การบริหารกิจการ
ประปาหมู่ที่ ๗ ขาดทุนงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดําเนินกิจการ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายค่าน้ําที่สูงอาจ
เกิดจากปัญหามิเตอร์มาตรวัดน้ําที่ติดต้ังจุดเช่ือมท่อที่จ่ายนํ้าประปาจากกิจการประปาหมู่ที่ ๓
ที่หมุนเร็วกว่าปกติเพราะแรงดันของลม ทําให้ปริมาณนํ้าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ปีน้ีก็
เช่นเดียวกันมีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหาเดิมอีก การบริหารจัดการน้ําเพื่อแก้ปัญหาการใช้น้ํา
อุปโภค บริโภคของประชาชนในตําบลนาทอนจะต้องมีการดําเนินการในภาพรวม ทุกกิจการ
ประปาหมู่บ้านต้องไม่หวังเร่ืองผลประโยชน์ ต้องบริหารจัดการบนพื้นฐานความเป็นธรรม
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทรัพยากรที่มีอยู่และทรัพย์สินกิจการประปาทุกหมู่บ้านเป็นของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน เพราะฉะนั้นเพื่อให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวม
และการบริหารที่เป็นเอกภาพทางสมาชิกผู้ใช้นํ้าประปาหมู่ที่ ๗ จึงขอคืนการบริหารจัดการ
กิจการประปาหมู่บ้านให้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนทอนบริหารแทน และแสดง
ความเป็นห่วงในเรื่องกิจการประปาทุกหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอนแต่องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนต้องมาดําเนินการจัดซื้อน้ําประปา และเมื่อรับคืน
กิจการประปาแล้วจะต้องมีแหล่งน้ํามาบริหารจัดการด้วย

นายประสาน บุญยะรัตณ์ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา ได้เคย
ทักทว้งในท่ีประชุมสภา กับกรณีปัญหาเรื่องน้ําในหมู่บ้านท่ีมีแหล่งน้ําไม่เพียงพอผลิตน้ําประปา
และที่ให้ทางหมู่บ้านบริหารจัดการกิจการประปา ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบัญญัติตําบล ท่ี
กิจการประปาแต่ละหมู่บ้านจะต้องส่งบัญชีรายรับ รายจ่ายให้กับทางองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้ตรวจสอบ เมื่อประสบปัญหาก็ไม่สามารถที่ช่วยเหลือตามระเบียบได้ เสนอแนะให้ผู้บริหารฯ
ประสานกิจการประปาในแต่ละหมู่บ้านให้นําส่งรายงานบัญชีรายรับ รายจ่าย และวางแผนเผ่ือ
ไว้ในอนาคตการบริหารจัดการน้ําภายในตําบลให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด
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นายวรพงศ์ มานะกล้า – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๒ บ้านนากลาง ขอให้
ผู้บริหารฯ ได้คํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ํา การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบทั้งตําบลต้อง
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ไม่ใช่เป็นของกิจการประปาแต่ละหมู่บ้าน
เพราะจะทําให้บริหารจัดการภาพรวมเป็นไปด้วยความยากลําบากไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น
ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีผลิตนํ้าประปา คณะกรรมการฯ ที่มีค่าตอบแทนสูงทําให้เป็นภาระ
เสี่ยงที่จะประสบปัญหาขาดทุนและประสบความล้มเหลวในบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ใน
ส่วนกิจการประปาหมู่ที่ ๒ ไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการกิจการประปา ทั้งนี้อาจเพราะมี
ความพร้อมเรื่องแหล่งน้ําและการบริหารจัดการท่ีดี

นายพิศาล ชัยศรี – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนและในฐานะคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี นอกจากปัญหาขาดทุนที่จะต้องจัดซื้อน้ําจากกิจการประปา
หมู่ที่ ๓ แล้ว ก็จะมีปัญหาเรื่องบุคคลท่ีจะเข้ามาทําหน้าที่คณะกรรมการฯ ค่าตอบแทนเดือนละ
๖๐๐ บาทหรือ ๑,๐๐๐ บาท ไม่เพียงพอและคุ้มค่าท่ีจะเข้ามาบริหารกิจการประปา ท่ีผ่านมา
ก็เป็นเรื่องของจิตอาสาเข้ามาช่วยบริหารจัดการมากกว่าหวังค่าตอบแทน ปัจจุบันคณะ
กรรมการฯ ขาดขวัญกําลังใจ เพราะต้องมาแบกภาระการบริหารในภาวะที่ต้องจัดซื้อน้ําจากท่ี
อื่น ปัจจุบันค่าน้ําที่จัดซื้อมาจากกิจการประปาหมู่ที่ ๓ ก็ยังชําระยังไม่หมด ในส่วนรายงาน
บัญชีรายรับ รายจ่ายประจําเดือน กิจการประปาหมู่ที่ ๗ ได้ส่งรายงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทอนเป็นประจําทุกเดือน

นายจิรวัฒน์ จิตรเที่ยง – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร การบริหาร
กิจการประปาแต่ละหมู่บ้านอาจประสบปัญหาไม่เหมือนกัน บางหมู่บ้านบริหารได้ บางหมู่บ้าน
บริหารแล้วเกิดปัญหา ทั้งน้ี หากจะให้ทางกิจการประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ เข้ามาช่วยเหลือ
เชื่อมต่อระบบประปาให้หมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ําก็ต้องคํานึงถึงปริมาณน้ําในสระว่ามีเพียงพอ
หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอจะดําเนินการอย่างไร

นายมามูด ย่าเหล – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ ที่ผ่านมา
กิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๘,๙ ก็ประสบปัญหาการบริหารกิจการเช่นเดียวกัน ต้องคืน
กิจการประปาหมู่บ้านให้คืนองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหารมีการเชื่อมต่อน้ําประปา
จากหมู่ที่ ๓ ค่าใช้จ่ายค่านํ้าสูงมาก ทั้งน้ี อาจเกิดจากมิเตอร์วัดมาตรนํ้าที่หมุนเพราะแรงดัน
ลมไม่สอดคล้องกับปริมาณนํ้าท่ีใช้จริง กรณีท่ีกิจการประปาหมู่บ้านต้องคืนให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทอนเข้ามาบริการจัดการแทนเหตุผลแต่ละหมู่บ้านอาจไม่เหมือนกัน แต่ทั้งน้ีต้อง
มีการวางแผนเชื่อมท่อประปาให้เชื่อมโยงกันทั้งตําบลถ้ามีหมู่บ้านใดที่ประสบปัญหาภัยแล้งก็
จะสามารถช่วยเหลือกันได้ เช่น วางท่าเชื่อมจากกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๘,๙ ไปจ่ายนํ้า
ให้แก่หมู่ที่ ๗ เป็นต้น

นายสมปอง ชัยศิริ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์
เสนอแนะให้ผู้บริหารฯ วางแผนการบริหารจัดการน้ําให้เป็นระบบ และกิจการประปาหมู่บ้านที่
มีแหล่งน้ําพอเพียงควรใจกว้างและควรช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงแนวทางการแก้ไขปัญหา
จะต้องมีการประสานหาทางออกร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล กิจการประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่จะจําเป็นต้องใช้น้ําจากกิจการ
ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ กรณีนํ้าในสระช่องงับที่กิจการประปาหมู่ที่ ๓ ดําเนินการอยู่หากไม่
เพียงพอท่ีจะจ่ายให้แก่หมู่บ้านอื่น ก็ต้องเป็นไปตามมติของหมู่บ้านว่าจะให้ดําเนินการอย่างไร

/สถานการณ์...
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สถานการณ์การแก้ไขปัญหาภัยแล้งท่ีผ่านมาหลายปีก่อน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทรก็เคยประสบ
ปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีการขุดลอกสระช่องงับ ประชาชนในหมู่บ้านไม่มีน้ําอุปโภค บริโภค
หมู่บ้านอื่นก็ได้ให้ความช่วยเหลือ เช่น หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ก็ให้สนับสนุนน้ําท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี
ช่วยเหลือหมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร ส่วนกรณีการรับคืนกิจการประปาหรือไม่รับคืนและเรื่อง
กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลชี้แจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง โดย
การบริหารกิจการประปาต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการ
และการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ ท้ังนี้เพื่อให้การบริหารกิจการและการ
บํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ให้บริการขั้นพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วม
รับผิดชอบบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจด้วยตนเอง ตามข้อ ๑๖
กิจการประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการบริหารจัดการ โดยท่ีทรัพย์สินเหล่านั้นจะมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สร้างเอง หรือได้รับการถ่ายโอนมาจากหน่วยงานอื่น

การบริหารจัดการของหมู่บ้านต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ และ ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอน เร่ือง การบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยสรุปการดําเนินการกิจการประปา ดังนี้

๑. ต้องมีการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบํารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน จากสมาชิกผู้ใช้น้ําประปาหมู่บ้านนั้น ๆ มีวาระดํารงตําแหน่ง
๒ ปี และดํารงตําแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ มีอํานาจหน้าท่ีดําเนินกิจการประปา คัดเลือกเจ้าหน้าท่ี
ประปา มีหน้าที่ดูแลบํารุงรักษาซ่อมแซมประปา และคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชี มีหน้าที่ จัดทํา
บัญชี โดยองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ออกคําสั่งแต่งตั้ง

๒. ต้องออกข้อบังคับของกิจการประปาหมู่บ้านที่ผ่านความเห็นชอบสมาชิกผู้ใช้น้ํา
อย่างน้อยกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมด โดยรายละเอียดข้อบังคับต้องได้รับความเห็นชอบ
จากองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้นํ้า ค่าปรับ ค่านํ้าประปา ระยะเวลา
เก็บค่าน้ํา ระยะเวลาในการค้างชําระค่าน้ํา ค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนคณะกรรมการ เงิน
สดในมือท่ีเก็บไว้ใช้กรณีเร่งด่วน เป็นต้น

๓. คณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ต้องจัดทําบัญชีรายได้และรายจ่ายของ
กิจการประปาให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบทุกเดือน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานให้
องค์การบริหารส่วนตําบลและผู้ใช้น้ําทราบทุก ๆ ๓ เดือน และองค์การบริหารส่วนตําบล (จะ
ลงตรวจสอบการเงินและบัญชีทุกๆ ๖ เดือน) หรือหน่วยตรวจสอบ (สตง.ปปช.) สามารถลง
ตรวจสอบหลักฐาน รายรับ รายจ่าย ที่จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน และใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายไว้แสดงในการตรวจสอบ

/4. กรณีระบบประปา...
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๔. กรณีระบบประปาชํารุดเสียหายให้ถือเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการในการซ่อมแซม
และบํารุงรักษา ในกรณีระบบประปาชํารุดเสียหายจนเกินความสามารถของคณะกรรมการ
การซ่อมแซมและบํารุงรักษาเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล และกรณีรายได้กิจการ
ประปาไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน สามารถจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนตําบล

กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลรับคืนการบริหารกิจการประปาจากหมู่บ้านมาบริหาร
เอง จะต้องทําหนังสือขอยกเว้นระเบียบข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องดําเนินการบริหารกิจการประปา ตั้งงบประมาณแผนงาน
กิจการพาณิชย์ มีการจ้างเหมาบริการหรือบรรจุบุคลากรมาปฏิบัติหน้าท่ี

กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลไม่รับคืนกิจการประปาหมู่บ้าน ก็ต้องให้ทางหมู่บ้าน
เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือจะมาดําเนินการบริหารจัดการกิจการประปาหมู่บ้าน และ
เข้าไปให้ความช่วยเหลืองบประมาณกรณีรายได้กิจการประปาไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน
รวมถึงการเข้าไปร่วมวางแผน ประสานงาน หมู่บ้านหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ชี้แจงภาพรวมการแก้ไขปัญหาน้ํา
ในตําบล ที่มีแหล่งน้ําดิบที่สามารถนํามาใช้แก้ไขปัญหาได้นอกจากฝายวังตง ก็จะมีสระช่องงับ
หมู่ท่ี ๓ ท่ีมีศักยภาพปริมาณน้ําเพียงพอที่จะช่วยเหลือหมู่บ้าน ม.๗ บารายี ม.๖ ท่าข้ามควาย
ม.๒ บ้านนากลาง เพราะจากคํานวณปริมาณน้ําที่กักเก็บ ปัจจุบันมีปริมาณน้ําอยู่ที่ประมาณ
๑๐๗ ล้านลิตร การรับคืนกิจการประปาหมู่บ้านที่หมู่บ้านบริหารไม่ได้ ในการบริหารจัดการ
ต้องมีแหล่งนํ้าดิบ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลก็จําเป็นต้องรับคืนโดยต้องประสานกิจการ
ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ที่เป็นแหล่งน้ําดิบผลิตประปา เพ่ือตกผลึกหาทางออกร่วมกันทุกฝ่าย
ในส่วนสภาก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ท้ังนี้การดําเนินการก็ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย

ประธานสภาฯ - สั่งพักการประชุม ๑๕ นาที
……………………………………………………………………………………………………………..

ประธานสภาฯ - สอบถามมติขอความเห็นชอบการรับมอบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน
บารายี ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหารจัดการแทน โดยให้ผู้บริหารฯ ประสาน
กิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร

มติที่ประชุมสภาฯ – มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๑๑ คน ดังนี้
เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายอําพล ย่าเหล ตําแหน่งรอง

ประธานสภาฯ ทําหน้าท่ีประธานสภาฯ

๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน
ท่าข้ามควาย ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหารจัดการแทน

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารช้ีแจงการรับมอบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าข้ามควาย
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหารจัดการแทน

/นายสมยศ...
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นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ชี้แจงการรับมอบการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าข้ามควาย ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหารจัดการ
แทน โดยหมู่บ้านได้ประชุมสมาชิกผู้ใช้นํ้าและมีมติส่งมอบคืนกิจการประปา เหตุผลเน่ืองจาก
ไม่สามารถบริหารได้ประสบปัญหาขาดทุนและไม่พร้อมในเรื่องบุคคลท่ีเข้ามาทําหน้าท่ีบริหาร
กิจการประปา รายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ทางตัวแทนคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ท่าข้ามควายช้ีแจง

นายสราวุธ ประกอบ – ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ท่าข้ามควายช้ีแจง
ความจําเป็นท่ีจะต้องโอนคืนกิจการประปาเพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหาร
แทน กิจการประปาหมู่ท่ี ๖ ใช้น้ําประปาจากกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทรในทุก
เดือนจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมประปามาก ท่อประปาชํารุด
บ่อยครั้ง คณะกรรมการรวมถึงเจ้าหน้าท่ีประปาท่ีมีหน้าท่ีบํารุงรักษาซ่อมแซมไม่เคยได้รับ
ค่าตอบแทน ท่ีผ่านมาปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา ด้วยองค์ประกอบในหลาย ๆ เรื่องท่ีประชุม
หมู่บ้าน สมาชิกผู้ใช้น้ํามีมติให้คืนกิจการประปาให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหาร
แทน

ประธานสภาฯ - สอบถามมติขอความเห็นชอบการรับมอบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน
ท่าข้ามควาย ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหารจัดการแทน โดยให้ผู้บริหารฯ
ประสานกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร

มติที่ประชุมสภาฯ – มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๑๑ คน ดังนี้
เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายอําพล ย่าเหล ตําแหน่งรอง

ประธานสภาฯ ทําหน้าท่ีประธานสภา ฯ

๔.๕ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในตําบลนาทอน
ประธานสภาฯ – ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในตําบลนาทอน
นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาภัย

แล้งในตําบลนาทอน ดังนี้
๑. ในพื้นท่ีที่ไม่มีระบบประปาในระยะเร่งด่วนก็จะจัดส่งน้ําโดยรถบรรทุกน้ํา
๒. ระยะยาวก็จะดําเนินการสํารวจพื้นที่เพ่ือขยายเขตประปา รวมถึงการขุดบ่อนํ้าตื้น

เจาะบ่อบาดาล หาสนับสนุนแหล่งน้ําจากภาคเอกชน
๓. เร่งรัดดําเนินการโครงการท่ีบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ในภาพรวมก็จะดําเนินการประสานผู้เก่ียวข้องเพื่อตกผลึกหาทางออก น้ําใจบริหารน้ําแล้ง
นายประสาน บุญยะรัตณ์ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา

สนับสนุนให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น การวางแผนบริหารจัดการน้ํา การวางท่อ
ระบบประปาเครือข่ายในตําบล

นายจาตุรงค์ ส่งแสง – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ีจะ
ดําเนินการวางระบบประปา แต่ไม่เห็นด้วยกับการส่งน้ําแจกนํ้าให้ประชาชน เพราะต้องเป็น
การแก้ไขปัญหาท่ียั่งยืนไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนหมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร เสนอให้มี
การจัดตั้งวอร์รูม สาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับภัยท่ีจะเกิดขึ้น

/นายสุวรรณ...
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นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน เห็นด้วยกับแนวทางที่สมาชิกสภาฯ
เสนอและมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนวางแนวทางต่อไป

ประธานสภาฯ - สอบถามมติขอความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในตําบลนาทอน ตามที่ผู้บริหารฯ
เสนอ

มติที่ประชุมสภาฯ – มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๑๑ คน ดังนี้
เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายอําพล ย่าเหล ตําแหน่งรอง

ประธานสภาฯ ทําหน้าท่ีประธานสภา ฯ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ
- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 1๗.๓๐ น.

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ดําเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

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

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
/องค์การบริหาร...
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องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว
จากการประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี......................................................

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน


