
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 25๖๕ 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน 256๕ เวลา ๑๓.๓๐ 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. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง   สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง 
5. นายเลาะ อิฐฤทธิ์    สมาชิสภา อบต. ม.๔ เลาะ  อิฐฤทธิ์ 
6. นายสุนิน  ทอดท้ิง   สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน  ทอดท้ิง 
7. นายสว่าง ประกอบ   สมาชิกสภา อบต. ม.๖  สว่าง  ประกอบ 
8. นายจาตุรงค์  ส่งแสง   สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์  ส่งแสง 
9. นายสมปอง  ชัยศิริ   สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง  ชัยศิริ 
10. นายสุริยันต์  อยู่ล่าย   เลขานุการสภาฯ  สุริยันต์  อยู่ล่าย 

                      
ผู้ลาประชุม  - ไม่ม ี
 
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. นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน   รองปลัด อบต.  สรวีย์   ตาเดอิน 
๕.        นางซารีต้า  เด็นหลี   หัวหน้าส านักงานปลัด ซารีต้า  เด็นหลี 
๖. นางสาวปรีดา  แก้วกรรมพฤกษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง ปรีดา  แก้วกรรมพฤกษ์ 
๗. นายอับดุลเลาะ  อาบะห์   ผู้อ านวยการกองช่าง อับดุลเลาะ  อาบะห์ 
๘. นางสาวพรพิสุทธิ์  ใจสมุทร  นักวิเคราะห์ฯ  พรพิสุทธิ์  ใจสมุทร 
๙. นางกันทิมา  เจริญฤทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการ กันทิมา  เจริญฤทธิ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  

- เลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ี
ได้ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ 
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๕  
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- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน กล่าว
เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้  

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เร่ืองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร   
ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร ท่ีได้รับการ

เลือกตั้ง รายงานตัวต่อท่ีประชุมสภาฯ 
นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๓ บ้านช่องไทร  ได้

แนะน าตัว 
ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 

 ๑.๒ เร่ืองการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ - ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาทอนหรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้นทุกกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี สนับสนุน

ให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรม และขอให้ท าหนังสือแจ้งสมาชิกสภาฯ เพื่อจะได้เข้า
ร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 ๑.๓ เร่ืองการลา ของผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ประธานสภาฯ - ขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบการลาของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงการลาของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ ส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและประธานสภาฯ ต้องขออนุมัติต่อ
นายอ าเภอ ส าหรับสมาชิกสภาฯ ต้องขออนุมัติต่อประธานสภาฯ กรณีลาประชุมสภา
ต้องท าเป็นหนังสือ และ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกฯ ต้อง
ขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล การลงเวลาปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นสังกัด ในเวลาราชการเต็มเวลาทุกวันโดยลงช่ือปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐาน การ
จ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนเต็มเดือนหากมีวันปฏิบัติงานต้ังแต่ยี่สิบวันขึ้นไป ถ้า
น้อยกว่าให้จ่ายเงินค่าป่วยการหรือเงินตอบแทนลดลงตามส่วน ประเภทการลา การลา
ป่วย การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาคลอดบุตร การลาเข้ารับการเตรียมพล 
การลาไปต่างประเทศ  

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ สมาชิกสภาฯ 
จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยกมือ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม จ านวน ๙ 
คน 
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มติท่ีประชุม  - รับรอง         ๗   เสียง 
ไม่รับรอง -      เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ประธานสภาฯ และ    

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง เนื่องจากไม่เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองด่วน 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
 -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เพิ่มเติม คร้ังที่ ๓ /๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับ

เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๓ /๒๕๖๕ 
นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๓ ท่ีได้มีการน าเสนอโครงการจากหมู่บ้านผ่านสมาชิกสภาฯ 
แต่ละหมู่บ้านเป็นโครงการท่ีต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแต่ไม่ปรากฏในแผนซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่ง
งบประมาณท่ีจะมาด าเนินการบางโครงการท่ีเกินศักยภาพก็จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดระเบียบกฎหมาย มอบหมายให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจง 

นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร – ในฐานะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจง 
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม ทุกโครงการท่ีบรรจุใหม่เป็นโครงการด้าน
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธาท้ังหมด ๑๑ โครงการ บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่ ม เติมฉบับท่ี  ๓ ได้ผ่านการด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เป็นการเพิ่มเติมแผน ท่ีโครงการไม่เคยมีอยู่ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน และการ
ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับ เพิ่ ม เติม ครั้ ง ท่ี  ๓ จาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และน าเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ เพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนประกาศใช้ต่อไป 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี สนับสนุน
แนวคิดนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ท่ีจะด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้แล้วเสร็จสุดสายแต่ละสาย อาจจะใช้งบประมาณท่ีมากแต่จะ
แก้ไขปัญหาได้จบ และขอให้ผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ด้วย 
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นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร สอบถาม
ขนาดความกว้างของถนนจะต้องมีขนาดอย่างน้อยกี่เมตร 

นายอับดุลเลาะ อาบะห์ - ในฐานะผู้อ านวยการกองช่าง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจงขนาดถนนท่ีจะ
ด าเนินการบุกเบิกต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน
ถนน กรณีขนาดถนนถ้าจะด าเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีขนาด
กว้าง ๓ เมตรสามารถด าเนินการได้ แต่จะไม่มีไหล่ทาง ท้ังนี้ขนาดความกว้างของถนน
ขึ้นอยู่กับบริบทสภาพพื้นท่ี 

ประธานสภาฯ - ขอมติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี    
๓/๒๕๖๕ ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๘   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๕.๒ เร่ืองพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ 
เคร่ือง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
จ านวน ๑ เครื่อง 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง เนื่องจากหัวหน้าส านักงานปลัด ไม่มีคอมพิวเตอร์
ใช้ส าหรับปฏิบัติงานงบประมาณจ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดอื่น ๆ มอบหมาย 
หัวหน้าส านักงานปลัด ช้ีแจง 

นางซารีต้า เด็นหลี - ในฐานะหัวหน้าส านักปลัด ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการโอน
เงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
ท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๔ โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น) ท่ีต้ังไว้ ๔๓๕,๗๘๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๔๐๐,๐๑๐.๐๐ บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 
๓๗๘,๐๑๐.๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ 
เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ 
ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๕.๓ เร่ืองพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซ้ือโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) จ านวน ๑ 
เคร่ือง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) 
จ านวน ๑ เครื่อง 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี 
(LED TV) จ านวน ๑ เครื่อง เนื่องจากโทรทัศน์ท่ีใช้แสดงผลกล้องวงจรปิดท่ีติดต้ังไว้ท่ี
มัสยิดเปรีย หมู่ท่ี ๒ บ้านนากลาง ช ารุดเหตุจากฟ้าผ่า ซ่อมไม่คุ้มค่า จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อ
โทรทัศน์เครื่องใหม่มาใช้ทดแทน งบประมาณจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดอื่น ๆ 
มอบหมาย หัวหน้าส านักงานปลัด ช้ีแจง 

นางซารีต้า เด็นหลี - ในฐานะหัวหน้าส านักปลัด ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการโอน
เงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
ท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
งบประมาณต้ังไว้ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยการโอนลดเงินงบประมาณ
จาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) ท่ีต้ังไว้ 
๔๓๕ ,๗๘๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๗๘ ,๐๑๐.๐๐ บาท โอนลด 
๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๓๖๓,๐๑๐.๐๐ บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี สอบถาม
เครื่องโทรทัศน์เดิมอยู่ระหว่างประกันสัญญาหรือไม่ 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงไม่อยู่ในระยะเวลาประกันสัญญา
และอยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์การประกันเพราะเหตุเกิดจากฟ้าผ่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ใช่
เกิดจากการใช้งานตามปกติ 
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ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) จ านวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด 
๙ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๕.๔ เร่ืองพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน ๑ เคร่ือง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน -น้ าเย็น จ านวน ๑ 
เครื่อง 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน  – 
น้ าเย็น จ านวน ๑ เครื่อง เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุด ซ่อมไม่คุ้มค่า จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็นมาใช้ทดแทน งบประมาณจ านวน ๕,๐๐๐ บาท รายละเอียด
อื่น ๆ มอบหมาย หัวหน้าส านักงานปลัด ช้ีแจง 

นางซารีต้า เด็นหลี - ในฐานะหัวหน้าส านักปลัด ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการโอน
เงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
ท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องท า
น้ าร้อน-น้ าเย็น คุณลักษณะ บรรจุน้ าขนาด 20 ลิตร แบบคว่ า มีก๊อกน้ าเย็นและน้ าร้อน
อย่างละ 1 ก๊อก มีถาดรองแก้วพร้อมรองน้ าท้ิง จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงินงบประมาณต้ัง
ไว้ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้เกณฑ์ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในส านักงานในการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น) ท่ีต้ังไว้ ๔๓๕,๗๘๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๓๖๓ ,๐๑๐.๐๐ บาท โอนลด ๕ ,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 
๓๕๘,๐๑๐.๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน -น้ าเย็น จ านวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด 
๙ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
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๕.๕ เร่ืองพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองต้มน้ าร้อน ขนาดความจุ ๒๐ ลิตร จ านวน 
๑ ใบ 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องต้มน้ าร้อน ขนาดความจุ ๒๐ 
ลิตร จ านวน ๑ ใบ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องต้มน้ าร้อน 
ขนาดความจุ ๒๐ ลิตร จ านวน ๑ ใบ เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุด ซ่อมไม่คุ้มค่า จึง
จ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องต้มน้ าร้อน มาใช้ทดแทน งบประมาณจ านวน ๔,๕๐๐ บาท 
รายละเอียดอื่น ๆ มอบหมาย หัวหน้าส านักงานปลัด ช้ีแจง 

นางซารีต้า เด็นหลี - ในฐานะหัวหน้าส านักปลัด ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการโอน
เงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
ท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องต้ม
น้ าร้อน ขนาดความจุ ๒๐ ลิตร คุณลักษณะ เป็นหม้อสแตนเลส มีไฟแสดงสถานะการใช้
งาน  จ านวน ๑ ใบ เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท ใช้เกณฑ์ราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นใช้ในส านักงานในการ
เล้ียงรับรองการประชุมต่าง ๆ โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) ท่ีต้ังไว้ ๔๓๕,๗๘๐.๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๓๕๘,๐๑๐.๐๐ บาท โอนลด ๔,๕๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด ๓๕๓,๕๑๐.๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน ๑ ใบ งบประมาณ 
๔,๕๐๐.๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๕.๖ เร่ืองพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เคร่ือง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เครื่อง 
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นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
จ านวน ๑ เครื่อง เนื่องจากไม่มีเครื่องแต่งพุ่มไม้ ปัจจุบันใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีความ
จ าเป็นต้องใช้งานท่ีเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อ งบประมาณจ านวน ๔,๕๐๐ บาท 
รายละเอียดอื่นๆ มอบหมาย หัวหน้าส านักงานปลัด ช้ีแจง 

นางซารีต้า เด็นหลี - ในฐานะหัวหน้าส านักปลัด ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการโอน
เงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
ท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัด
แต่งพุ่มไม้  คุณลักษณะ ชนิดเครื่องยนต์ แบบมือถือ เครื่องยนต์เบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ 
ความจุกระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ ซีซี เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า 
ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ ๒ ด้าน จ านวน ๑ เครื่อง เป็น
เงินงบประมาณต้ังไว้ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท ใช้เกณฑ์ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน งานปรับภูมิทัศน์ต้นไม้
บริเวณส านักงานและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงิน เดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ) ท่ี ต้ังไว้ 
๔๓๕ ,๗๘๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕๓ ,๕๑๐.๐๐ บาท โอนลด 
๔,๕๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๓๔๙,๐๑๐.๐๐ บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ 
๔,๕๐๐.๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ     ส่ังพักการประชุม ๑๐ นาที 
 .......................................................................................................................................... 
 

๕.๗ เร่ืองพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท
ครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซ้ือเช็ควาล์วเหล็กหล่อ จ านวน ๑ ตัว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อเช็ควาล์วเหล็กหล่อ จ านวน ๑ ตัว 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อเช็ควาล์วเหล็กหล่อ จ านวน ๑ ตัว  
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 เนื่องจากกิจการประปาหมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทรท่ีรับโอนมาจากหมู่บ้านให้ทางองค์การ

บริหารส่วนต าบลบริหารเอง ปัจจุบันจ่ายน้ าให้หลายหมู่บ้านจึงมีความจ าเป็นต้องติดต้ัง
ระบบจ่ายน้ าเพื่อเพิ่มแรงดันน้ า โดยจัดซื้อติดต้ังเช็ดวาล์วเหล็กหล่อ งบประมาณจ านวน 
๑๘,๑๙๐ บาท รายละเอียดอื่น ๆ มอบหมาย ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจง 

นายอับดุลเลาะ อาบะห์ - ในฐานะผู้อ านวยการกองช่าง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการ
โอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อเช็ควาล์วเหล็กหล่อ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว มี มอก. รับรอง  จ านวน ๑ ตัว คุณลักษณะดังนี้ 
-  ประตูล้ินกันกลับ เป็นประตูน้ าเหล็กหล่อ ซึ่งป้องกันการไหลย้อนกลับโดยใช้กลไกปิด
กั้น หรือประตูน้ าท่ีเปิด โดยอาศัยความดันของของไหล และปิดโดยน้ าหนักของกลไกปิด
กั้นเมื่อหยุดไหล และ/หรือปิดโดยใช้ความดันย้อนกลับ 
- เป็นประตูน้ าล้ินกันกลับชนิดแกว่ง ซึ่งมีกลไกปิดกั้นรวมเป็นช้ินเดียวกันกับล้ิน โดย
หมุนแกว่งอยู่ด้วยบานพับ และมีแนวแกนของปล่อยช่องตัวเรือนอยู่ในแนวนอนหรือตั้ง 
- สามารถปิดสนิท ประตูน้ ามี ล้ินมีขอบเป็นแผ่นยาง ในขณะปิดสัมผัสกับแหวนรองล้ิน
โลหะในตัวเรือน จะไม่มีการรั่วซึมตามขอบล้ิน 
- มีอัตราการรั่วซึมต่ า ประตูน้ าท่ีหน้าล้ินเป็นโลหะ จะยอมมีการรั่วซึมตามขอบล้ินได้
เล็กน้อย 
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางของทางน้ าผ่านภายในตัว
เรือนประตูน้ าโดยประมาณ หรือขนาดของช่องแหวนรองล้ินในตัวเรือน 
- ตัวเรือนของเช็ควาล์วผลิตด้วยเหล็กหล่อตามมาตรฐาน มอก.  
เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ ๑๘,๑๙๐.๐๐ บาท ใช้เกณฑ์ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ติดต้ังระบบการจ่ายน้ า
กิจการประปาหมู่ ๓ บ้านช่องไทรเพื่อเพิ่มแรงดันน้ า โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) ท่ีต้ังไว้ ๕๙๕,๘๐๐.๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๙๔,๘๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๑๘,๑๙๐.๐๐ บาท 
คงเห ลืองบประมาณหลังโอนลด ๒๗๖ ,๖๑๐ .๐๐ บาท เป็น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร เห็นด้วยท่ี
จะให้ด าเนินการติดต้ังเป็นการช่วยเพิ่มแรงดันน้ า เป็นระบบล้ินเปิดปิดน้ า ถ้าไม่ติดต้ังก็
ไม่สามารถท่ีจะปล่อยน้ าจากหอถังประปาได้  เสนอแนะควรมีระบบบ าบัดคุณภาพน้ า 
ฆ่าเช้ือด้วยคลอรีน และติดต้ังระบบลูกลอยจะได้ไม่ต้องปิดเปิดน้ าตลอดเวลาจะช่วย
ควบคุมระบบน้ าได้ 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ี
จะมีการติดต้ัง เพราะกิจการประปาหมู่ ๓ ต้องจ่ายน้ าช่วยเหลือหมู่บ้านอื่นจ าเป็นต้อง
เพิ่มแรงดันน้ าให้เพียงพอจ่ายน้ าได้อย่างท่ัวถึง 
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ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภท

ครุภัณฑ์อื่น  เพื่อจัดซื้อเช็ควาล์วเหล็กหล่อ จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ ๑๘,๑๙๐.๐๐ 
บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๕.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลก าแพง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลก าแพง 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูลกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน และองค์กรปกครองอื่นๆในเขตจังหวัดสตูลอีก ๒๒ แห่ง 
รายละเอียดอื่น ๆ มอบหมาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 

นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน - ในฐานะรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ 
ช้ีแจงรายละเอียดการจัดท าบันทึกข้อตกลง  (MOU) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
กับเทศบาลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูลกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เพื่อ
จัดท าบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ีจังหวัดสตูล โดยน าขยะของแต่ละท้องถิ่นไปก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ บ่อ
ขยะของเทศบาลต าบลก าแพง วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อสร้างการมีส่วนและบูรณาการจัดบริการสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย
ร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในของอ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอ   
ท่าแพ อ าเภอควนกาหลง และอ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
๒. เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินในการจัดหาสถานท่ีและเดินระบบก าจัดขยะ      
มูลฝอยของแต่ละท้องถิ่น  
๓. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้กับครัวเรือน ชุมชนและท้องถิ่น  
ท้ังนี้มีข้อตกลงเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยเพิ่ม จากราคาเดิม ๔๕๐ บาท 
อัตราใหม่เป็น ๔๘๐ บาทต่อตัน มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ท้ังนี้เมื่อ
ท่ีประชุมสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อไป 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร สอบถาม
อัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยในบันทึกข้อตกลงเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่ออัตรา
ค่าบริการของประชาชนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจัดเก็บอยู่จะมีอัตราท่ีเพิ่ม
หรือไม่ ชาวบ้านท่ีมีความประสงค์จะท้ิงขยะในโซนหมู่ท่ี ๓ ซอยถนนลาดยางทางไป   
บารายีขอให้เจ้าหน้าท่ีไปส ารวจด้วย สอบถามมีจุดรับขยะอันตรายในแต่ละหมู่หรือไม่ 
และแนะน าให้มีมาตรการลดขยะเพื่อลดปัญหาเรื่องขยะในต าบล 
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นายจาตุรงค์ ส่งแสง  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เสนอควรมี

มาตรการสร้างจิตส านึก ตระหนักถึงปัญหาขยะท่ีเพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่องบประมาณท่ี
ต้องดูแล ควรมีการก าหนดอัตราค่าบริการการจัดเก็บขยะในอัตราก้าวหน้า ท้ิงมาก ก็
ต้องจ่ายค่าบริการมากข้ึนจะช่วยลดขยะในต าบลได้  

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนรับมอบหมายผู้บริหารฯ ช้ีแจงการ
ก าหนดมาตรการเรื่องขยะ ก็จะด าเนินการร่างข้อบัญญัติต าบลเรื่องการจัดการส่ิงปฏิกูล
และขยะมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ในส่วนการด าเนินการท่ีผ่านมามีกิจกรรมส่งเสริมการลดขยะอยู่ตลอด มีการ
อนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพให้หมู่บ้านต่าง  ๆ ไปด าเนินการ และ
งบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดล้อมมาด าเนินการ ท้ังนี้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ 
ประชากรเพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ขยะเพิ่มขึ้น เป็นปัญหาของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการด าเนินการมาตรการปัญหา
ขยะท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดประชาคม จัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล น าเสนอสภาท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ เพื่ อจะได้ประกาศใช้ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน ในอัตรา
ค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะ ในส่วนการจัดท าบันทึกข้อตกลง ท่ีมีอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนยังจัดเก็บค่าบริการ
ในอัตราเดิม จนกว่าจะมีการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมในข้อบัญญัติต าบล จึงจะสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ได้ เรื่องขยะอันตรายในแต่ละหมู่ก็มีการก าหนดจุดรับ
ขยะอันตรายไว้ในแต่ละหมู่และในแต่ละเดือนเจ้าหน้าท่ีก็จะไปจัดเก็บขยะส่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลเพื่อรวบรวมส่งไปก าจัด 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติให้ความเห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลก าแพง ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ 
ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ๘   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
 
๕.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ของ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้
ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู 

นายเอกชัย หลงขาว  - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู โดยได้มีหนังสือจากการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาละงู เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอความอนุเคราะห์ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ี
ป่าไม้เพื่อจะน ามติเห็นชอบรายงานประชุมสภาเป็นเอกสารหลักฐานยื่นค าขออนุญาต
ผ่อนผันเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๓ รายละเอียดอื่นๆ มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้ีแจง 
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นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงรายละเอียดพื้นท่ีการขออนุญาต

พิกัด ๔๗N๕๘๔๖๖๕ ม.ตะวันออก ๗๗๑๓๗๒ ม.เหนือ เป็นพื้นท่ีแนววางท่อประปา
บริเวณถนนทางหลวงจากสะพานเช่ือมอ าเภอละงู – อ าเภอทุ่งหว้าจนถึงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคลองส่งน้ า ๑ หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่  เป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ทุ่ง
ยาว  

ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ประสงค์อภิปราย จึงขอมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู ลงมติโดยการยก
มือจ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน ดังนี้ 

   เห็นชอบ  ๘   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่  ได้แก่  นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ ง
ประธานสภาฯ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
 -ไม่มี 
  
 
 ปิดประชุมเวลา 1๕.๔๕ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


