
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําปี 25๖๔
วันศุกร์ ท่ี ๑๓ สิงหาคม 256๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ผู้มาประชุม
ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1. นายจาตุรงค์ ส่งแสง ประธานสภาฯ จาตุรงค์ ส่งแสง
๒. นายอําพล ย่าเหล รองประธานสภา อบต. อําพล ย่าเหล
๓. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิราวัฒน์ จิตรเท่ียง
๔. นายนิคม สิงห์อินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.๓ นิคม สิงห์อินทร์
๕. นายยูหอด สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม.๔ ยูหอด สวัสดี
๖. นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน ทอดท้ิง
๗. นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕ ประสาน บุญยะรัตณ์
๘. นายดําริษ์ ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ ดําริษ์ ประกอบ
๙. นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภา อบต. ม.๙ มามูด ย่าเหล
๑๐. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง ชัยศิริ
๑๑. นายสุริยันต์ อยู่ล่าย เลขานุการสภาฯ สุริยันต์ อยู่ล่าย

ผู้ลาประชุม ๓ คน ได้แก่ ๑.นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภา อบต. ม.๒
๒.นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖
๓.นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ผู้ขาดประชุม ๓ คน ได้แก่ ๑. นายเฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๒. นายชาญนนท์ ขุนละออง สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๓. นายนิพล สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๒. นายบุญฤทธิ์ เทศนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๓. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๔. นางอัมพร บุญคง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๕. นางกันทิมา เจริญฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
6. นางสาวกานดา ชอบงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เลขานุการสภาฯได้ดําเนินการตรวจสอบรายช่ือและจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ีได้ลงชื่อ
และอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๖๔
- นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน กล่าวเปิดประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - แจ้งการลาประชุมของสมาชิกสภา ๓ คน ได้แก่

๑. นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภา อบต. ม.๒
๒. นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖
๓. นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
ประชุมเมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ - สอบถามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
ประชุมเม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอมติรับรองโดยการยกมือ

มติท่ีประชุม - รับรอง ๙ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทอน

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอน

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่าท่ีได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการท่ีอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอื่น ๆ ที่เป็น
ที่ดินที่ไม่สามารถออกเอกสารที่ดินตามกฎหมายได้ ป่าชายเลน จํานวน ๙๗ โครงการ ซึ่งการขอ
อนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าต้องยื่นเอกสารผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตหรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่ก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้มีผลกระทบไม่
สามารถท่ีจะดําเนินการได้แต่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความต้องการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่มีผลกระทบบางโครงการก็ต้องยกเลิกและโอนงบประมาณ
ไปจัดทําโครงการอ่ืนที่ไม่มีปัญหาเร่ืองพ้ืนที่เช่นกรณีการยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ยวนผึ้งและโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. สายมานา
ซะห์ทุ่งตากแดด – ยางงาม รายละเอียดเพิ่มเติมมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลช้ีแจง
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นายจิรวัฒน์ จิตรเที่ยง – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร อภิปราย
ผลกระทบจากความไม่แน่ใจในเร่ืองการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ กรณีโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายยวนผึ้ง ท่ีได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างไว้แล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนท่ี
ป่าไม้ แต่ประชาชนเดือดร้อนต้องการถนนที่มีมาตรฐาน สอบถามกรณีที่ต้องขออนุญาตการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีที่เป็นความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สตูลเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่ และการส่งเร่ืองการขออนุญาตเป็นหน้าท่ีของ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสตูลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

นายสมปอง ชัยศิริ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ สอบถาม
ตามเอกสารทะเบียนรับคําขอของส่วนราชการท่ีดําเนินการไปก่อนรับอนุญาตตามมติ ครม. เม่ือ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จังหวัดสตูลท่ีขอผ่านสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สงขลา ลําดับ
ท่ี ๒๒ เพื่อก่อสร้างถนนหินผุสายทางเข้ามัสยิดบ้านวังเจริญราษฎร์ เป็นถนนสายใดในปัจจุบัน

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมการขออนุญาตเข้า
ทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติครม.เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าทําประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่าไม้โดยท่ียังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ยื่นคําขออนุญาตเข้า
ทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน ๑๘๐ วันนับต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ต่อมาได้ขยายเวลาใน
การยื่นคําขออนุญาตอีก ๑๒๐ วัน สิ้นสุดการยื่นคําขอวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๑๑๔๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เร่ือง การขยายในการยื่นคําขอ
อนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี หลังจากนี้จะห้ามมิให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐเข้าทําประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก หากยังมีส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐฝ่าฝืนจะถูกดําเนินคดีอย่างเด็ดขาด ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้
ย่ืนขออนุญาตไปแล้วบางส่วนและได้เสนอขอความเห็นชอบจากสภาฯ แล้ว ในคราวน้ีเป็นโครงการ
ที่เสนอขออนุญาตเพิ่มเติมอีกจํานวน ๙๗ โครงการ โดยรูปแบบคําขอต้องย่ืนผ่านหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการดูแลพื้นท่ีป่านั้น ได้แก่

๑. กรณีพื้นท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ได้แก่พื้นท่ี ป่าที่ดินที่ยังมิได้มี
บุคคลได้มาตามกฎหมายท่ีดิน เช่น ท่ีดินสาธารณะ ท่ีริมตลิ่ง ท่ีสําคัญท่ีหลวง เป็นต้น ต้อง
ลงทะเบียนการย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สงขลา มีโครงการท่ียื่น
ท้ังหมด ๖๕ โครงการอยู่ในพ้ืนท่ี หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ท่ี ๙ ได้แก่

(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชอยประปา หมู่ที่ 1 เนื้อท่ี 2 งาน 81.25 ตารางวา
(2) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายทางเข้าสระน้ําหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 เนื้อท่ี 3 งาน

12.50 ตารางวา
(3) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายหนองใหญ่ - บารายี จดโรงเรียนบ้านนาทอน หมู่ที่ 1

เนื้อท่ี 3 ไร่ 3 งาน 93.75 ตารางวา
(4) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายตรงข้ามโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา หมู่ที่ 2 เนื้อท่ี 1

งาน 87.50 ตารางวา
(5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สระน้ําอีโส๊ะ หมู่ที่ 2 เนื้อท่ี 1 งาน 93.75 ตารางวา
(6) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายนายศักดิ์ขัยอุทิศ หมู่ที่ 1 เนื้อท่ี 1 งาน
(7) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา หมู่ที่ 2 เนื้อท่ี 37.50

ตารางวา
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(8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง อบต.เก่า หมู่ที่ 4 เนื้อท่ี 2 งาน 72.50
ตารางวา

(9) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ และ คสล. สายซอยหลังโรงเรียนบ้านวังตง หมู่ที่ 4 เนื้อ
ท่ี 1 ไร่ 2 งาน 52.50 ตารางวา

(10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในโรงเรียนบ้านวังตง หมู่ที่ 4 เนื้อท่ี 2 งาน
62.50 ตารางวา

(11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิดท่าซิว หมู่ที่ 7 เนื้อท่ี 2 งาน 50 ตารางวา
(12) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายก้งเซ้งอุทิศ หมู่ที่ 1 เนื้อท่ี 2 ไร่ 25 ตารางวา
(13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเปรีย หมู่ที่ 2 เนื้อท่ี 1 งาน 87.50

ตารางวา
(14) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายเฝน หมู่ที่ 2 เนื้อท่ี 1 งาน 41.25 ตารางวา
(15) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายซอยปลัดอุทิศ หมู่ที่ 2 เนื้อท่ี 1 งาน 87.50

ตารางวา
(16) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรหมสกุล หมู่ที่ 3 เนื้อท่ี 1 งาน 25 ตารางวา
(17) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายครูเย็บ (สวนมะพร้าว) หมู่ที่ 4 เนื้อท่ี 2 ไร่ 75

ตารางวา
(18) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลงท่าเทียบเรือบ่อกุ้ง หมู่ที่ 4 เนื้อท่ี 1 งาน 25

ตารางวา
(19) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ และถนน คสล. สายบ้านนายเหม หมู่ที่ 4 เนื้อท่ี 5 ไร่

2 งาน 27.50 ตารางวา
(20) โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายลุ่มไม้เหลี่ยม หมู่ที่ 4 เนื้อท่ี 1 ไร่ 2 งาน 62.50

ตารางวา
(21) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายนายหากอุทิศ หมู่ที่ 5 เนื้อท่ี 2 งาน 87.50

ตารางวา
(22) โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายทางเข้ามัสยิดบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 เนื้อท่ี 1

งาน 92.50 ตารางวา
(23) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเสาดีแทค หมู่ที่ 9 เนื้อท่ี 3 งาน 62.50 ตารางวา
(24) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกุโบร์เก่าบ้านบารายี หมู่ที่ 7 เนื้อท่ี 1 ไร่ 3 งาน

81.25 ตารางวา
(25) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ และถนน คสล. สายเจริญพัฒนา หมู่ที่ 6 เนื้อท่ี 1 งาน

6.25 ตารางวา
(26) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ และถนน คสล. สายทางเข้ามัสยิดบ้านท่าข้ามควาย หมู่

ท่ี 6 เนื้อท่ี 1 งาน 18.75 ตารางวา
(27) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง และถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนายหม่อง หมู่ที่ 2

ช่วงท่ี 1 เนื้อท่ี 1 งาน 43.75 ตารางวา
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง และถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนายหม่อง หมู่ที่ 2 ช่วงท่ี 2 เนื้อท่ี
2 งาน 8.75 ตารางวา

(28) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ และถนน คสล. สายสวนปาล์ม - เขานุ้ย หมู่ที่ 1 ช่วงท่ี
1 เนื้อท่ี 5 ไร่ 93.75 ตารางวา
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โครงการก่อสร้างถนนหินผุ และถนน คสล. สายสวนปาล์ม - เขานุ้ย หมู่ที่ 1 ช่วงท่ี 2 เนื้อท่ี 3
งาน 68.75 ตารางวา

(29) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเหล็ม หมู่ที่ 9 เนื้อท่ี 1 ไร่ 87.50
ตารางวา

(30) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเล็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่
ท่ี 9 เนื้อท่ี 2 งาน 93.75 ตารางวา

(31) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตลาดนัด หมู่ที่ 9 เนื้อท่ี 2 งาน 12.50
ตารางวา

(32) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าข้ามควาย ช่วงท่ี 1 หมู่ที่ 6 เนื้อท่ี 5
ไร่ 2 งาน 81.25 ตารางวา

(33) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าข้ามควาย ช่วงท่ี 2 หมู่ที่ 6 เนื้อท่ี 1
ไร่ 50 ตารางวา

(34) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ และ คสล. สายบ้านนายสัน หมู่ที่ 6 เนื้อท่ี 37.50
ตารางวา

(35) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายบ้านผู้ใหญ่ – ท่าเรือบ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ 6 เนื้อ
ท่ี 2 ไร่ 75 ตารางวา

(36) โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายกุโบร์ในโกรย หมู่ที่ 5 เนื้อท่ี 2 งาน 50 ตารางวา
(37) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาทอน หมู่ที่ 1 เนื้อท่ี 2 งาน 25 ตารางวา
(38) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองนาทอน หมู่ที่ 1 เนื้อท่ี 67.50 ตารางวา
(39) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.สายช่องติงมุด หมู่ที่ 9 เนื้อท่ี 35 ตารางวา
(40) โครงการขุดลอกสระน้ําสวนส้ม หมู่ที่ 7 บ้านบารายี เพื่อกักเก็บน้ําดิบในการผลิต

น้ําประปา เนื้อท่ี 2 ไร่ 1 งาน 92.50 ตารางวา
(41) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบารายี หมู่ที่ 7 บ้านบารายี เพื่อเป็นแหล่ง

น้ําดิบในการผลิตน้ําประปา เนื้อท่ี 25 ตารางวา
(42) โครงการก่อสร้างระบบประปาน้ําใต้ดิน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่เพื่อผลิตน้ําประปา

เนื้อท่ี 45 ตารางวา
(43) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 2 เนื้อท่ี 80 ตารางวา
(44) โครงการขุดลอกสระนําหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง เพื่อกักเก็บน้ําดิบในการ

ผลิตน้ําประปา เนื้อท่ี 5 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา
(45) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 เนื้อท่ี 29 ตารางวา
(46) โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก (ยางต้นเดียว) หมู่ที่ 1 เนื้อท่ี 28

ตารางวา
(47) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ 6 เนื้อท่ี 2

งาน
(48) โครงการขุดลอกสระน้ําห้วยตะแบก หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา เพื่อกักเก็บน้ําดิบในการ

ผลิตน้ําประปา เนื้อท่ี 13 ไร่ 65 ตารางวา
(49) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (สระห้วยตะแบก) หมู่ที่ 5 บ้าน

ท่าศิลา เนื้อท่ี 94.50 ตารางวา
(50) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 ขนาด 91.75

ตารางวา
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(51) เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 เนื้อท่ี 85.75 ตารางวา
(52) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 เนื้อท่ี 46.25

ตารางวา
(53) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาบาดาล) หมู่ที่ 5 เนื้อท่ี 30 ตารางวา
(54) โครงการขุดลอกคลองห้วยบ้า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ไปส้ินสุด หมู่ที่ 4 บ้านวังตง

เพื่อใช้ในการระบายน้ําช่วงฤดูฝน เนื้อท่ี 16 ไร่ 3 งาน 92.50 ตารางวา
(55) โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมู่ที่ 6 เพื่อกักเก็บน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา เนื้อท่ี 3

งาน 16.50 ตารางวา
(56) โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4 เนื้อท่ี 2 ไร่ 55

ตารางวา
(57) โครงการขุดอ่างเก็บน้ําห้วยโต๊ะโส๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา เพื่อกักเก็บน้ําดิบในการ

ผลิตน้ําประปา เนื้อท่ี 7 ไร่ 3 งาน 47.50 ตารางวา
(58) โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมู่ที่ 7 เพื่อกักเก็บน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา เนื้อท่ี 1 ไร่

2 งาน 90 ตารางวา
(59) โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมู่ที่ 6 เพื่อกักเก็บน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา เนื้อท่ี 2

งาน 55 ตารางวา
(60) โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 7 เนื้อท่ี 1 งาน 70 ตารางวา
(61) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 4 เนื้อท่ี 2.25

ตารางวา
(62) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 เนื้อท่ี 2.25

ตารางวา
(63) โครงการขุดบ่อน้ําตื้น ขนาด 50x100 ซม. หมู่ที่ 4 เนื้อท่ี 2.25 ตารางวา
(64) โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญ

ราษฎร์ หมู่ที่ 4 เนื้อท่ี 1 ไร่ 71 ตารางวา
(65) โครงการขุดสระน้ําบ้านบารายี หมู่ที่ 7 เพื่อกักเก็บน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา เนื้อ

ท่ี 9 ไร่ 2 งาน 11.50 ตารางวา

๒. กรณีพื้นท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติ
เท่านั้น ต้องลงทะเบียนการยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดสตูล มีโครงการที่ยื่นทั้งหมด ๒๘ โครงการ โดยแบ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน
จังหวัดสตูลตอนที่ ๑ อยู่บริเวณหมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓ และหมู่ท่ี ๘ จํานวน ๙ โครงการ ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอดและป่าขุมทรัพย์ อยู่บริเวณหมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๕ ,หมู่ที่ ๖ และ
หมู่ที่ ๗ จํานวน ๑๑ โครงการ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพักและป่า
ควนสังหยุด อยู่ในบริเวณหมู่ที่ ๑ และหมู่ท่ี ๖ จํานวน 2๘ โครงการ ได้แก่

(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประปา หมู่ที่ 1 เนื้อท่ี 93.75 ตารางวา
(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชาญนนท์ หมู่ที่ 1 เน้ือที่ 1 งาน 50

ตารางวา
(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในทอน หมู่ที่ 1 เนื้อท่ี 3 งาน 75 ตารางวา
(4) โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายสระช่องงับ หมู่ที่ 3 เนื้อท่ี 3 งาน 75 ตารางวา
(5) โครงการก่อสร้างถนนหินผุและถนน คสล.สายรอบอ่างเก็บน้ําช่องงับ หมู่ที่ 3 เนื้อท่ี

1 ไร่ 1 งาน 62.5 ตารางวา
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(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในโรงเรียนบ้านช่องไทร หมู่ที่ 3 เน้ือที่ 2 งาน 50
ตารางวา

(7) โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายนายหากอุทิศ หมู่ที่ 5 เนื้อท่ี 87.5 ตารางวา
(8) โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายกุโบร์เก่าบ้านบารายี หมู่ที่ 7 เนื้อท่ี 1 งาน 81.25

ตารางวา
(9) โครงการก่อสร้างถนนหินผุและถนน คสล.สายเจริญพัฒนา หมู่ที่ 6 เนื้อที่ 2 ไร่ 1

งาน 56.25 ตารางวา
(10) โครงการก่อสร้างถนนหินผุและถนน คสล.สายทางเข้ามัสยิดบ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่

6 เนื้อท่ี 1 ไร่ 62.5 ตารางวา
(11) โครงการก่อสร้างถนนหินผุและถนน คสล.สายสวนปาล์ม – เขานุ้ย หมู่ที่ 1 เน้ือที่

1 ไร่ 75 ตารางวา
(12) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท่าข้ามควาย (ช่วงท่ี 1) หมู่ที่ 6 เนื้อท่ี 1 ไร่

68.75 ตารางวา
(13) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท่าข้ามควาย (ช่วงท่ี 2) หมู่ที่ 6 เนื้อท่ี 2 ไร่

18.75 ตารางวา
(14) โครงการก่อสร้างถนนหินผุและถนน คสล.สายบ้านนายสัน หมู่ที่ 6 เนื้อที่ 1 ไร่ 75

ตารางวา
(15) โครงการก่อสร้างบันไดเหล็กบ้านทุ่งใหญ่ ขนาดลูกนอน กว้าง 1.00 เมตร สูงไม่

น้อยกว่า 16.00 เมตร หมู่ที่ 8 เนื้อท่ี 4 ตารางวา
(16) โครงการขุดลอกสระนํ้าสวนส้ม หมู่ท่ี 7 บ้านบารายีเพื่อกักเก็บนํ้าดิบในการผลิต

น้ําประปา เนื้อท่ี 2 ไร 1 งาน 92.5 ตารางวา
(17) โครงการขุดลอกสระนํ้าหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง เพ่ือกักเก็บน้ําดิบในการ

ผลิตน้ําประปา เนื้อท่ี 5 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา
(18) โครงการขุดลอกสระน้ําอีโส๊ะ หมู่ท่ี 2 บ้านนากลาง เพื่อกักเก็บน้ําดิบในการผลิต

น้ําประปา เนื้อท่ี 4 ไร่ 2 งาน 10.5 ตารางวา
(19) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ท่ี 6 เนื้อท่ี 71.25

ตารางวา
(20) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว หมู่ท่ี 5 เน้ือที่ 2.25

ตารางวา
(21) โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 8 เนื้อท่ี 1 ไร่ 90 ตารางวา
(22) โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 3 เนื้อท่ี 1 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา
(23) โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 3 เนื้อท่ี 1 งาน 20.25 ตารางวา
(24) โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 3 เนื้อท่ี 64.5 ตารางวา
(25) โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 3 เนื้อท่ี 1 ไร่ 1 งาน 41.5 ตารางวา
(26) โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 3 เนื้อท่ี 2 ไร่ 25.25 ตารางวา
(27) โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 1 เนื้อท่ี 1 งาน 87.5 ตารางวา
(28) โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 6 เนื้อท่ี 1 งาน 82.5 ตารางวา

/3. กรณีพ้ืนที.่..
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๓. กรณีพ้ืนท่ีป่าอยู่ในเขตป่าชายเลน ต้องลงทะเบียนการยื่นขออนุญาตต่อสํานักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๒๖ มีทั้งหมด ๔ โครงการ
อยู่ในบริเวณหมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และหมู่ท่ี ๗ ได้แก่

(1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางและถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนายหม่อง หมู่ท่ี 2 เนื้อ
ท่ี 1 งาน 65.75 ตารางวา

(2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าข้ามควาย (ช่วงท่ี 1) หมู่ที่ 6 เนื้อท่ี 1 ไร่ 2
งาน 50 ตารางวา

(3) โครงการขุดลอกสระนํ้าห้วยตะแบก หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา เพื่อกักเก็บน้ําดิบในการ
ผลิตน้ําประปา เนื้อท่ี 13 ไร่ 65 ตารางวา

(4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านวังตง – บ้านบารายี หมู่ท่ี 7 เนื้อที่ 1 งาน 60
ตารางวา
การลงทะเบียนยื่นขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าจะต้องมีเอกสารประกอบหลายอย่าง
รวมถึงเอกสารหนังสือแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอนประกอบ การลงทะเบียนการขออนุญาตขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนอยู่ใน
ขั้นตอนการยื่นเอกสารซ่ึงยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ส่วนอํานาจในการ
พิจารณาอนุญาตเป็นหน้าท่ีของกรมป่าไม้จะต้องไปพิจารณาตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ยื่นผ่านตาม
แนวทางกรมป่าไม้กําหนดไว้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวข้อง ในส่วนประเด็นที่สอบถามตามเอกสารทะเบียนรับคําขอของส่วนราชการที่ดําเนินการไป
ก่อนรับอนุญาตตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จังหวัดสตูลท่ีขอผ่านสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สงขลา ลําดับที่ ๒๒ เพื่อก่อสร้างถนนหินผุสายทางเข้ามัสยิดบ้านวังเจริญ
ราษฎร์ ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีต สายมัสยิดบ้านวังเจริญราษฎร์

ประธานสภาฯ - ขอมติให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอน หรือไม่

มติที่ประชุมฯ – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๐ คน ดังนี้
เห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่งประธานสภาฯ

๔.๒ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมะนาซะห์ทุ่งตากแดด-ยางงาม หมู่ท่ี ๓ บ้าน
ช่องไทร

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯชี้แจงการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมะนาซะห์ทุ่งตากแดด-ยางงาม หมู่ที่ ๓
บ้านช่องไทร

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ได้รับมอบหมายชี้แจงการขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายมะนาซะห์ทุ่งตากแดด-ยางงาม หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร เหตุผลเป็นการโอนงบจาก
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายยวนผ้ึง หมู่ที่ ๓ เพราะมีปัญหาเร่ืองพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ การ
ดําเนินการต้องยึดระเบียบกฎหมายเมื่อไม่สามารถดําเนินการได้ก็ต้องทําความเข้าใจกับชาวบ้านที่
ได้รับผลกระทบและนํางบประมาณไปใช้แก้ปัญหาในพื้นท่ีอื่นที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของพื้นท่ีในเขต
ป่าไม้ รายละเอียดโครงการ ระเบียบกฎหมายและงบประมาณการโอนมอบหมายปลัดองค์การ
บริการส่วนตําบลนาทอนในฐานะและเจ้าหน้าท่ีงบประมาณชี้แจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงโดยโอนลดงบประมาณแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ รายการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายยวนผึ้ง หมู่ท่ี ๓ บ้าน
ช่องไทร งบประมาณตั้งไว้ ๔๗๗,๓๐๐ บาท โอนลด ๔๗๗,๓๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๐.๐๐
บาท และโอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด ๑๓,๑๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๐๒,๐๐๐ บาท โอนงบประมาณเพื่อไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ รายการโครงการก่อสร้างถนน ค
สล. สายมานาซะห์ทุ่งตากแดด-ยางงาม หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร งบประมาณ ๔๙๐,๔๐๐ บาท
สถานท่ีดําเนินการ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนตามที่ อบต.นาทอนกําหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายจิรวัฒน์ จิตรเที่ยง – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร อภิปรายเห็น
ด้วยท่ีจะดําเนินการโอนงบประมาณเพ่ือดําเนินการต่อเติมโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมานา
ซะห์ทุ่งตากแดด-ยางงาม เพราะช่วยแก้ปัญหาความไม่สะดวกในการสัญจรของประชาชนเมื่อมีการ
ก่อสร้างถนนก็มีมาตรฐาน มีความแข็งแรง คงทน ฝากสมาชิกสภาฯได้พิจารณาอนุมัติด้วย

นายประสาน บุญยะรัตณ์ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา อภิปราย
ผลกระทบท่ีไม่สามารถดําเนินการโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่ได้ขออนุญาตทําให้ประชาชน
บริเวณท่ีจะก่อสร้างถนนเสียโอกาส และอาจสร้างความไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย เสนอแนะ
ควรมีการทําความเข้าใจส่ือสารให้ประชาชนได้รับทราบในกรณีดังกล่าว

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมะนาซะห์ทุ่งตากแดด-ยางงาม หมู่ที่ ๓
บ้านช่องไทร งบประมาณ จํานวน ๔๙๐,๔๐๐ บาท

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๐ คน ดังนี้
อนุมัติ ๙ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่งประธานสภาฯ

/4.3 ญัตติพิจารณา...
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๔.๓ ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๐,๐๐๐
บีทียู

นายบุญฤทธิ์ เทศนอก – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ได้รับมอบหมายชี้แจงรายละเอียด
เหตุผลการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เคร่ือง งบประมาณ ๘๒,
๔๐๐ บาท เหตุผลเพราะเนื่องจากห้องปฏิ บั ติงานกองคลัง มีความจําเป็นต้องจัด ซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศใหม่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้อยู่เดิมชํารุดถ้าจะซ่อมก็ไม่คุ้มค่าตามความเห็นของ
คณะกรรมการฯ เพราะใช้งานเป็นระยะเวลานานทําให้ระบบชํารุด รายละเอียด ระเบียบกฎหมาย
และงบประมาณการโอนมอบหมายปลัดองค์การบริการส่วนตําบลนาทอนชี้แจง

นายจิรวัฒน์ จิตรเที่ยง – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร สอบถามกรณี
ครุภัณฑ์ชํารุดมีการดําเนินการจําหน่ายหรือไม่อย่างไร

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดการขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง โดยโอนลดงบประมาณแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินการ หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ ๑๙๒,๐๐๐ บาทคงเหลือก่อนโอนลดจํานวน ๗๐,๕๓๒ บาท โอนลด ๒๒,๔๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด ๔๘,๑๓๒ บาท และโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง งบดําเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐
บาท โอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๐.๐๐ บาท โดยโอนไปเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๐,
๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ ๔๑,๒๐๐ บาท งบประมาณจํานวน ๘๒,๔๐๐ บาท
ราคาและคุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น สําหรับกรณีครุภัณฑ์ชํารุดมีการดําเนินการจําหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้น
ปีงบประมาณของทุกปี มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจําปี ว่ารับจ่ายพัสดุถูกต้อง
หรือไม่ คงเหลือตามบัญชีพัสดุหรือไม่ พัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายเพราะเหตุใด หรือมี
ความจําเป็นต้องใช้ต่อหรือไม่กรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญหาย หรือไม่จําเป็นต้องใช้ต่อไป ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพมาจากการ

/ใช้งานตามปกต.ิ..



-11-

ใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติก็จะมีการจําหน่าย แต่ถ้าหากเกิดจากการประมาทจะต้อง
มีการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การจําหน่าย
พัสดุมีหลายวิธี ได้แก่ การขาย โดยวิธีทอดตลาด การแลกเปลี่ยน การโอน การแปรสภาพหรือ
ทําลาย

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒
เครื่อง งบประมาณ จํานวน ๘๒,๔๐๐ บาท

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๐ คน ดังนี้
อนุมัติ ๙ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่งประธานสภาฯ

๔.๔ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอน

ประธานสภาฯ - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้รับการแต่งตั้ง
จํานวน ๓ คน ได้แก่ ๑.นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕ ,๒.นายยูหอด สวัสดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ และนายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ปัจจุบันดํารง

ตําแหน่งประธานสภาฯ ทําให้งานที่ได้รับมอบหมายสิ้นสุดลงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๖
(๔) จึงต้องดําเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยให้
ดําเนินการคัดเลือกตามข้อ ๑๐๗ ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมแทนตําแหน่งท่ีว่างโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน

นายมามูด ย่าเหล – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เสนอ
นายจิรวัฒน์ จิตรเที่ยง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร โดยมีผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ นายสุนิน
ทอดท้ิง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา ,นายดําริษ์ ประกอบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ บ้าน
ท่าข้ามควาย

ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนเสนอเพ่ิม มติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทอนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาแทนตําแหน่งที่ว่าง ได้แก่
นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร และจะได้ออกคําสั่งแต่งตั้งต่อไป

๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบล เร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ, วาระที่ ๓ ข้ันเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติฯ)
วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ

ประธานสภาฯ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ได้แถลงรายงานผลการพิจารณาคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

/นายมามูด...
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นายมามูด ย่าเหล่ - ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ในการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕ และที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ ประกอบไปด้วย
๑. นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
๒. นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
๓. นายอําพล ย่าเหล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯและเลขานุการฯ
บัดน้ี คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ได้มีการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอรายผลการับคําแปรญัตติและมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯดังนี้

1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิมตามท่ี
ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
2. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว
3. ไม่มีการสงวนความเห็น ไม่มีการสงวนคําแปรญัตติใด ๆ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ

ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่น มาย่ืนคําแปรญัตติฯ ก็ไม่มีการพิจารณา ผ่านวาระ ๒ ขั้น
แปรญัตติ
วาระที่ ๓ ข้ันลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ - สอบถามมีสมาชิกสภาเสนอให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติใน
วาระที่ ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่

มติที่ประชุมสภาฯ – มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๑๐ คน ดังนี้
เห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่งประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ
- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 1๕.๑๐ น.

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ดําเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว
เม่ือวันท่ี...................................................................ปรากฏว่ามีความถูกต้องตามที่ได้มีการประชุมสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ........................................................... ลงชื่อ.............................................................
(นายประสาน บุญยะรัตณ์) (นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

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

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

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

ลงชื่อ.....................................................................
(นายจาตุรงค์ ส่งแสง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน


