
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 25๖๖ 
 วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 256๖ 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. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง   สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง 
4. นายเลาะ อิฐฤทธิ์    สมาชิสภา อบต. ม.๔ เลาะ  อิฐฤทธิ์ 
5. นายสุนิน  ทอดท้ิง   สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน  ทอดท้ิง 
6. นายสว่าง ประกอบ   สมาชิกสภา อบต. ม.๖  สว่าง  ประกอบ 
7. นายจาตุรงค์  ส่งแสง   สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์  ส่งแสง 
8. นายสมปอง  ชัยศิริ   สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง  ชัยศิริ 
9. นายสุริยันต์  อยู่ล่าย   เลขานุการสภาฯ  สุริยันต์  อยู่ล่าย 

                      
ผู้ลาประชุม  ๑ คน ได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน
  
ผู้ขาดประชุม -  ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๗  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. นายกอเหลด นรินทร์    เลขานุการนายกฯ กอเหลด นรินทร์ 
๕ นางซารีต้า เด็นหลี   หัวหน้าส านักงานปลัด ซารีต้า เด็นหลี 
๖.        นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  พรพิสุทธิ์ ใจสมุทร 
๗. นางสาวกันทิมา เจริญฤทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการ  กันทิมา เจริญฤทธิ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  

- เลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม
ท่ีได้ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ 
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๖  
- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ แจ้งการลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ของ นางสาวขวัญฤทัย      

เกื้อเดช  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ - สอบถามมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี 

๒๕๖๕ ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ มีสมาชิก
สภาฯ อยู่ในท่ีประชุมจ านวน ๘ ท่าน ขอมติรับรองโดยการยกมือ 

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

       
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........ 
ประธานสภาฯ  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงระเบียบ ขั้นตอนการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล 
นายสุริยันต์ อยู่ล่าย ในฐานะเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็
ได้ 

 วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระท่ีสองนั้น
ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

  ขั้นตอน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณีท่ีประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียว การพิจารณา วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ จะเปิดให้สมาชิกสภาฯ ได้
อภิปรายและลงมติ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ วาระท่ีสองขั้นแปรญัตติ 
โดยให้ท่ีประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานสภาท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กรณีไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ ก็จะไม่มีการลงมติ ให้
ผ่านเข้าสู่ วาระท่ีสาม ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ โดยวาระท่ีสามไม่มีการ
อภิปรายเว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  
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ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงหลักการและเหตุผลรายละเอียดร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์  - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงหลักการและเหตุผล รายละเอียดร่าง ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........ 
หลักการให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย เหตุผลตามมาตรา ๖๗ 
(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีรักษา
ความสะอาด ของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลและเพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ท่ีต้องมีการ
ควบคุมในเขตองค์กรบริหารส่วนต าบลนาทอนซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
พ.ศ.๒๕๖๐ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติ
นี้ 

  จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีปัญหาเรื่องขยะท่ีมีเพิ่มมากขึ้น มีค่าใช่จ่ายสูงขึ้นทุกปี 
กระทบต่อสถานการคลัง ต้องมีการลดจ านวนปริมาณขยะ จึงมีการก าหนดรายละเอียด
ในร่างข้อบัญญัติต าบลฉบับนี้ให้มีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง เพิ่มค่าบริการเก็บขนขยะ มี
ค่าธรรมเนียมการขนส่ิงปฏิกูลในเขตพื้นท่ีต าบลนาทอน กระบวนการจัดท าเน้นการมี
ส่วนร่วม คณะกรรมการจัดท าร่างข้อบัญญัติประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ, ผู้น าท้องท่ี ก านัน, หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.,ตัวแทน
จากภาคประชาชน และพนักงานเจ้าหน้าท่ี  มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
ต าบลผ่านเวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนทุกหมู่บ้านเห็นด้วยท่ีจะให้มีการคัด
แยกขยะและเพิ่มค่าบริการเก็บขนขยะ ตามรายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับนี้ จะให้มีผล
บังคับ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้มีเวลาประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลให้
ประชาชนได้รับทราบ ได้ปรับตัว ให้มีกระบวนการคัดแยกขยะก่อนท้ิง และสร้างความ
เป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีในการช าระค่าธรรมเนียมค่าบริการเก็บขนขยะให้
ท่ัวถึงทุกราย 

นายเอกชัย หลงขาว ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เสนอให้ท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ สอบถามมติจะอนุมัติให้พิจารณาร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่อง 
การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........สามวาระรวดเดียวหรือไม่ มีสมาชิกสภา อยู่ใน
ห้องประชุมสภา จ านวน ๘ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  อนุมัติ ๗ เสียง 
  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
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นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
สอบถามวิธีการวัดปริมาณขยะ ๑ ลิตร  

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย   - ในฐานะคณะกรรมการยกร่างฯ ช้ีแจง เป็นการคาดคะเนจ านวนน้ าหนักของขยะ จาก
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ ว่าแต่ละถุง หรือภาชนะจะมีจ านวนเท่าไหร่ 
ประกอบกับข้อมูลสถิติท่ีผ่านมาเกี่ยวกับปริมาณขยะแต่ละบ้าน หรือสถานประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ี
จะมีข้อบัญญัติบังคับใช้เพื่อให้ปริมาณขยะลดน้อยลง ลดผลกระทบต่องบประมาณท่ีต้อง
เสียไปกับเรื่องขยะ เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท้ิงขยะของประชาชน เสนอให้มี
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสูบส้วมในพื้นท่ีให้ผู้ประกอบการได้รับ
ทราบ เมื่อมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ  - สอบถามมติพิจารณาขั้นรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   
นาทอน เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.......หรือไม่ มีสมาชิกสภา อยู่ในห้อง
ประชุมสภา จ านวน ๘ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  รับหลักการ  จ านวน ๗ เสียง 
  ไม่รับหลักการ จ านวน – เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียงได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ - เข้าสู่วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ  และให้สมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติ ปรากฏว่า ไม่มี

สมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติ 
- เข้าสู่วาระท่ีสาม ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........ 
- สอบถามมติพิจารณาขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต าบล     
นาทอน เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ........หรือไม่ มีสมาชิกสภา อยู่ในห้อง
ประชุมสภา จ านวน ๘ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  เห็นชอบให้ตราฯ  จ านวน ๗ เสียง 
- ไม่เห็นชอบให้ตราฯ จ านวน – เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียงได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ ของศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖ (ทุ่งหว้า สตูล) 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบการความเห็นชอบการขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ ของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๒๖     
(ทุ่งหว้า สตูล) 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนให้ช้ีแจงรายละเอียดการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
เขตป่าไม้ ของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๒๖ (ทุ่งหว้า สตูล) ท่ีได้ท าหนังสือ
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้ให้ความเห็นชอบในฐานะพื้นท่ีขอ
อนุญาตอยู่ในพื้นท่ีต าบลนาทอนเพื่อท่ีจะน ามติรายงานการประชุมสภาใช้ประกอบค าขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าและค าขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือองค์กร
ของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป รายละเอียดมอบหมายปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 
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นายสุริยันต์ อยู่ล่าย  - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ช้ีแจง
รายละเอียดการขอความเห็นชอบ ตามท่ีศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๒๖      
(ทุ่งหว้า สตูล) ได้ท าหนังสือให้น าเรื่องการจัดท่ีดินในพื้นท่ีป่าชายเลนเป็นท่ีอยู่อาศัยให้
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน โดยท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ได้มีมติ
เห็นชอบเขตพื้นท่ีด าเนินการจัดท่ีอยู่อาศัยในเขตป่าชายเลนแล้วใน คราวประชุมครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีพื้นท่ีเป้าหมายด าเนินการจัดท่ีอยู่อาศัย
อยู่ในท้องท่ีต าบลนาทอน จ านวน ๒ ชุมชน คือ  

๑. ชุมชนบ้านนากลาง (บ้านนาเปรีย) หมู่ท่ี ๒ ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล จ านวน ๒ ครัวเรือน เนื้อท่ีดิน ๓ งาน ๔๔ ตารางวา ได้แก่ 
ครัวเรือนนางอรวรรณ แสงวรรณ ท่ีดินประเภทป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ค่าพิกัดพื้นท่ีเป้าหมายต าแหน่งบ้าน E๕๘๒๕๒๘.๗๓๙, 
N ๗๘๓๙๐๗.๖๑๗ และครัวเรือนนางล าไพ มรรคลา ท่ีดินประเภทป่า
ชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ค่าพิกัดพื้นท่ีเป้าหมายต าแหน่งบ้าน      
E ๕82518.880, N 783927.575 

๒. ชุมชนบ้านท่าศิลา หมู่ท่ี ๕ ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
จ านวน ๒ ครัวเรือน เนื้อท่ีดิน ๑ งาน ๑๒ ตารางวา ได้แก่ ครัวเรือน
นางอาริษา เศรษฐสุข ท่ีดินประเภทป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ค่ า พิ กั ด พื้ น ท่ี เป้ า ห ม า ย ต า แ ห น่ ง บ้ า น  E 579610.249,                 
N 773732.937 และครัวเรือนนายนิทัศ โสสนุย ท่ีดินประเภทป่า
ชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ค่าพิกัดพื้นท่ีเป้าหมายต าแหน่งบ้าน     
E 579568.509, N 773786.147  

ในส่วนพื้นท่ีหมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี จ านวน ๒ ครัวเรือน ได้ประสานสอบถาม นายนิพนธ์ 
เต็มแก้ว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๒๖ (ทุ่งหว้า สตูล) 
ได้ข้อมูลว่าไม่ต้องขอความเห็นชอบในครั้งนี้ เนื่องจากแปลงท่ีดินอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการขออนุญาตการใช้พื้นท่ีเอง ไม่ต้องขอมติ
ความเห็นชอบจากสภาฯ แต่อย่างใด และประชาชนท่ีได้รับการเห็นชอบเขตพื้นท่ี
ด าเนินการจัดท่ีอยู่อาศัยในเขตป่าชายเลน จะต้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ีก่อน ปี พ.ศ.๒๕๕๗  

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เห็นด้วยที่จะให้ความเห็นชอบเพราะเป็นความเดือนร้อนของชาวบ้าน จะได้มีท่ีอยู่อาศัย 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร การท่ี
ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเป็นเรื่องท่ีดี เสนอแนะในโอกาสต่อไปถ้า
ได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี สอบถาม 
กรณี ๒ ครัวเรือนในหมู่ท่ี ๗ ตามสภาพพื้นท่ีบ้านเรือนท่ีปลูกอยู่ในเขตป่าชายเลน ไม่
แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่อย่างไร เพราะจะมีผลให้ประชาชนเสียสิทธิ์ในการจัดท่ีอยู่
อาศัยในเขตป่าชายเลน 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ ของ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๒๖ (ทุ่งหว้า สตูล) หรือไม่ มีสมาชิกสภา อยู่ในห้อง
ประชุมสภา จ านวน ๘ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 
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มติท่ีประชุมสภาฯ -  เห็นชอบ  จ านวน ๗ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง 
งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ - สักพักการประชุม ๑๐ นาที 
 .................................................................................................... 

 ๔.๓ พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ และสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ 

ประธานสภาฯ - มอบหมายเลขานุการสภาด าเนินช้ีแจงระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและเสนอร่างก าหนดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ และสมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะเลขานุการสภาช้ีแจงระเบียบ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแต่ต้องไม่เกิน
ส่ีสมัย และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข้เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ 
(๓) ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่
ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน การก าหนดสมัยประชุมและวัน
ประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด และ ข้อ ๒๑ 
วรรคสอง เมื่อสภามีมติแล้วให้จัดท าประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  รายละเอียดการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ
ก าหนดให้มี ๔ สมัย และสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

  ๑. การประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
  สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๖ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๖ –  ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๖ 
  สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๖ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
   -เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ 
  สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๖ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ 

  -เพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๗ 

สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๗ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
ประธานสภาฯ - สอบถามมติพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัย

สามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ และสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามท่ีเลขานุการสภา
น าเสนอหรือไม่ มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมสภา จ านวน ๘ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  เห็นชอบ  จ านวน ๗ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง 
งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  
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๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับน าทรัพย์สินบ่อบาดาล บริเวณมัสยิดเปรีย หมู่ที่ 
๒ จ านวน ๑ แห่ง รับเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการรับน าทรัพย์สินบ่อบาดาล บริเวณมัสยิดเปรีย หมู่ท่ี ๒ 
จ านวน ๑ แห่ง รับเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนให้ช้ีแจงรายละเอียด เหตุผลการรับน าทรัพย์สินบ่อ
บาดาล บริเวณมัสยิดเปรีย หมู่ท่ี ๒ จ านวน ๑ แห่ง รับเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวจากการค้นหาในทะเบียนพัสดุไม่มีข้อมูล
ว่าเป็นทรัพย์สินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อีกท้ัง
มัสยิดเปรียได้ขอให้ปรับปรุงเพื่อท่ีได้ใช้น้ าบ่อบาดาลในการประกอบศาสนกิจและ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งถ้าทรัพย์สินไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอนไม่สามารถใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมได้ จึงขอรับโอนเป็นทรัพย์สิน
จะได้ปรับปรุงซ่อมแซมใช้ประโยชน์ต่อไป 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เนื่องจากบ่อบาดาลสร้างมาหลายปี การด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงจะคุ้มค่ากับ
งบประมาณหรือไม่ 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ี
จะรับโอน เสนอแนะเมื่อรับโอนจะต้องปรับปรุงคุณภาพน้ าให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร สอบถาม
บ่อบาดาลท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ท่ีช ารุดหรือเลิกใช้แล้ว
จะด าเนินการอย่างไร 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ในหลายปีท่ีผ่านมา เกิดภัยแล้งใน
พื้นท่ี บ่อบาดาลบ้านทุ่งตากแดด น้ าไม่แห้งได้ใช้ประโยชน์ อีกหลายบ่อดินพังกลบไม่
สามารถใช้ได้  

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย  - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการรับโอนทรัพย์สินเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มี
ความเห็นว่าตามมาตรา ๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติว่า “ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ 
ของหน่วยงานรัฐท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ 
มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับกรณีอื่นท่ีมิได้เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีทีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและเมื่อได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ  
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  การรับโอนในครั้งนี้ไม่มีหน่วยงานมอบเนื่องจากหลักฐานท่ีกองช่างส ารวจอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ซึ่งได้ยุบกรมไปแล้ว แต่ทรัพย์สินไม่ปรากฏ
หลักฐานว่าเคยมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ไม่สามารถหาข้อมูลได้  

ในส่วนบ่อบาดาลท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนท่ีช ารุดและเลิก
ใช้งานแล้วได้มอบหมายกองช่างส ารวจ เพื่อจะด าเนินการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ า
ส ารอง กรณีท่ีไม่ใช้ประโยชน์หรือซ่อมแซมปรับปรุงแล้วไม่คุ้มค่าก็จะด าเนินการรื้อถอน
ต่อไป 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับน าทรัพย์สินบ่อบาดาล บริเวณมัสยิดเปรีย 
หมู่ท่ี ๒ จ านวน ๑ แห่ง รับเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหรือไม่ มี
สมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมสภา จ านวน ๘ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  เห็นชอบ  จ านวน ๗ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง 
งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ  
 -ไม่มี 
  
 
 ปิดประชุมเวลา 1๖.๓๐ น. 
 
 

                (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย) 

                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน    

 

 

                        (ลงช่ือ)                                   ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     ( นายสมปอง  ชัยศิริ  ) 

 

                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     ( นายสุนิน  ทอดท้ิง ) 

 

                        (ลงช่ือ)                                กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                ( นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช ) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

 
 

    (ลงช่ือ) 

                                               ( นายวรพงศ์  มานะกล้า ) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


