
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี 25๖๔
วันศุกร์ ท่ี ๙ เมษายน ๒๕6๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ผู้มาประชุม
ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1. นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ประธานสภาฯ บุญฤทธิ์ เทศนอก
๒. นายอําพล ย่าเหล รองประธานสภา อบต. อําพล ย่าเหล
๓. นายชาญนนท์ ขุนละออง สมาชิกสภา อบต. ม.๑ ชาญนนท์ ขุนละออง
๔. นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภา อบต. ม.๒ วรพงศ์ มานะกล้า
๕. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง
๖. นายยูหอด สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม.๔ ยูหอด สวัสดี
๗. นายดําริษ์ ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ ดําริษ์ ประกอบ
๘. นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ สว่าง ประกอบ
๙. นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์ ส่งแสง
๑๐. นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภา อบต. ม.๙ มามูด ย่าเหล
๑๑. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง ชัยศิริ
๑๒. นายสุริยันต์ อยู่ล่าย เลขานุการสภาฯ สุริยันต์ อยู่ล่าย

ผู้ลาประชุม ๓ คน ได้แก่ ๑.นายเฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๒.นายนิคม สิงห์อินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.๓
๓.นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ผู้ขาดประชุม ๓ คน ได้แก่ ๑. นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕
๒. นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภา อบต. ม.๕
๓. นายนิพล สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๒. นายพิศาล ชัยศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๓. นางสาวมัณฑนา หมาดมาสัน หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.
๔. นายอับดุลเลาะ อาบะห์ ผู้อํานวยการกองช่าง
๕. นางกันทิมา ขุนละออง เจ้าพนักงานธุรการ
๖. นางสาวกานดา ชอบงาน ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เลขานุการสภาฯได้ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อและจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ีได้ลงชื่อ
และอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
- นายบุญฤทธิ์ เทศนอก ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน กล่าวเปิด
ประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - แจ้งการลาประชุมของสมาชิกสภา จํานวน ๓ คน ได้แก่

๑.นายเฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๒.นายนิคม สิงห์อินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.๓
๓.นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
ประชุมเม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ - สอบถามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
ประชุมเม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยกมือ

มติที่ประชุม - รับรอง ๗ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๔ เสียง 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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องด่วน
- ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ครุภัณฑ์ จัดซื้อและติดตั้ง
ครุภัณฑ์ระบบประปา (กิจการประปา ม.๑)

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงเหตุผลการและรายละเอียดการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวด ครุภัณฑ์ จัดซ้ือและติดตั้งครุภัณฑ์ระบบประปา (กิจการประปา ม.๑)

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอนให้ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวด ครุภัณฑ์ จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ระบบประปา (กิจการประปา ม.๑)
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ นาทอน ได้ทําหนังสือขอ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ประชาชนผู้ใช้นํ้าไม่มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภค เดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากเคร่ืองสูบน้ําดิบชํารุดเสียหายและระบบกรองนํ้า
ใช้การไม่ได้ ชํารุดมาเป็นเวลานาน ทางกิจการประปาไม่มีงบประมาณที่จะดําเนินการซ่อมแซม
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เพราะประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารกิจการประปา รายจ่ายมากกว่ารายได้
ขาดทุนหลายเดือนติดต่อกัน รายละเอียดตามเอกสารรายรับ รายจ่าย ที่รายงาน โดยขอให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน ๒
เคร่ือง และดําเนินการซ่อมแซมระบบกรองน้ํา และจากการพิจารณาทางผู้บริหารฯ ก็เห็นควร
ท่ีจะให้ดําเนินการสนับสนุนช่วยเหลือกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ โดยการจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน ๒ เคร่ือง และดําเนินการซ่อมแซมระบบกรองน้ํา
ให้กับทางกิจการประปาหมู่ที่ ๑ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ไม่มี
งบประมาณเพียงพอท่ีจะดําเนินการ ท้ังนี้เป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีน้ํา
ใช้อุปโภค บริโภค และน้ําประปาที่ไม่มีคุณภาพ ในส่วนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การโอน
งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดคุณลักษะครุภัณฑ์ มอบหมายปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทอนช้ีแจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ได้รับมอบหมายให้ชี้แจง โดยการ
ดําเนินการสนับสนุนในคร้ังนี้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนจะให้การสนับสนุนจัดซ้ือ
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน ๒ เครื่อง และดําเนินการซ่อมแซมระบบกรอง
น้ํา เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน เรื่อง การบริหารจัดการและ
บํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๒ ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี
เกี่ยวกับการดําเนินการกิจการประปา (๖) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนตําบล ในกรณีท่ีรายได้ของกิจการไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ ข้อ ๒๒
วรรคสอง ในกรณีส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบประปาชํารุดเสียหายจนเกินความสามารถของ
คณะกรรมการในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมและบํารุงรักษา ทั้งน้ีคณะกรรมการกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ นาทอนได้
ทําหนังสือเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณและจากรายงานรายรับ รายจ่ายของกิจการประปาหมู่
ท่ี ๑ ท่ีรายงานองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานการคลังรายจ่ายมากกว่ารายรับ กิจการมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะดําเนินการ
บริหารกิจการประปา แต่เนื่องจากในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจําเป็นที่จะต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์การเกษตร
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน ๒ เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ ๑๑,๕๐๐
บาท จํานวนงบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เพราะเครื่องสูบนํ้าที่จัดหาต้องมีคุณลักษณะเหมือนกับ
เครื่องสูบน้ําเดิมท่ีชํารุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ปั้มน้ําหอยโข่ง ปั้มน้ํา ๓ แรงม้า (๒นิ้ว x ๒นิ้ว) ชนิดแรงดันสูง ปานกลาง ปั้มน้ํามอเตอร์
- ขนาด ๒,๒๕๐ วัตต์ ๓.๐ แรงม้า ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ไฟสองสาย ๑ เฟส
- ขนาดท่อ เข้า x ออก เท่ากับ ๒ x ๒ นิ้ว ส่งสูง ๑๓.๒ – ๒๖.๔ เมตร อัตราไหลน้ํามากสุด

๕๐๐ ลิตรต่อนาที
- ตัวปั้มผลิตจากเหล็กหล่อ และเพลาปั้มผลิตจากสแตนเลส
- ใบพัดสแตนเลสแบบปิดปลอดสนิม แข็งแรงทนทาน และมีผิวเรียบลื่น ลดแรงเสียดทานใน

การหมุนทําให้มีประสิทธิภาพในการสูบน้ําสูง
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การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ก็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนลดงบประมาณจาก
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๑,๗๓๑,๖๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๓,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน
งบประมาณ ๘๗๗,๐๐๐ บาท โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอย
โข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน ๒ เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ ๑๑,๕๐๐ บาท จํานวนงบประมาณ ๒๓,
๐๐๐ บาท ตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ

นายจาตุรงค์ ส่งแสง – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๗ บ้านบารายี สอบถาม
สถานการคลังของกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ นาทอนที่ผลการดําเนินการขาดทุน
ตลอดเป็นเพราะเหตุผลใด เอกสารที่รายงานมายังองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนจะต้องมี
เอกสารประกอบเช่น ใบสําคัญจ่าย ใบสําคัญรับเงิน ใบเสร็จที่เก่ียวข้องทั้งหมด เสนอควรวาง
มาตรฐานการตรวจสอบทุกกิจการประปาท่ีทางหมู่บ้านเป็นผู้บริหาร เพื่อง่ายต่อการกํากับ ดูแล
และช่วยเหลือกรณีเงินงบประมาณของกิจการประปาไม่เพียงพอ

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร อภิปราย
กรณีที่กิจการประปาหมู่บ้านที่ไม่มีความสามารถในการบริหารกิจการประปาควรที่จะคืนให้
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนบริหารแทน ทั้งน้ีถ้าจะให้ทางหมู่บ้านบริหาร ก็ควรจะให้ทาง
หมู่บ้านปรับวิธีแนวทางการบริหาร เช่น ขึ้นค่าน้ําประปาเพื่อให้กิจการประปาดําเนินการได้
เพ่ิมการเก็บค่าบํารุงรักษามิเตอร์ หรือลดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จําเป็น เช่นค่าตอบแทนผู้ดูแล
ระบบนํ้าประปา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่จําเป็น เป็นต้น เสนอให้การตรวจสอบบัญชีรายรับ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนจะต้องมีการลงตรวจสอบในพื้นที่อย่างจริงจัง
เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารกิจการประปาที่หมู่บ้านบริหารดําเนินการ สอบถามทําไมไม่มี
สําเนาสมุดบัญชีธนาคารประกอบในรายงาน การโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่โอน
มาจากหมวดเงินเดือน ฝ่ายการเมือง มีผลกระทบหรือไม่

นายพิศาล ชัยศรี - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทอนให้ชี้แจง งบประมาณที่โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ไม่กระทบ เพราะมีเงิน
เหลือท่ีจะโอนได้เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ลาออกจึงมีงบประมาณเหลือ
ท่ีสามารถโอนมาได้ งบประมาณท่ีขอโอนเพียง ๒๓,๐๐๐ บาท

นายวรพงศ์ มานะกล้า - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๒ บ้านนากลาง สอบถาม
ค่าไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากใกล้เคียงกับรายได้ ควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้เห็นด้วยที่
จะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเพ่ือไม่ให้ประชาชนต้องเดือดร้อน

นายอําพล ย่าเหล – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง อภิปรายเอกสารที่
รายงานควรมีรายละเอียดที่ตรวจสอบง่าย เพ่ือเป็นข้อมูลให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้
ความช่วยเหลือ

/นายสุวรรณ...
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นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอนให้ ขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนท่ีให้
ความสําคัญในการใช้จ่ายงบประมาณ ถึงแม้ว่างบประมาณท่ีใช้ช่วยเหลือหมู่บ้านในครั้งนี้เป็น
เงินงบประมาณไม่มาก อีกทั้งให้ความสําคัญต่อการวางมาตรฐานการตรวจสอบการดําเนินการ
บริการกิจการประปาที่หมู่บ้านเป็นผู้บริหารดําเนินการ ทั้งน้ีจะได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้ถือปฏิบัติในการดําเนินการให้เป็นไประเบียบกฎหมายต่อไป

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจง การตรวจสอบการดําเนินการจัดทํา
บัญชีของกิจการประปา ทางองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนก็ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน เรื่อง การบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยได้ให้ทางคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน จัดส่งรายงานตามข้อ
๓๖ ให้คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายได้และรายจ่ายของกิจการประปาให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และแจ้งผลการดําเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบทุก ๆ
๓ เดือนตามข้อ ๗ (๔) และลงตรวจสอบการเงินและบัญชีทุก ๆ ๖ เดือน ตามข้อ ๓๔ และข้อ
๓๑ การรับและจ่ายเงินทุกคร้ังต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานเก็บ
รักษาไว้ที่เหรัญญิก และเพื่อรอการตรวจสอบจากองค์การบริหารส่วนตําบล และหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาก็ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านทราบถึงแนว
ทางการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบัญญัติตําบล ทั้งนี้ต่อไปก็จะกําชับเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
ต่อไป

ในส่วนการตรวจสอบกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ นาทอน ได้ข้อเท็จจริงว่า กิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนได้รับโอนจากกรมทรัพยากรน้ําเม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๕ และ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้มอบให้ทางหมู่บ้านบริหารจัดการ ท่ีผ่านมาทางองค์บริหารส่วน
ตําบลยังไม่เคยให้การสนับสนุนซ่อมแซมระบบประปา รายจ่ายที่มากกว่ารายรับท้ังน้ีเกิดจากค่า
ไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะต้องใช้ไฟฟ้า ๒ ขั้นตอน คือ ๑. ขั้นสูบนํ้าดิบ ใช้เคร่ืองสูบน้ํา ๒
เครื่อง ๒.ขั้นสูบน้ําจากบ่อพักไปยังถังจ่ายนํ้าประปา ระบบไฟฟ้ายังเป็นระบบ ๒ เฟส อีกทั้งท่อ
ประปาใช้เป็นเวลานานมากไม่เคยมีการซ่อมแซมอาจมีบางส่วนที่ชํารุดน้ําร่ัวไหล มิเตอร์น้ําอาจ
ชํารุด อาจมีเศษดินโคลนอุดตันทําให้มิเตอร์ไม่หมุนตามปริมาณน้ําที่ใช้จริง ไม่เคยมีการสํารวจ
ตรวจสอบอย่างที่ควรจะเป็นทําให้ ทั้งหมดนี้ เป็นสาเหตุที่ทําให้กิจการประปามีรายจ่าย
มากกว่ารายรับ ท้ังนี้การลงตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีเน้นเป็นการตรวจแนะนําเพ่ือให้
คณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการได้ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ี
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
ทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘
ได้กระจายอํานาจให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบบริหารและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านใน
เชิงธุรกิจ

ประธานสภาฯ - สอบถามมีสมาชิกสภาเสนอให้มีการอภิปราย ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ครุภัณฑ์ จัดซ้ือและติดต้ังครุภัณฑ์ระบบประปา (กิจการ
ประปา ม.๑) เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน ๒ เคร่ือง ราคาเครื่อง
ละ ๑๑,๕๐๐ บาท จํานวนงบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาทหรือไม่

/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุมสภาฯ – มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๑๑ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายบุญฤทธ์ิ เทศนอก ตําแหน่ง

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ
- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 1๖.๒๐ 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.....................................................................
(นายอําพล ย่าเหล)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน


