
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี ๑ ประจําปี 25๖๔

วันจันทรท่ี์ 14 มิถุนายน 256๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ผู้มาประชุม
ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1. นายจาตุรงค์ ส่งแสง ประธานสภา อบต. จาตุรงค์ ส่งแสง
๒. นายอําพล ย่าเหล รองประธานสภา อบต. อําพล ย่าเหล
๓. นายเฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.๑ เฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม
๔. นายนิคม สิงห์อินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.๓ นิคม สิงห์อินทร์
๕. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง
๖. นายยูหอด สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม.๔ ยูหอด สวัสดี
๗. นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน ทอดท้ิง
๘. นายดําริษ์ ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ ดําริษ์ ประกอบ
๙. นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ สว่าง ประกอบ
๑๐. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง ชัยศิริ
๑๑. นายมามูด ย่าเหล สมาชิกสภา อบต. ม.๙ ม่ามูด ย่าเหล
๑๒. นายสุริยันต์ อยู่ล่าย เลขานุการสภาฯ สุริยันต์ อยู่ล่าย

ผู้ลาประชุม ๓ คน ได้แก่ ๑.นายชาญนนท์ ขุนละออง สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๒.นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕
๓.นายนิพล สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. ม.๙

ผู้ขาดประชุม ๒ คน ได้แก่ ๑.นายวีระ หะหัส สมาชิกสภา อบต. ม.๘
๒.นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภา อบต. ม.๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๒. นายบุญฤทธิ์ เทศนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๓. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๓. นางอัมพร บุญคง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๔. นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
๕. นางสาวมัณฑนา หมาดมาสัน หัวหน้าสํานักปลัด
๖. นางสาววรกันต์ นันทกูล นักพัฒนาชุมชน
7. นางกันทิมา เจริญฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เลขานุการสภาฯได้ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อและจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อ
และอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ได้อ่านประกาศอําเภอทุ่งหว้า เรื่อง เรียก
ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๖๔ ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอน และเชิญรองประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
- นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน กล่าวเปิดประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ
ประธานฯ - แจ้งการลาประชุมของสมาชิกสภา จํานวน ๓ คน ได้แก่

๑.นายชาญนนท์ ขุนละออง สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๒.นายประสาน บุญยะรัตณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๕
๓.นายนิพล สุวรรณโณ สมาชิกสภา อบต. ม.๙

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ
๑.๑ การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน แทนตําแหน่งท่ีว่าง

ประธานฯ - แจ้งหนังสืออําเภอทุ่งหว้า เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน แทน
ตําแหน่งที่ว่าง โดยแต่งตั้งให้นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นาทอน หมู่ที่ ๗ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ท่ีประชุมสภาฯ – รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประธานฯ - สอบถามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๔
ประชุมเม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยกมือ

มติท่ีประชุม - รับรอง ๑๐ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรือ่งเพ่ือทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และให้
ความเห็นชอบการขอใช้ท่ีราชพัสดุจากธนารักษ์จังหวัดสตูล
ประธานสภาฯ - แจ้งให้ผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) และให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่ราชพัสดุจากธนารักษ์จังหวัดสตูล
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นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงรายละเอียดการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงาน (MOU) การบริหารจัดการและการดูแลบํารุงรักษา ป้ายส่ือ
ความหมายและป้ายแผนท่ีอุทยานธรณีโลกสตูล กลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านท่าข้ามควาย
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กิจกรรมพัฒนาและ
ขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูลแห่งแรกของประเทศไทย เป็นข้อตกลงท่ีทําขึ้นระหว่างจังหวัด
สตูล โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กับองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนเพ่ือ
ความร่วมมือในการบริหารจัดการและการดูแลบํารุงรักษาป้ายส่ือความหมายและป้ายแผนท่ี
อุทยานธรณีโลกสตูล ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่ม
ประสิทธิภาพ บํารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว ในส่วนป้ายสื่อความหมายและป้ายแผนท่ี ทาง
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลได้ดําเนินการจัดจ้าง ใช้งบประมาณปี ๒๕๖๓ สถานที่
ติดตั้งป้าย ที่โรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย ปัจจุบันเป็นท่ีดินราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ และทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน จําเป็นจะต้องขอความเห็นชอบใช้ท่ีดินราชพัสดุและได้ยื่น
เอกสารขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินราชพัสดุต่อธนารักษ์สตูล จํานวน ๘ ไร่กว่า บริเวณโรงเรียนบ้าน
ท่าข้ามควาย เพื่อได้ทําประโยชน์เกี่ยวกับเร่ืองส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายในตําบลต่อไป

นายมามูด ย่าเหล – ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ สอบถามความ
รับผิดชอบต่อทรัพย์สิน งบประมาณที่จะต้องดูแลบํารุงรักษา เมื่อมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการดําเนินงาน (MOU) โครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จส่งงานแล้วหรือไม่ และ
กระบวนการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุได้ผ่านการรับรู้ของผู้นําหมู่บ้านหรือไม่ ในส่วนความ
ร่วมมือที่จะสนับสนุนหนุนเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลนาทอนเป็นเร่ืองที่ดี แต่การ
ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงต้องอยู่บนพื้นฐานท่ีถูกต้องตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ช้ีแจงการดําเนินการขอความเห็นชอบการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงาน (MOU) การบริหารจัดการและการดูแล
บํารุงรักษา ป้ายส่ือความหมายและป้ายแผนที่อุทยานธรณีโลกสตูล เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง การทําความตกลงร่วมมือ
กันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๔ และ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๘ (๑๒) การท่องเที่ยว รายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ
การดําเนินงาน (MOU) ผู้รับโอนจะเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ตลอดจน
บํารุงรักษาทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรรมข้างต้น ให้คุ้มค่าต่อ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด

ท้ังนี้โครงการอยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง เม่ือมีการดําเนินการแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีการ
มอบโอนทรัพย์สินอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ท่ีมท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๖๑ ประเด็นการรับมอบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความเห็นว่าตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น
กิจการการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธ์ินั้นได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
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ในส่วนกระบวนการขอใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ ได้จัดทําประชาคมในพื้นที่ และที่
ประชุมประชาคมมีมติให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนดําเนินการขออนุญาตขอใช้ที่ดินราช
พัสดุต่อธนารักษ์สตูล และได้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว การขอความเห็นชอบการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับน้ีแล้วก็จะขอให้สภาฯ มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ
ติดต้ังป้ายสื่อความหมายและป้ายแผนที่ในพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนท่าข้ามควายว่าเห็นด้วยท่ี
หน่วยงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลจะดําเนินการโครงการแต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้
พื้นท่ีจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อน ท้ังนี้เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณา

ประธานสภาฯ - ขอมติขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการและ
การดูแลบํารุงรักษา ป้ายส่ือความหมายและป้ายแผนที่อุทยานธรณีโลกสตูล กลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
อันดามัน กิจกรรมพัฒนาและขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูลแห่งแรกของประเทศไทย และให้
ความเห็นชอบการขอใช้ที่ราชพัสดุจากธนารักษ์จังหวัดสตูล

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๑ คน ดังนี้
เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่งประธานสภาฯ

๔.๒ พิจารณาอนุมัติการโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการขยายเขต
ประปาภายในตําบล หมู่ที่ ๗ บ้านบารายี ตําบลนาทอน เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการ
ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรณีโรคระบาดติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙)

ประธานสภาฯ – ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงเหตุผล รายละเอียดการโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โครงการขยายเขตประปาภายในตําบล หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี ตําบลนาทอน เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรณีโรค
ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙)

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงเหตุผลการขออนุมัติดําเนินการ
โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการขยายเขตประปาภายในตําบล หมู่ที่ ๗ บ้าน
บารายี ตําบลนาทอน เพื่อต้ังจ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต (กรณีโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙) เพราะโครงการขยายเขตประปา
ภายในตําบล หมู่ที่ ๗ บ้านบารายี ตําบลนาทอน หมดความจําเป็นที่จะต้องดําเนินโครงการ
เนื่องจากกิจการประปาหมู่ท่ี ๗ บ้านบารายีได้มอบคืนให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
ดําเนินการกิจการประปาเองมีศักยภาพในการบริหารกิจการประปา จึงขออนุมัติโอนลด
งบประมาณโครงการดังกล่าวเพื่อมาดําเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (กรณีโรคระบาดติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙) จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องมีมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด โดยเฉพาะผู้ท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงจะต้องเข้ากักตัวจํานวน ๑๔ วัน
ที่ศูนย์ควบคุม เฝ้าระวัง สังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทอน (LQ) และเข้ากักตัวท่ีบ้านพัก (HQ) ทําให้ผู้กักตัวไม่สามารถท่ีทํางานหารายได้
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รายได้ไม่เพียงพอ หรือใช้ชีวิตตามปกติได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบ จึงจะดําเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรณีโรคระบาดติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙) โดยมีการรับ
ลงทะเบียนผู้มีคุณสมบัติตามประกาศและนํารายชื่อให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนพิจารณา ช่วยเหลือมอบถุงอุปโภค บริโภค คาดว่ามีผู้
ลงทะเบียนไม่เกิน ๒๐๐ ราย รายละเอียดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและการโอนงบประมาณ
มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนช้ีแจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ชี้แจง
รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการโอนลดงบประมาณ โดยโอนลดงบประมาณแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตประปาภายในตําบล หมู่ที่ ๗
บ้านบารายี ตําบลนาทอน จํานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๔๑,๓๐๐ บาท โอนลด ๙๖,๕๐๐ บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๒๔๔,๘๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น มาดําเนินการโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรณีโรคระบาดติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙)
งบประมาณที่โอนมา จํานวน ๙๖,๕๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น การจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรณีโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙) ก็เป็นไปตาม
แนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

นายมามูด ย่าเหล - ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เห็นด้วยที่จะ
ดําเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรณีโรค
ระบาดติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙) เพราะจะได้ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบตามแนวทาง
ท่ีถูกต้อง

นายอําพล ย่าเหล - ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง เห็นด้วยที่จะดําเนินการ
โครงการ สอบถามบุคคลที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกพ้ืนท่ีแต่มากักตัวท่ีศูนย์ควบคุม เฝ้าระวัง สังเกต
อาการโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน (LQ)
ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้หรือไม่

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง -ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร สนับสนุนที่จะให้
ดําเนินการโครงการ เสนอแนะไม่ควรช่วยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้หรือพอจะมีฐานะก็
เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ถุงอุปโภค บริโภคขอให้
จัดซ้ือของท่ีมีคุณภาพ การมอบควรแจ้งสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เสนอควรจะมี
เอกสารรายชื่อผู้กักตัวนําเสนอสภาพิจารณาด้วย

นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนช้ีแจง การดําเนินเป็นไปตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน เรื่องการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ผู้ลงทะเบียนต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หนึ่งบ้านเลขท่ี หนึ่งสิทธิ์ ไม่เป็นผู้ได้รับการ
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สงเคราะห์ด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินคร้ังละ ๓,๐๐๐ บาทต่อ
ครอบครัวและช่วยเหลือติดต่อกันเกิน ๓ ครั้งต่อปีงบประมาณ

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาอนุมัติการโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการขยายเขตประปา
ภายในตําบล หมู่ที่ ๗ บ้านบารายี ตําบลนาทอน เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรณีโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙)

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๑ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่งประธานสภาฯ

๔.๓ พิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการขยายเขตประปา
ภายในตําบล หมู่ที่ ๗ บ้านบารายี ตําบลนาทอน เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงการขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการขยายเขต
ประปาภายในตําบล หมู่ที่ ๗ บ้านบารายี ตําบลนาทอน เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อโคม
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติดําเนินการ
โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการขยายเขตประปาภายในตําบล หมู่ที่ ๗ บ้าน
บารายี ตําบลนาทอน เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซ้ือโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพราะโครงการขยาย
เขตประปาภายในตําบล หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี ตําบลนาทอน หมดความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนิน
โครงการ และมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดซื้อโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อติดต้ังเป็นไฟฟ้า
สาธารณะในจุดเส่ียงที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ไม่สามารถติดตั้งสายดับ และเป็นการใช้พลังงาน
ทางเลือกส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อม ในส่วนคุณสมบัติเป็นโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4๐๐
วัตต์ ดังนั้นความสว่างอาจจะด้อยกว่าไฟฟ้าสาธารณะทั่วไป

นายยูหอด สวัสดี - ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง สนับสนุนและขอบคุณ
ผู้บริหารฯ ท่ีให้ความสําคัญและเสนอแนะถ้ามีงบประมาณเพียงพอขอให้ดําเนินการติดต้ังให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในตําบล

สมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เสนอควรมีการ
โยกย้ายไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งอยู่แล้วในจุดที่ซ้ําซ้อนและจุดที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไปติดตั้งจุดที่
มีสายดับและมีความจําเป็น และควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพื่อจัดซ้ือ

นายจิรวัฒน์ จิตรเที่ยง -ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร เห็นด้วยที่ดําเนิน
โครงการเป็นโครงการทางเหลือท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าท่ีอาจจะเกิน
จํานวนโควต้าใช้ฟรีในอนาคตและเป็นโครงการนําร่องเพื่ออนาคต สอบถามใครเป็นผู้ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า และการรับประกัน

นายมามูด ย่าเหล - ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที่ ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เสนอแนะควร
มีการบริหารจัดการโยกย้ายโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งแล้วไม่เหมาะสม กรณีหมู่ที่ ๙ อีกฝ่ัง
ถนนมีการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะแล้วแต่ยังไม่สว่างเพียงพอควรจะมีการติดตั้งในฝั่งถนนตรง
ข้ามด้วย
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นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ชี้แจง
รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการโอนลดงบประมาณ โดยโอนลดงบประมาณแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตประปาภายในตําบล หมู่ที่ ๗
บ้านบารายี ตําบลนาทอน จํานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๔๑,๓๐๐ บาทคงเหลือก่อนโอนลด
จํานวน ๒๔๔,๘๐๐ บาท โอนลด ๒๔๔,๘๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๐.๐๐ บาท
โดยโอนไปเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จํานวน ๗๒ ชุด รายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้

-โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ชนิด ไฟ LED
-ไฟเปิด – ปิดอัตโนมัติ
-ขนาดกําลังไฟฟ้า ๔๐๐ วัตต์
-ขนาดโคมไฟฟ้า ขนาด ๒๓๕x๕๕x๓๘๕ มม.
-แบตเตอรรี่ขนาด ๒๕,๐๐๐ mAh
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง – ขาโคมไฟฟ้าเหล็กชุบสี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ยาว

๑๒๐ เซนติเมตรพร้อมอุปกรณ์ขาจับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ จํานวน ๗๒ ชุด ราคา
ชุดละ ๓,๔๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณจํานวน ๒๔๔,๘๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น การติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์จะเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทอนและการรับประกัน ๑ ปี

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการขยายเขตประปา
ภายในตําบล หมู่ที่ ๗ บ้านบารายี ตําบลนาทอน เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซ้ือโคมไฟฟ้าโซล่า
เซลล์

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๑ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่งประธานสภาฯ

ประธานฯ สั่งพักการประชุม ๑๐ นาที

๔.๔ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สํานักงาน ค่าจัดซ้ือเก้าอี้สํานักงาน

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซ้ือเก้าอี้สํานักงาน
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นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ – ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจงเหตุผลรายละเอียดการขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เพราะมี
ความจําเป็นต้องจัดซื้อ เก้าอี้ที่ใช้อยู่สภาพชํารุดทรุดโทรม รายละเอียดระเบียบกฎหมายและ
การโอนงบประมาณมอบปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนชี้แจง

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย –ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ชี้แจง
รายละเอียดกฎหมายที่เก่ียวข้องและการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สํานักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ๑ ตัว คุณลักษณะ เก้าอี้สํานักงาน เบาะหนัง PU
โครงสร้างทําด้วยไม้เน้ือแข็ง หุ้มด้วยฟองนํ้าคุณภาพสูง ทนทาน แข็งแรง สามารถปรับระดับ
ได้ ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงาน
งบประมาณ จํานวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๗,๙๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณจํานวน ๗,๙๐๐
บาท โดยโอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ งบประมาณต้ังไว้ ๔๑๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕๗,๔๒๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๓๔๙,๕๒๐
บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
สํานักงาน

มติที่ประชุม – ลงมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จํานวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๑๑ คน ดังนี้
อนุมัติ ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง ตําแหน่งประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ
- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 1๖.๔๐ น.

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ดําเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ........................................................... ลงชื่อ.............................................................
(นายประสาน บุญยะรัตณ์) (นายยูหอด สวัสดี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

ลงชื่อ.............................................................
(................................................)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

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

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน


