
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
สมัยวิสามญั สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 25๖๕ 

 วันอังคารท่ี ๒๗ กันยายน 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 

                      
ผูล้าประชุม  - ไม่มี 
 
ผู้ขาดประชุม - ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  8   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   เลขานุการนายก อบต. กอเหลด นรินทร์ 
๕. นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน   รองปลัด อบต.  สรวีย์ ตาเดอิน 
๖. นายอับดุลเลาะ อาบะห์   ผู้อ านวยการกองช่าง อับดุลเลาะ อาบะห์ 
๗.        นางจิราภร  สุวรรณโณ   หัวหน้าฝ่ายฯ  จิราภร สุวรรณโณ 
๘. นางกันทิมา เจริญฤทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการ กันทิมา เจริญฤทธิ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

- เลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ีได้
ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ได้อ่านประกาศอ าเภอทุ่งหว้า 
เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๕ และเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕  
- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน กล่าว
เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ แนะน าตัวเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
ประธานสภาฯ - แจ้งให้ด าเนินการแนะน าตัวเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
นายกอเหลด นรินทร์ - แนะน าตัว นายกอเหลด นรินทร์ ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

นาทอน ได้รับการแต่งต้ังเมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
ท่ีประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ 
ขอมติรับรองโดยการยกมือ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม จ านวน ๙ คน 

มติท่ีประชุม  - รับรอง         ๘   เสียง 
ไม่รับรอง -      เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ประธานสภาฯ  

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ก ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน ๑ เคร่ือง  

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด การขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ อจัดซื้อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง 

นายมามูด ย่าเหล  – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการกองคลัง รายละเอียดอื่น ๆ มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

นางจิราภร สุวรรณโณ - ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียด
การโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ง าน
บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณจ านวน ๒๒,๐๐๐ 
บาท ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
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ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ท่ีต้ังไว้ ๒,๑๐๔,๔๖๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๖๖,๙๖๙.๐๑ บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด ๗๔๔,๙๖๙.๐๑ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสมปอง ชัยศิริ  – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เห็นด้วยที่จะโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณจ านวน 
๒๒,๐๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุมฯ อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๑.๑ พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เคร่ือง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

นายมามูด ย่าเหล  – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง เพราะไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันด าเนินการจัดซื้อได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
จัดซื้อ โดยขอกันเงิน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด     
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณจ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนและเจ้าหน้าท่ีงบประมาณช้ีแจงการ    
กันเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งป ี

ประธานสภาฯ - ขอมติขออนุมัติกันเงินงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง       
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณจ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท ขอมติโดยการ
ยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  
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มติท่ีประชุมฯ อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๒ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้โชว์ส าหรับวางโล่รางวัลและเกียรติ
บัตรพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ตู้ 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้โชว์ส าหรับวาง
โล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ตู้ 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลขออนุมั ติโอนเงิน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
จัดซื้อตู้โชว์ส าหรับวางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ตู้ เพราะท่ีผ่านมา
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเป็นจ านวนมากแต่ไม่มี
ท่ีเก็บไว้ เพื่อเป็นท่ีเก็บผลงานของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะต้องจัดซื้อตู้โชว์ โดยจะวางบริเวณทางขึ้นบันไดช้ันสอง
ของส านักงาน รายละเอียดอื่น ๆ มอบรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์  - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเพิ่มเติม ท่ีผ่านมางบประมาณ
ไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการในครั้งท่ีได้ด าเนินการจัดซื้อติดต้ังป้ายท าเนียบ เมื่อก าลังจะส้ิน
ปีงบประมาณตรวจสอบแล้วมีงบประมาณท่ีจะโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ โดย
รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้
โชว์ส าหรับวางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ตู้ งบประมาณจ านวน 
๖๙,๐๐๐ บาท คุณลักษณะ ตู้โชว์ส าหรับวางโล่รางวัลและเกียรติบัตร ขนาดกว้าง ๔๐ 
เซนติเมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร ช้ันวางเป็นกระจก มีไฟส่องสว่างภายในตู้ ใช้
เกณฑ์ราคากลางท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจ าเป็นที่จะต้อง
จัดซื้อไว้ใช้เป็นท่ีเก็บโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ท่ีต้ังไว้ ๘๖,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๒,๔๒๔.๒๓ บาท โอน
ลด ๓๑,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑,๔๒๓.๒๓ บาท โอนลดจากแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
ต้ังไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๘,๘๕๕.๔๕ บาท โอนลด 
๒๘,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๘๕๕.๔๕ บาท และ โอนลดจากแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณต้ังไว้ ๖๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑๐,๘๙๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๘๙๐ บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  
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ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ - ขอมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
จัดซื้อตู้โชว์ส าหรับวางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ตู้ งบประมาณ
จ านวน ๖๙,๐๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุมฯ อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๒.๑ พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือตู้โชว์
ส าหรับวางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ตู้ 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้โชว์ส าหรับวางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ตู้ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์  - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ โดยขอกันเงิน
งบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้โชว์ส าหรับวางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมติดต้ัง 
จ านวน ๑ ตู้ งบประมาณจ านวน ๖๙,๐๐๐ บาท เพราะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันด าเนินการ
จัดซื้อได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อ  

ประธานสภาฯ - ขอมติขออนุมัติกันเงินงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้โชว์ส าหรับวางโล่รางวัล
และเกียรติบัตรพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ตู้ งบประมาณจ านวน ๖๙,๐๐๐ บาท ขอมติโดย
การยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุมฯ อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๓ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในต าบล สายช่องสะบ้า หมู่ที่ ๖ – เชื่อมต่อถนน หมู่ที่ ๗ 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียดขออนุมัติโอนเงินเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในต าบล สายช่องสะบ้า หมู่ ท่ี ๖ – 
เช่ือมต่อถนน หมู่ท่ี ๗ 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลท่ีต้องด าเนินการโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายใน
ต าบล สายช่องสะบ้า หมู่ท่ี ๖ – เช่ือมต่อถนน หมู่ท่ี ๗ เพื่อปรับปรุงถนนให้ถนนมีความ
กว้างให้เท่ากันตลอดท้ังสาย รองรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในอนาคต ให้
ประชาชนมีความสะดวก ใช้สัญจรไม่เกิดอันตรายต่อยานพาหนะและผู้สัญจร ท่ีดินบริเวณ
ก่อสร้างได้รับการอุทิศจากประชาชนให้ด าเนินการปรับปรุงขยายถนนในครั้งนี้ 
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นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเพิ่มเติม ท่ีผ่านมาถนนบริเวณ

ดังกล่าวคับแคบใช้สัญจรล าบาก ถนนช ารุดบ่อยสาเหตุไม่มีคูระบายน้ า น้ าจึงไหลกัดเซาะ
บนผิวจราจร โดยรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รายการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายใน
ต าบล สายช่องสะบ้า หมู่ท่ี ๖ – เช่ือมต่อถนนหมู่ท่ี 7 งบประมาณจ านวน ๓๓๒,๓๐๐ 
บาท รายละเอียด เป็นการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร 
ถมหินผุหนาเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นท่ีหินผุไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร สถานท่ี
ด าเนินการ หมู่ท่ี ๖ บ้านท่าข้ามควาย โครงการปรากฏบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 
บรรจุในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๗๓ ข้อ ๑๓ โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ท่ีต้ังไว้ ๒,๑๐๔,๔๖๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๗๔๔,๙๖๙.๐๑ บาท โอนลด ๓๓๒,๓๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 
๔๑๒,๖๖๙.๐๑ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสว่าง ประกอบ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๖ บ้านท่าข้ามควาย เห็น
ด้วยท่ีจะโอนงบประมาณมาด าเนินการ ประชาชนท่ีสัญจรล าบากมาก ถนนคับแคบ ถนน
ช ารุดบ่อย และรองรับอนาคตท่ีจะด าเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เห็นด้วย
ท่ีจะด าเนินการปรับปรุง จากการท่ีเคยใช้สัญจรเดินทางถนนสายดังกล่าวล าบากมาก ควร
มีการขยายถนนและก่อสร้างถนนให้มีมาตรฐาน 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ีจะ
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการปรับปรุงถนนสายนี้ แนะน า ก าชับช่างผู้ควบคุมงาน ก ากับ
ดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน และวัสดุหินผุต้องมีคุณภาพ ก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐาน เกรดบดอัด ลักษณะถนนควรเป็นหลังเต่า และการวางท่อให้ถูกต้องได้ระดับ 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร สอบถาม
เงินงบประมาณท่ีโอนมาจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจ า ท่ีมีการใช้โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ หลายรายการ เหตุใด
งบประมาณในแผนงานนี้คงเหลือมาก 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ งบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจ าท่ีมียอดคงเหลือมาก เนื่องจากวิธีการต้ัง
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่นประเภทเงินเดือนจะต้ังให้ครบ ๑๒ เดือน ตาม
กรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และจะต้องไม่เกินวงเงินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย
ท้ังหมดตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ กองคลังมีต าแหน่งว่างหลายอัตรา จึงมีงบประมาณท่ีไม่ได้เบิกจ่ายท าให้เงิน
งบประมาณเหลือมาก 
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ประธานสภาฯ - ขอมติขออนุมัติโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
รายการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในต าบล สายช่องสะบ้า หมู่ท่ี ๖ – 
เช่ือมต่อถนนหมู่ท่ี 7 งบประมาณจ านวน ๓๓๒,๓๐๐ ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้า
ประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุมฯ อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๓.๑ พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดิน
เดิมภายในต าบล สายช่องสะบ้า หมู่ที่ ๖ – เชื่อมต่อถนน หมู่ที่ ๗ 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการขอกันเงินงบประมาณโครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในต าบล สายช่องสะบ้า หมู่ท่ี ๖ – เช่ือมต่อถนน หมู่ท่ี ๗ 

นายมามูด ย่าเหล  - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ โดยขอกันเงิน
งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รายการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนดินเดิมภายในต าบล สายช่องสะบ้า หมู่ท่ี ๖ – เช่ือมต่อถนนหมู่ท่ี 7 งบประมาณ
จ านวน ๓๓๒,๓๐๐ บาท เพราะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประธานสภาฯ - ขอมติขออนุมัติกันเงินงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รายการ
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในต าบล สายช่องสะบ้า หมู่ ท่ี ๖ – 
เช่ือมต่อถนนหมู่ท่ี 7 งบประมาณจ านวน ๓๓๒,๓๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้
เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุมฯ อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๔ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียดขออนุมัติโอนเงินเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล      
นาทอน 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลท่ีต้องด าเนินการโอน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการประชาชน
และชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เพื่อปรับปรุงห้องน้ าให้มีความพร้อมใช้งาน 
ห้องน้ าก่อสร้างเป็นระยะเวลานาน ช ารุดบ่อยครั้งและมีกล่ิน  
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นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเพิ่มเติม การปรับปรุงห้องน้ า

ให้ถูกสุขลักษณะ รองรับการใช้ของเจ้าหน้าท่ีภายในส านักงานและประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการหรือมาดูงาน โดยรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รายการโครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการ
ประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน งบประมาณจ านวน ๓๘๔,๑๐๐ 
บาท รายละเอียด เป็นการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ าภายในอาคารส านักงาน ปูพื้นกระเบ้ือง 
เปล่ียนโถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้าง สายฉีดช าระ ก๊อกอ่างล้างหน้า ประตู รายละเอียด
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ี อบต.นาทอน ก าหนด  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ท่ีต้ังไว้ ๒,๑๐๔,๔๖๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน  ๔๑๒,๖๖๙.๐๑ บาท โอนลด ๒๖๗,๗๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 
๑๔๔,๙๖๙.๐๑ บาท และโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณท่ีต้ังไว้ 
๓๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๖๑,๒๐๗.๔๘ บาท โอนลด ๑๑๖,๔๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๔๔,๘๐๗.๔๘ บาท การโอนเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เห็น
ด้วยท่ีจะด าเนินการเพราะห้องน้ าปัจจุบันมีกล่ิน อุปกรณ์ก็ช ารุดเสียหาย และเป็นการ
รองรับท้ังเจ้าหน้าท่ีและประชาชนมาติดต่อราชการให้มีห้องน้ าใช้ถูกสุขลักษณะ 

นายเลาะห์ อิฐฤทธิ์ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง เห็นด้วยท่ีจะ
ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ าเพื่อความเหมาะสมและรองรับผู้ใช้ 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เป็นการรีโน
เวท ปรับปรุงห้องน้ าให้ทันสมัย เหมาะสมการใช้งาน เสนอแนะควรมีท่ีส าหรับอาบน้ า
ละหมาดของผู้หญิง 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร เห็นด้วยท่ี
จะมีการปรับปรุงห้องน้ า ในส่วนกล่ินเหม็นอาจเกิดจากบ่อเกรอะท่ีเป็นถังไม่ใช่ท่อบ่อดินท่ี
สามารถซึมได้ 

นายอับดุลเลาะ อาบะห์ - ในฐานะผู้อ านวยการกองช่าง การปรับปรุงห้องน้ าเน้นการใช้วัสดุท่ีท าความสะอาดง่ายใช้
ถูกไม่เน้นการล้าง วัสดุอุปกรณ์ทันสมัยข้ึน ในส่วนกล่ินก็จะมีฝาปิดท่อแบบดับกล่ิน 

ประธานสภาฯ - ขอมติขออนุมัติโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
รายการโครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน งบประมาณจ านวน ๓๘๔,๑๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้า
ประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุมฯ อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
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๔.๔.๑ พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการ
ประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการขอกันเงินงบประมาณโครงการปรับปรุง
ห้องน้ าศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

นายมามูด ย่าเหล  - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงเหตุผลรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ โดยขอกันเงิน
งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รายการโครงการปรับปรุงห้องน้ า
ศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน งบประมาณจ านวน 
๓๘๔,๑๐๐ บาท  เพราะไม่สามารถก่อหนี้ ผูกพันด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ ทัน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประธานสภาฯ - ขอมติขออนุมัติกันเงินงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รายการ
โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล      
นาทอน งบประมาณจ านวน ๓๘๔,๑๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุม
สภาฯ ท้ังหมด ๙ คน  

มติท่ีประชุมฯ อนุมัติ  ๘   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ  

ประธานสภาฯ - ส่ังพักการประชุม ๑๕ นาที 
.................................................................................................................................................................................. 

 ๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสตูล 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินของรัฐของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสตูล 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการให้ความเห็นชอบการขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสตูล ท่ีปัจจุบัน
อาคารส านักงาน อบต.นาทอนหลังเก่าเป็นอาคารท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสตูล 
ขอใช้ฝึกสอนเด็กพิเศษ แต่สภาพอาคารช ารุดไม่พร้อมใช้งาน จึงได้ประสานขอให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษฯ ได้หาสถานท่ีอื่นหรือท าการก่อสร้างอาคารใหม่ ถ้าหากจะด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารบริเวณท่ีเดิมจะต้องด าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ซึ่ง
อาคารส านักงาน อบต.นาทอนหลังเก่ายังไม่ได้ด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นท่ีในท่ีดินจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

นายมามูด ย่าเหล ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเพิ่มเติม ทางศูนย์การศึกษา
พิเศษฯ ได้ท าหนังสือเพื่อขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้ประสานหมู่บ้าน
จัดประชุมประชาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ท่ีดินของรัฐในหมู่บ้านท่ีพื้นท่ี
ต้ังอยู่ และท่ีประชุมประชาคมหมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง ได้ประชุมประชาคมเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน 
๒๕๖๕ และมีมติเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสตูลได้ขอ
ใช้พื้นท่ีของรัฐต่อไป 
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นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงระเบียบ ขั้นตอน การขอใช้พื้นท่ีท่ีดิน

ของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน กรณีทบวงการเมืองขอใช้ท่ีดินของรัฐ 
เพื่อประโยชน์ในราชการ โดยผู้ขออนุญาตต้องยื่นเรื่องต่อหน่วยงานท่ีดินและมีการรังวัด 
ด าเนินการถอนสภาพ จัดให้มีการประชุมราษฎรในพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบในการขอใช้ เสนอให้จังหวัดแจ้งให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย
ตรวจสอบและให้ความเห็นและน าเสนอคณะกรรมการประจ าจังหวัดพิจารณา เสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดออกใบอนุญาต โดยส่งเรื่องให้กรมท่ีดินเพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ก่อนออกใบอนุญาต ท่ีดินท่ีทางศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ขอใช้ ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง เป็น
ท่ีสาธารณะประโยชน์พลเมืองใช้ร่วมกัน ปัจจุบันได้ออกหนังสือส าคัญท่ีหลวงแล้ว จ านวน
พื้นท่ีท่ีขอใช้ประมาณ ๒ งาน หรือประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ
เพื่อท่ีจะให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสตูล ได้ด าเนินการ
ขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยการยกมือ 
จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน 

 มติท่ีประชุมฯ เห็นชอบ  ๘   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารละหมาด (มูศอลลา) ใน
พื้นที่บริเวณอาคารศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการขออนุญาตให้ก่อสร้างอาคารละหมาด (มูศอลลา) 
ในพื้นท่ีบริเวณอาคารศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการอนุญาตให้มูลนิธิหรือ
หน่วยงานการกุศลท่ีจะสนับสนุนงบประมาณและก่อสร้างอาคารละหมาดในพื้นท่ีบริเวณ
อาคารศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เมื่อก่อสร้างแล้ว
เสร็จก็จะมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนดูแลรับผิดชอบอาคารละหมาด ในส่วน
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการก่อสร้างอาคารละหมาด เนื่องจากปัจจุบันสถานท่ีละหมาดเพื่อ
ประกอบศาสนกิจของเจ้าหน้าท่ี ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน ยังไม่มี 
มีเพียงห้องเล็กๆ ท่ีกั้นไว้เป็นท่ีละหมาด หากมีการก่อสร้างอาคารละหมาดก็จะมีสถานท่ี
รอบรับการประกอบศาสนกิจท่ีเหมาะสม 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เห็น
ด้วยท่ีจะมีอาคารสถานท่ีละหมาด ท่ีผ่านมาได้ประสานขอใช้อาคารละหมาดบริเวณ หมู่ท่ี 
๙ แถวบ้านหลัก ๑๔ ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของท่ีดินท่ีจะให้ท าการปรับปรุงอาคาร
ละหมาด เสนอแนะท่ีจะให้รีบด าเนินการของบจากมูลนิธิการกุศล 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ีจะ
ให้มีการด าเนินการก่อสร้างอาคารละหมาด เพราะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีท่ีประกอบ
ศาสนกิจ ท่ีผ่านมาได้เดินทางไปประสานมูลนิธิเพื่อขอสนับสนุนงบก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานท่ี
ขอรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจะต้องมีท่ีดินและมีการอนุญาตให้ใช้ท่ีดินในการ
ก่อสร้าง ขนาดอาคารจะมีหลายขนาดสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
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นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงความส าคัญและความต้องการ

ท่ีจะต้องมีอาคารละหมาด บริบทสังคมในพื้นท่ีต าบลนาทอนประชาชนนับถือศาสนา
อิสลามเป็นส่วนใหญ่ ตามหลักการปฏิบัติหรือรูก่นอิสลาม ๕ ประการ การละหมาด ๕ 
เวลาเป็นหนึ่งในหลักการปฏิบัติ มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากมีการก่อสร้างอาคาร
ละหมาดโดยมูลนิธิองค์กรการกุศลแล้วมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนดูแล
รับผิดชอบ ถือว่าเป็นไปตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า 

นายกอเหลด นรินทร์ - ในฐานะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงความจ าเป็นท่ีจะต้องมี
อาคารละหมาดเพื่อรองรับมุสลีมะ มุสลิมีน เป็นเรื่องส าคัญยิ่ง 

นายสุนิน ทอดท้ิง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา สนับสนุนให้
มีการก่อสร้างอาคารละหมาด เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจท้ังเจ้าหน้าท่ี ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ และผู้มาศึกษาดูงาน 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน การอนุญาตให้ใช้ท่ีดินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
นาทอน เมื่อมีการก่อสร้างอาคารแล้วอุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมี
ภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ และตามความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยไว้  ส าหรับพื้นท่ี
ก่อสร้างอาคารละหมาด บนพื้นท่ีโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๖๖๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบล    
นาทอนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารละหมาด (มูศอลลา) 
ในพื้นท่ีบริเวณอาคารศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
โดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๙ คน 

 มติท่ีประชุมฯ เห็นชอบ  ๘   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ  

- ไม่มี 
  
 
 ปิดประชุมเวลา 1๖.๔๐ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


