
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี 25๖๕ 
 วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม 256๕ เวลา ๑๓.๐๐ 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. 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  - ไม่ม ี
 
ผู้ขาดประชุม - ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน    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. นายประยูรศักดิ์ โต๊ะลาตี   เลขานุการนายกฯ ประยูรศักดิ์ โต๊ะลาตี 
๕.        นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง ปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์ 
๖. นางสุนีย์  แก้วกุก   ผู้อ านวยการการศึกษาฯ  สุนีย์  แก้วกุก 
๗. นายอับดุลเลาะ อาบะห์   ผู้อ านวยการกองช่าง  อับดุลเลาะ อาบะห์ 
๘. นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร  นักวิเคราะห์ฯ   พรพิสุทธิ์ ใจสมุทร 
๙.  นางกันทิมา เจริญฤทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการ  กันทิมา เจริญฤทธิ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.0๙ น. 
  

- เลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม
ท่ีได้ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ 
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๕  
- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
-ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ - สอบถามรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ ประชุมเมื่อวันท่ี ๗ 

มกราคม ๒๕๖๕ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติท่ีประชุม  - รับรอง         ๗   เสียง 

ไม่รับรอง -      เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ - สอบถามรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ประชุมเมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดย
การยกมือ  

มติท่ีประชุม  -รับรอง         ๗   เสียง 
ไม่รับรอง  -      เสียง 

  งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ประธานสภาฯ 
       

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองด่วน 
-ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เร่ืองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประธานสภาฯ - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนด าเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อสภาฯ 

นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร – ในฐานะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนช้ีแจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่ น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่รายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ท้ังนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมพิจารณา
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาฯ  
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เพื่อรับทราบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยสรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ ท้ัง ๗ ยุทธศาสตร์ ท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๑๙๒ โครงการ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณและได้ด าเนินการโครงการจริงจ านวน ๗๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๓ 
และมีข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา 

๑. จัดท าโปรแกรมแผนท่ีภาษีให้สมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้ 
ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

๒. บูรณาการและประสานความร่วมมือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดไว้ให้ได้มาก
ยิ่งขึ้น 

๓. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับภารกิจปริมาณงานและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน โดยเฉพาะกองช่าง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถเปล่ียนแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านท่ีต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด
งบประมาณและการตั้งจ่ายรายการใหม่ 

  ๕. เสนอให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเร่งรัดการด าเนินการโครงการท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน  

ช่องไทรให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนบริหารจัดการ 
ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงการรับโอนกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร ให้

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนบริหารจัดการ 
นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการรับมอบกิจการระบบประปา

หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทรจากคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ท่ีไม่สามารถบริหาร
จัดการกิจการประปาได้อันเนื่องจากขาดทุน ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องรับโอนกิจการประปามาบริหารจัดการเองเพื่อให้ประชาชนหมู่ท่ี ๓ 
และหมู่ ท่ี  ๖ และหมู่บ้านอื่น ๆ ได้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค รายละเอียดมอบให้         
นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดการรับโอนกิจการประปาหมู่ท่ี ๓ 
บ้านช่องไทรเพื่อมาบริหารเอง ท้ังนี้ทางคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน            
ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะคืนกิจการประปาให้ทางองค์บริหารส่วนต าบลนาทอน   
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เข้ามาบริหาร ซึ่งกิจการประปาหมู่ท่ี ๓ เป็นกิจการประปาท่ีได้รับมอบโอนภารกิจมาจาก
ส านักงานชลประทานท่ี ๑๖ กรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ และทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนได้มอบให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทรเป็น
ผู้บริหารกิจการประปา การโอนในครั้งนี้ทางคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้านได้ให้
เหตุผลเรื่องประสบปัญหาขาดทุนอันเนื่องจากเก็บรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย เหตุเพราะมี
ค่าใช้จ่ายสูงมีเงินไม่เพียงพอจ่ายค่าไฟฟ้า เกิดจากท่อประปาช ารุดโดยมีการวางท่อเมน
ระยะยาว ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างท่ัวถึง จึงท าให้น้ าเกิดการรั่ว ไหล ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนมาก และอีกท้ังไม่พร้อมในเรื่องของเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบประปา  
ท้ังนี้สระน้ าช่องงับท่ีเป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปามีปริมาณการกักเก็บน้ า
จ านวนมาก ในฤดูแล้งสามารถท่ีจะจ่ายส่งน้ าให้กับหมู่ท่ี ๖ บ้านท่าข้ามควาย หมู่ท่ี ๗ 
บ้านบารายี และหมู่ท่ีมีท่อเมนเดินผ่านได้แก่หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน หมู่ท่ี ๒ บ้านนากลาง 
หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่และหมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ ถ้าหากเกิดภัย
แล้งไม่มีน้ าประปาใช้ในหมู่บ้าน การรับโอนกิจการประปามาบริหารเองก็จะสามารถท่ีจะ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในต าบลได้ ท่ีผ่านมาก็ได้ใช้น้ าของกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓  
มาใช้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ าประปาในหมู่ท่ี ๔,๖,๗,๘ และหมู่ท่ี ๙ ในช่วงหลายปีท่ีผ่าน
มา อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีงบประมาณ มีความพร้อมในการจ้าง
เจ้าหน้าท่ีบุคลากรท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ี ดูแลระบบประปา มีศักยภาพในการบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นควรท่ี
รับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เป็นเรื่องส าคัญท่ีจะต้องรับโอนกิจการประปามาบริหารเอง ท้ังนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนสามารถน าน้ าประปาหมู่ท่ี ๓ มาแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคในภาพรวมของต าบลได้เป็นอย่างดี 

จาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ี
รับโอนกิจการประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี ๓ เพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในหมู่บ้านท่ี
ประสบปัญหามีแหล่งน้ าผลิตประปาไม่เพียงพอเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ท่ีผ่านมาหมู่ท่ี ๗ บ้าน
บารายีก็ได้น้ าประปาจากหมู่ท่ี ๓ มาใช้อุปโภค บริโภค โดยกิจการประปาหมู่ท่ี ๗ ต้อง
จัดซื้อน้ าประปาท าให้กิจการประปาประสบปัญหาขาดทุน ต้องโอนคืนให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนเข้ามาบริหาร ถ้าหากรับโอนก็จะเป็นเรื่องท่ีดีมาก และแนะน ากองช่าง
เรื่องการบริหารกิจการประปา กรณีน้ ารั่วไหล ท่อช ารุด การซ่อมแซมต้องทันท่วงที ควร
มีประตูปิดเปิดน้ าเป็นช่วง  ๆ เมื่อต้องซ่อมแซมท่อประปาจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้ใช้น้ า 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ 
บ้านช่องไทร มีสมาชิกใช้น้ าจ านวน ๓๐๒ ครัวเรือน มีหนี้สินคงค้างค่าไฟฟ้าหลายเดือน 
จ านวน ๒๗๑,๖๗๙.๙๘ บาท ซึ่งคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ได้ท าหนังสือ
พร้อมมอบเงินสดจ านวน ๕๒,๕๒๔ บาท ส าหรับฝากช าระค่าไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคแทนคณะกิจการประปาระบบประปาหมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร และได้แจ้งค่า
น้ าประปาท่ีอยู่ระหว่างจัดเก็บโดยประมาณ 30,000 บาท จึงจะน าส่งให้ อบต.ใน
ภายหลัง ก่อนท่ีจะถึงขั้นตอนท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจะรับมอบโอน
กิจการประปาโดยขอความเห็นชอบสภาฯ ท้ังนี้ทางเจ้าหน้าท่ีก็ได้น าเงินดังกล่าวไปช าระ 
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 ค่าไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ค่าไฟฟ้าท่ีค้างช าระยังคงเหลือจ านวน 
๒๑๙ ,๑๕๕.๙๘ บาท ท้ังนี้ทางคณะกรรมการกิจการประปาหมู่ท่ี ๓ ช้ีแจงว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการบริหารกิจการประปาขาดทุนสะสมมาตลอดหลายเดือนท่ีผ่านมา
นับต้ังแต่จ่ายน้ าช่วยเหลือหมู่บ้านอื่น ๆ ท าให้ค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก ท่อประปา
ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านแตกช ารุดท าให้น้ ารั่วไหล เจ้าหน้าท่ีดูแลไม่ท่ัวถึง 
ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า แบกรับภาระไว้ไม่ไหว จึงขอส่งคืนกิจการประปาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนเข้ามาดูแลบริหารจัดการ อีกท้ังจะเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ าประปาท้ังระบบภายในต าบล
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประธานสภาฯ - ขอมติขอความเห็นชอบรับโอนกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทรให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนบริหารจัดการ ขอมติโดยการยกมือจ านวนผู้เข้า
ประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  ๗   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๕.๒ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ครุภัณฑ์ส านักงาน                                                                                                                                                                           

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มอบหมายนายสุวรรณ สิงห์อินทร์ 
ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เหตุผลเพื่อจัดซื้อเก้าอี้ ๒ ตัว ส าหรับ ผู้บริหารฯ และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ทดแทนเก้าอี้ตัวเดิมท่ีช ารุด เก้าอี้ชุดรับแขกจ านวน ๑ ชุด เพื่อไว้
ต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เก้าอี้ ๑ ตัว ส าหรับใช้นั่งงานพิธีการต่าง ๆ และตู้
เก็บเอกสารส าหรับใช้เก็บเอกสารห้องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จ านวน
งบประมาณท้ังส้ิน ๔๙,๑๐๐ บาท รายละเอียด ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการโอน
เงินประมาณ มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย -ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้ช้ีแจง
รายละเอียดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับผู้บริหารพนักพิง สูงบุนวมปรับระดับ
ได้  ขาไม้ ๕ แฉกมีล้อเล่ือน  จ านวน ๒ ตัว  ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท, จัดซื้อโซฟาบุนวม 
จ านวน  ๕  ท่ีนั่งพร้อมโต๊ะกลาง  จ านวน ๑ ชุด  ราคา ๑๙,๘๐๐ บาท จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ๒ ประตูเปิด  ขนาด ๘๐x๔๐x80  เซนติเมตร จ านวน ๑ ตู้ ราคา ๓,๕๐๐ 
บาท จัดซื้อเก้าอี้นั่งไม้สักบุผ้าหลุย มีท่ีเท้าแขน  จ านวน ๑ ตัว  ราคา ๖,๘๐๐ บาท  
เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ ๔๙,๑๐๐.๐๐ บาท โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อปท.  
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ท่ีต้ังไว้ ๑,๗๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๖๕๐,๒๔๐.๐๐ บาท 
โอนลด ๔๙,๑๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑,๖๐๑,๑๔๐.๐๐ บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี สอบถามใน
สมัยท่ีผ่านมาสภาฯ  เคยมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อเก้าอี้ ชุดรับแขก งบประมาณ
จะซ้ าซ้อนหรือไม่ 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ในสมัยสภาชุดท่ีผ่านมาได้มีมติจากสภาฯ อนุมัติให้
จัดซื้อเก้าอี้และชุดรับแขกไปแล้ว แต่ทางส านักงานปลัดไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ ท าให้
งบประมาณท่ีต้ังไว้ตกเป็นเงินสะสม สาเหตุท่ีไม่ได้ด าเนินการเพราะราคา ณ ตอนท่ีก าลัง
ด าเนินการจัดซื้อมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากจึงไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ - ขอมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ส านักงาน งบประมาณ  ๔๙,๑๐๐.๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือจ านวนผู้เข้าประชุม
สภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม   อนุมัติ  ๗   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๕.๓  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบ ริหารส่วนต าบลนาทอนเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

นายมามูด ย่าเหล - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแทนชุดท่ีหมดวาระส้ินสภาพการด ารง
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจ านวน ๓ คน รายละเอียด 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมอบปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้
ช้ีแจง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นแทนชุดท่ีหมดวาระส้ินสภาพการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนจ านวน ๓ คน ซึ่งเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๓) ก าหนดให้คัดเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคน 
ซึ่งเมื่อคัดเลือกครบจ านวนจะเสนอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออก
ค าส่ังแต่งต้ังต่อไป 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คนท่ีหนึ่ง และขอสมาชิกสภาฯรับรองสองคน 
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นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 

เสนอนายจาตุรงค์ ส่งแสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๗ บ้าน
บารายี เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีหนึ่ง 

ผู้รับรอง 1) นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ 
บ้านนาทอน 
2) นายสุนิน  ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้าน     
ท่าศิลา 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม 
เป็นอันว่าต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนท่ีหนึ่ง ได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คนท่ีหนึ่ง 

ประธานสภาฯ - โดยให้สมาชิกสภาฯ ในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นคนท่ีสอง ตามล าดับต่อไป 

นายสุนิน ทอดท้ิง  - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕  บ้านท่าศิลา เสนอ    
นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญ
ราษฎร์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีสอง 

ผู้รับรอง 1) นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๖ บ้าน    
ท่าข้ามควาย 
2) นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๘ 
บ้านทุ่งใหญ่ 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม 
เป็นอันว่าต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนท่ีสอง ได้แก่ นายสมปอง ชัยศิริ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีสอง 

ประธานสภาฯ - ให้สมาชิกสภาฯ ในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คนท่ีสาม ตามล าดับต่อไป 

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑  บ้านนาทอน เสนอ 
นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๖ บ้าน        
ท่าข้ามควาย เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีสาม 

ผู้รับรอง 1) นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๙ บ้าน     
วังเจริญราษฎร์ 
2) นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๘ 
บ้านทุ่งใหญ่ 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม 
เป็นอันว่าต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนท่ีสอง ได้แก่ นายสว่าง ประกอบ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี  ๖ บ้านท่าข้ามควาย เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีสาม 
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คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน ได้แก่ 
  ๑. นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๗ บ้าน  

บารายี 
 ๒. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้าน    

วังเจริญราษฎร์ 
 ๓. นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๖ บ้าน   

ท่าข้ามควาย 

 ๕.๔ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบ ริหารส่วนต าบลนาทอนเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายมามูด ย่าเหล - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแทนชุดท่ี
หมดวาระส้ินสภาพการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
จ านวน ๓ คน รายละเอียด ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมอบปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ให้
ช้ีแจง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแทนชุดท่ีหมดวาระส้ินสภาพการด ารง
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจ านวน ๓ คน ซึ่งเป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ (๑) ก าหนดให้คัดเลือกจาก
สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคน ซึ่งเมื่อคัดเลือกครบจ านวนจะเสนอให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค าส่ังแต่งต้ังต่อไป 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีหนึ่ง และขอสมาชิกสภาฯ รับรองสองคน 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เสนอนางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๑ 
บ้านนาทอน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีหนึ่ง 

ผู้รับรอง 1) นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้าน   
บารายี 
2) นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๖ บ้าน    
ท่าข้ามควาย 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม เป็นอันว่าต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นคนท่ีหนึ่ง ได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ ท่ี  ๑ บ้านนาทอน เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีหนึ่ง 
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ประธานสภาฯ - โดยให้สมาชิกสภาฯ ในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีสอง ตามล าดับต่อไป 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เสนอ      
นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีสอง 

ผู้รับรอง 1) นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ 
บ้านนาทอน 
2) นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม เป็นอันว่าต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นคนท่ีหนึ่ง ได้แก่ นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนท่ีสอง 

ประธานสภาฯ - โดยให้สมาชิกสภาฯ ในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีสาม ตามล าดับต่อไป 

นายสุนิน ทอดท้ิง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เสนอ      
นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๘ บ้าน  
ทุ่งใหญ่ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีสาม 

ผู้รับรอง 1) นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง 
2) นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๙ บ้าน     
วังเจริญราษฎร์ 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม เป็นอันว่าต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นคนท่ีหนึ่ง ได้แก่ นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ ท่ี  ๘ บ้านทุ่งใหญ่  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ีสาม 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ คน ได้แก่ 
  ๑.นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๑ 

บ้านนาทอน 
  ๒.นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๕ บ้าน     

ท่าศิลา 
  ๓.นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๘ 

บ้านทุ่งใหญ่ 
ประธานสภาฯ         ------ พักการประชุม ๑๐ นาที ------ 

เริ่มประชุมต่อวาระท่ีเหลือ 
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๕.๕ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบ ริหารส่วนต าบลนาทอนเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอนเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดคัดเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ท่ีก าหนดให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน เพื่อ
คัดเลือกแทนท่านสมาชิกสภาฯ ท่ีหมดวาระการด ารงต าแหน่งในสมัยท่ีผ่านมา ซึ่งเมื่อ
คัดเลือกครบจ านวนจะเสนอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค าส่ัง
แต่งต้ังต่อไป 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน คนท่ีหนึ่ง และขอสมาชิกสภาฯ
รับรองสองคน 

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เสนอ   
นายจาตุรงค์  ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน คนท่ี
หนึ่ง 

ผู้รับรอง 1) นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๙ บ้าน     
วังเจริญราษฎร์ 
2) นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๖ บ้าน    
ท่าข้ามควาย 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลนาทอน เสนอช่ือ เพิ่ ม เติม เป็นอันว่าต าแหน่ ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนคนท่ีหนึ่ง 
ได้แก่ นายจาตุรงค์  ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๗ บ้าน
บารายี เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
คนท่ีหนึ่ง 

ประธานสภาฯ - โดยให้สมาชิกสภาฯ ในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน คนท่ีสอง ตามล าดับต่อไป 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เสนอ      
นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้าน
นาทอน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
คนท่ีสอง 
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ผู้รับรอง 1) นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๘ บ้าน

ทุ่งใหญ่ 
2) นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนท่านต่อไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลนาทอน เสนอช่ือ เพิ่ ม เติม เป็นอันว่าต าแหน่ ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนคนท่ีสอง 
ได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ 
บ้านนาทอน 

 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ๒ คน 
ได้แก่ 

 ๑. นายจาตุรงค์  ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี 
 ๒. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ 

บ้านนาทอน 

 ๕.๖ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบ ริหารส่วนต าบลนาทอนเป็น
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาทอนเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน ซึ่งในจ านวนดังกล่าวจะมีตัวแทน
จากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการด้วย รายละเอียดอื่น ๆ 
มอบหมายผู้อ านวยกองการศึกษาฯ ช้ีแจง 

นางสุนีย์ แก้วกุก - ในฐานะผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๓ ศูนย์ ในแต่ละ
ศูนย์มีคณะกรรมการท่ีมาจากตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ดังนี้ 

  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน มี ๒ คน 
  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าศิลา มี ๑ คน 
   ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ ๒ คน  
 เพื่อให้ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อให้ผู้บริหารฯ 
ได้ออกค าส่ังแต่งต้ังต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาทอนจ านวน ๒ คน 
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นายสว่าง ประกอบ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๖ บ้านท่าข้ามควาย เสนอ                      

นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี 
เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน คนท่ีหนึ่ง 

ผู้รับรอง  ๑. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๑ 
บ้านนาทอน 

  ๒. นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๘ 
บ้านทุ่งใหญ่ 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาทอน คนท่ีสอง 

นายสุนิน ทอดท้ิง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เสนอ     
นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๒ บ้าน    
นากลางเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน คนท่ีสอง 

ผู้รับรอง  ๑. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๑ 
บ้านนาทอน 

  ๒. นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวัง
เจริญราษฎร์ 

ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเพิ่มเติม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน ๒ คน
ได้แก่ 

 ๑.นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี 
 ๒.นายวรพงศ์ มานะกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๒ บ้าน 

นากลาง 
 - ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าศิลา จ านวน ๑ คน 
นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 

เสนอนายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ ท่ี ๕ บ้าน    
ท่าศิลา เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าศิลา 

ผู้รับรอง 1) นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๘ บ้าน
ทุ่งใหญ่ 
2) นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง 

ประธานสภาฯ - การเสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าศิลาปรากฏว่า
ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเพิ่มเติม เป็นอันว่านายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านท่าศิลา 
- ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ จ านวน ๒ คน 

นายสุนิน ทอดท้ิง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เสนอ      
นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๙ บ้าน       
วังเจริญราษฎร์เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ คนท่ีหนึ่ง 
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ผู้รับรอง ๑.นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๑ 
บ้านนาทอน 
๒.นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้าน 
บารายี 

นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ เสนอ  
 นายเลาะ อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง เป็น

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ คนท่ีสอง 
ผู้รับรอง ๑) นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา 

๒) นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหมู่ท่ี ๖ บ้าน 
ท่าข้ามควาย 

ประธานสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเพิ่มเติม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญ
ราษฎร์ ๒ คนได้แก่ 
1. นายสมปอง  ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้าน 
วังเจริญราษฎร์ 
๒. นายเลาะ  อิฐฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง 

๕.๗ พิจารณาขอความเห็นชอบในการอนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ทางผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบในการอนุญาตเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบในการอนุญาต
เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอ าเภอทุ่งหว้าได้ส่งหนังสือ
เพื่อให้สภาได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และท่ีผ่านมาทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้ให้ความเห็นชอบกรณีนี้มา
หลายครั้งแล้ว ซึ่งเป็นการดีเมื่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อนุญาตให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้า
ท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนประชาชนก็สามารถท ามาหากินได้ถูกต้องไม่ขัดต่อระเบียบ
กฎหมาย เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในต าบล รายละเอียดเพิ่มเติมมอบปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจง
รายละเอียดพื้นท่ีท่ีขออนุญาต ได้แก่  

๑. พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพัก และป่าควนสังหยุด อยู่ใน
ท้องท่ีต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เนื้อท่ี ๑,๑๘๕ – ๐ – ๕๒ ไร่ มีราษฎร
ครอบครอง จ านวน ๒๔๙ ราย ๓๑๓ แปลง 

๒. พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ ท้องท่ีต าบล   
นาทอน ต าบลทุ่งหว้า และต าบลป่าแก่บ่อหิน อ าเภอทุ่งหว้า  ต าบลก าแพงและต าบล 
น้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เนื้อที่ ๙,๔๓๒-๑-๘๐ ไร่  

๓. พื้นท่ีป่าสงวนแห่ง ป่าควนทังและป่าเขาขาว ท้องท่ีต าบลนาทอนและต าบลป่าแก่
บ่อหิน อ าเภอทุ่งหว้า ต าบลก าแพงและต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เนื้อท่ี 
๑๑,๘๒๐ – ๒ – ๑ ไร่  
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ท้ังนี้เมื่อสภาฯ มีมติเห็นชอบก็จะด าเนินการส่งรายงานการประชุมสภาให้แก่
อ าเภอทุ่งหว้าเพื่อให้แจ้งทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการยื่นเอกสารโดยแนบ
รายงานการประชุมสภาฯ ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติต่อไป 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติขอความเห็นชอบในการอนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ขอมติโดยการยกมือจ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  ๗   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๕.๘ พิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินถอนคืนรายรายรับ 
ให้แก่กรมบัญชีกลาง กรณีเบี้ยยังชีพคนพิการ 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียด เหตุผล ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องการขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินถอนคืนรายรายรับ ให้แก่กรมบัญชีกลาง กรณีเบ้ียยัง
ชีพคนพิการ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนให้ช้ีแจงรายละเอียด เหตุผลเป็นการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงินรายรับให้กรมบัญชีกลางท่ีเป็นเจ้าของงบประมาณเบี้ยยังชีพท่ี
ได้โอนให้กับคนพิการท่ีต่อมาขาดคุณสมบัติ รายละเอียด ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
มอบหมายผู้อ านวยการกองคลังช้ีแจง 

นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์ – ในฐานะผู้อ านวยการกองคลัง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจง
รายละเอียด กองสวัสดิการสังคม ได้ด าเนินการตรวจสอบสถานะ คุณสมบั ติการ
ด ารงชีวิตอยู่ ปรากฏว่ากรมบัญชีกลางได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคน
พิการท่ีขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน ๑ ราย ในเดือน
กรกฎาคม รายเด็กชายวัชรนนท์ บางบัวกรูด เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งในกรณีท่ีมีการ
ตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยคนพิการโดยไม่มีสิทธิ กอง
สวัสดิการสังคม ได้ด าเนินการเรียกเงินคืน และได้มีการน าเงินดังกล่าวมาส่งคืน กองคลัง 
เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกองคลังจะต้องน าเงินจ านวนดังกล่าวส่งคืนให้
กรมบัญชีกลาง แต่เนื่องจากเงินดังกล่าวได้เข้าเป็นเงินรายรับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนแล้ว จึงจ าเป็นต้องถอนคืนเงินรายรับภายหลังจากปีงบประมาณ อาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและ
ต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในก าหนดอายุความให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถอนคืนรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖  ข้อ ๙๕ การถอนคืน
เงินรายรับตามข้อ ๙๔ ให้ตรวจสอบและมีสาระส าคัญ ดังนี้ (๑)เหตุผลความจ าเป็นใน
การถอนคืนเงินรายรับท่ีน าส่งเป็นเงินรายรับท่ีน าส่งแล้ว (๒)หลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
อื่นๆ เช่นหลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างค าขอคืนเงินค่าซื้อเอกสารหนังสือ
แจ้งให้รับผิดชดใช้จากการละเมิดเป็นต้น และข้อ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ
ให้ปฏิบัติดังนี้ (๑) ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณท่ีรับเงินเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าวโดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น   
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๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีเงินสะสมท่ีหลังจากหักรายการส ารองเงิน
ต่างๆ ตามระเบียบแล้ว จ านวน ๑๐,๘๙๘,๕๙๘.๙๐ บาท  โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม จ านวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อขอคืนเงินรายรับส่งคืนกรมบัญชีกลางต่อไป 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ถอนคืนรายรายรับ ให้แก่กรมบัญชีกลาง กรณีเบ้ียยังชีพคนพิการ ขอมติโดยการยกมือ
จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม   อนุมัติ  ๗   เสียง 
   ไม่อนุมัติ  - เสียง 
 งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
 -ไม่มี 
  
 
ปิดประชุมเวลา 1๖.๐๙ น. 
 
 

           (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                               (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย) 

                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน    

 

 

                          (ลงช่ือ)                            ประธานกรรมการตรวจสอบรายงาน 
     การประชุม 

                                               ( นายสมปอง  ชัยศิริ ) 

 

                         (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                  ( นายสุนิน  ทอดท้ิง ) 

 

                          (ลงช่ือ)                                   กรรมการและเลขานุการตรวจสอบ 
                                                                                 รายงานการประชุม 
                                             ( นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช ) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

    (ลงช่ือ) 

                                                 (นายวรพงศ์  มานะกล้า) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


