
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 25๖๕ 
 วันพุธท่ี ๒๘ ธันวาคม 256๕ เวลา ๐๙.๓๐ 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   สมาชิกสภาฯ 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  - ไม่ม ี
 
ผู้ขาดประชุม - ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๗  คน  ได้แก่ 
  ชื่อ-สกุล      ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
1. นายเอกชัย  หลงขาว   นายก อบต. นาทอน เอกชัย  หลงขาว  
2. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์   รองนายก อบต. นาทอน สุวรรณ สิงห์อินทร์ 
๓. นายมามูด  ย่าเหล   รองนายก อบต.นาทอน มามูด ย่าเหล 
๔. นายกอเหลด นรินทร์    เลขานุการนายกฯ กอเหลด นรินทร์ 
๕.        นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  พรพิสุทธิ์ ใจสมุทร 
๖. นายวีรพงษ์  แสงจันทร์   นักวิเคราะห์ฯ   วีรพงษ์ แสงจันทร์ 
๗. นางสาวกันทิมา เจริญฤทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการ  กันทิมา เจริญฤทธิ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
  

- เลขานุการสภาฯได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ี
ได้ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ 
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๕  
- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน กล่าว
เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ แนะน าข้าราชการที่โอน (ย้าย) มาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
ประธานสภาฯ  - เชิญพนักงานส่วนท้องถิ่นที่โอน (ย้าย)มาแนะน าตัวต่อท่ีประชุมสภาฯ 
นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร – แนะน าตัว นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายงานและงบประมาณ 

โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ - สอบถามมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี 

๒๕๖๕ ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ มีสมาชิกสภา
ฯ อยู่ในท่ีประชุมจ านวน ๘ ท่าน ขอมติรับรองโดยการยกมือ 

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

       
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.

๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
นายเอกชัย หลงขาว -ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนด าเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ประจ าปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ต่อสภาฯ 

นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร – ในฐานะหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่รายงานและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ท้ังนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมพิจารณา
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ และได้เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาฯ 
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เพื่อรับทราบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ ท้ัง ๗ ยุทธศาสตร์ ท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๑๕๙ โครงการ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณและได้ด าเนินการโครงการจริงจ านวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๒ 
และมีข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา 

  ๑. จัดท าโปรแกรมแผนท่ีภาษีให้สมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้ 
ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

  ๒. บูรณาการและประสานความร่วมมือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น 

  ๓. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับภารกิจปริมาณงานและภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน โดยเฉพาะกองช่าง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถเปล่ียนแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านท่ีต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณ
และการตั้งจ่ายรายการใหม่ 

    ๕. เสนอให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเร่งรัดการด าเนินการโครงการท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

     ๖. เสนอผู้บริหารควรด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นท่ีเขตป่าสงวนให้แล้วเสร็จตามวัน
เวลา อย่างเร่งรัด เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี ขอให้แก้ไข
ความท่ีไม่ถูกต้องหน้าท่ี ๓๘ และสอบถามความถูกต้องหน้า ๔๕ กรณีโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเหม หมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 
๒๕๖๕ ช่องหมายเหตุท่ีระบุว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ ข้อมูลถูกต้องหรือไม่อย่างไร และ
สอบถามโครงการท่ีเป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่ีไม่ปรากฏในรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง ข้อความท่ีไม่ถูกต้องก็จะมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าท่ีแก้ไขต่อไป ในส่วนโครงการเป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่ีไม่
ปรากฏในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีงบประมาณท่ี
อยู่ในงบกลาง เป็นงบประมาณท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนสมทบตาม
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งโครงการท่ีได้ด าเนินการไปก็
จะปรากฏในรายงานผลด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่ีรายงานผลต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี ซึ่งต่อไปก็จะน ารายงาน
ผลการด าเนินงานมาน าเสนอให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบต่อไป 

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 
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 ๓.๒ การแจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕  

ประธานสภาฯ - มอบหมายเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย -  ใน ฐานะ เลขานุ การสภาอ ง ค์การบริห าร ส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ี
จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับ
ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง เมื่อวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

       ๑. ก าหนดวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้ท่ีชัดเจน (ข้อ ๓) เดิมเลือกโดยวิธีเขียน
ช่ือตัวและสกุล เป็นเลือกโดยวิธีเขียนหมายเลขประจ าตัว 

     ๒. ก าหนดการพ้นต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น (ข้อ ๔) เดิมไม่ได้ก าหนด เป็น
ก าหนดการพ้นต าแหน่งไว้ ตาย ลาออกโดยยื่นต่อประธานสภา ครบอายุสภา ยุบสภา สภา
มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

     ๓. ก าหนดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๗) เดิมไม่ได้ก าหนดไว้ เป็น
ประธานสภาท้องถิ่นอาจจัดให้มีการประชุมตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

     ๔. ก าหนดกรณีประชาชนเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ข้อ ๙) เดิมไม่ก าหนด
หลักเกณฑ์รองรับการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติของประชาชน ก าหนดจ านวนผู้แทนไม่เกิน ๓ 
คน ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาพิจารณา เป็น จ านวนผู้แทนตามกฎหมายเข้าช่ือ ก าหนด
ระยะเวลาพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่รับร่าง 

     ๕. ก าหนดให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น (ข้อ ๑๒) เดิมประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจตามระเบียบท่ีสภาท้องถิ่นก าหนด เป็น ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้
ประชาชนท่ีประสงค์เข้าฟังตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีสภาท้องถิ่นก าหนด 

     ๖. ก าหนดการถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๑๓) เดิม
ไม่ได้ก าหนด เป็นถ่ายทอดส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น เมื่อประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาต 

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 

 ๓.๓ การประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน บ้าน     ท่า
ข้ามควาย 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน บ้านท่าข้ามควาย 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์  - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดการประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน บ้านท่าข้ามควาย โดยท่ีผ่านมาทางกิจการประปาหมู่บ้านบ้านท่า
ข้ามควายใช้น้ าประปาของกิจการประปาหมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทรซึ่งขณะนี้กิจการประปา
ดังกล่าวได้โอนมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนบริหาร ได้เก็บค่าน้ าประปาหน่วยละ  
๘  บาท  แต่สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับ 
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 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างระบบประปาหมู่ท่ี ๖ และได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

สามารถท่ีจะจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาม 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๒ 

จึงได้จัดท าประกาศลดค่าธรรมเนียมค่าน้ าประปาจากหน่วยลูกบาศก์เมตรละ ๘ บาท เป็น
ลูกบาศก์เมตรละ ๖ บาท เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติฯ โดยมีผลต้ังแต่
วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

ท่ีประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถ่ินว่าด้วยการด าเนินการของ

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ........ 
ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงหลักการและเหตุผลรายละเอียดร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการ

ด าเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ........ 
นายสุวรรณ สิงห์อินทร์  - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการ
ของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ........ ท่ีต้องน าเสนอให้ท่ีประชุม
สภาเพื่อรองรับการเสนอข้อบัญญัติของประชาชนในต าบล อาจเทียบเคียงกับข้อบัญญัติท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเคยประกาศใช้เช่นกรณีการเล้ียงสัตว์ ท่ีได้ออก
ข้อบัญญัติรองรับไว้ เพื่อเป็นกติกา กฎหมายให้ประชาชนในพื้นท่ีถือปฏิบัติ 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย   - ในฐานะเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ........ ตามท่ีจังหวัดสตูลแจ้งการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๙ 
ซึ่งก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าร่างข้อบัญญั ติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้า ช่ือ ให้ยื่นค าร้องต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบท่ีประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ท้องถิ่น และได้ส่งตัวอย่างร่างระเบียบฯ ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดท าระเบียบของ
สภาท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยทางจังหวัดได้เร่งรัดให้ด าเนินการโดยด่วน จึ งได้
น าเสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง รายละเอียดร่างฯ มีท้ังหมด ๑๒ ข้อ 
เมื่อสภาให้ความเห็นชอบร่างก็จะด าเนินการประกาศใช้ระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สอบถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการ
ของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ........ มีสมาชิกสภา อยู่ในห้อง
ประชุมสภา จ านวน ๙ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -   เห็นชอบ  จ านวน ๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง 
   งด ออกเสียง จ านวน ๑ เสียงได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง 

ประธานสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ - ส่ังพักการประชุม ๑๐ นาที 
 ..................................................................... 
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๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนโครงการขุดลอกฝายน้ าล้นห้วยวังตง หมู่ที่ ๘ 
บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการ รับโอนโครงการขุดลอกฝายน้ าล้นห้วยวังตง หมู่ท่ี 
๘ บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการรับโอนโครงการขุดลอกฝายน้ า
ล้นห้วยวังตง หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นการรับ
โอนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  โดย
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล ซึ่ง
โครงการได้ด าเนินการขุดลอกสระน้ าฝายวังตง ซึ่งอนาคตจะพัฒนาปรับภูมิทัศน์เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว พักผ่อนหย่อนใจ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์  - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
โครงการขุดลอกฝายวังตงท่ีได้รับงบประมาณจากจังหวัด มีการออกแบบขุดลอกเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าขุ่น ไม่สามารถน ามาผลิตประปาได้ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จสามารถน าน้ าดิบมา
ผลิตน้ าประปาได้ การขุดลอกดังกล่าวถ้าสามารถขุดลอกไปจนถึงบริเวณหน้าถ้ าได้จะ
สามารถกักเก็บน้ าได้มาก แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าได้ท้ังต าบล บริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ี
ป่าจึงเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการ 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี สอบถามการ
รับโอนทรัพย์สิน นอกจากโครงการขุดลอกฝายวังตงแล้ว รวมไปถึงระบบประปาด้วย
หรือไม่ 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย  - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการรับโอนทรัพย์สินเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็น
ว่าตามมาตรา ๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
บัญญัติว่า “ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ใน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานรัฐท่ี
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้
ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับกรณีอื่นท่ีมิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหาร
พัสดุก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีทีมีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นและเมื่อได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ด้วย 
การรับโอนทรัพย์สินตามมติของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
สตูล มีจ านวน ๑ รายการ คือ โครงการขุดลอกฝายน้ าล้นห้วยวังตง งบประมาณก่อสร้าง 
จ านวน ๗,๙๘๗,๑๐๐ บาท  โดยผู้รับโอนจะเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการตลอดจนซ่อมบ ารุงรักษาเพื่อให้คุ้มประโยชน์ต่องบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี เมื่อสภามีมติให้ความเห็นชอบรับโอน นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนจะลงนามในบันทึกข้อตกลงการโอนทรัพย์สินและแจ้งให้จังหวัด
ทราบต่อไป 
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ประธานสภาฯ  - สอบถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนโครงการขุดลอกฝายน้ าล้นห้วยวังตง หมู่ท่ี 
๘ บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุม
สภา จ านวน ๙ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -   เห็นชอบ  จ านวน ๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง 
   งด ออกเสียง จ านวน ๑ เสียงได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง 

ประธานสภาฯ 

 ๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าของ
แขวงทางหลวงชนบทสตูล 

ประธานสภาฯ - ขอให้ทางผู้บริหารฯช้ีแจงรายละเอียดการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าของ
แขวงทางหลวงชนบทสตูล 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าของแขวงทางหลวงชนบทสตูล จ านวน ๒ สายทาง ได้แก่  

   ๑.ถนนสาย สต.๓๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๔ กม.ท่ี ๘๕+๘๐๐ บ้าน
ตังหยงละไน้ อ าเภอทุ่งหว้า ,อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในส่วนต าบลนาทอนต้ังแต่สามแยก
บ้านวังตง หมู่ท่ี ๔ จนถึงสะพานเช่ือมเขตต าบลขอนคลาน การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
อยู่บริเวณเขตพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีเช่ือมต่อกับต าบลขอนคลาน 

   ๒.ถนนสาย สต.๓๐๓๗ แยกทางหลวงเลข ๔๐๔ กม.ท่ี  ๗๖+๐๐๐ บ้าน    ทุ่ง
บุหลัง อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในส่วนต าบลนาทอนต้ังแต่สามแยกนาทอน หมู่ท่ี ๒ 
จนถึงสะพานเช่ือมเขตต าบลทุ่งบุหลัง การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์อยู่บริเวณสามแยก
บ้านท่าข้ามควายและบริเวณ ป่าชายเลนท่ีเช่ือมต่อกับต าบลทุ่งบุหลัง 

 ท้ังนี้เมื่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบ แขวงทางหลวงชนบทสตูลก็จะน ามติการประชุมยื่น
เอกสารประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร สอบถาม
ความคืบหน้าของการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนท่ี
ได้ด าเนินการไปแล้วเป็นอย่างไรบ้าง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย  - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงความคืบหน้าการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อยู่ระหว่างการจัดท าเอกสาร
เพิ่มเติม เช่น ตัวโครงการ แผนท่ี แบบแปลนประกอบโครงการ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานท่ีเป็น
ผู้รับยื่นเอกสารและพิจาณาเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตขอใช้ประโยชน์ในเขต
พื้นท่ีป่าไม้ คือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ สงขลา  

ประธานสภาฯ  - สอบถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่า
ของแขวงทางหลวงชนบทสตูล มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมสภา จ านวน ๙ ท่าน ลงมติ
โดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -   เห็นชอบ  จ านวน ๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง 
 งด ออกเสียง จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง 

ประธานสภาฯ  
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ  
 -ไม่มี 
  
 
ปิดประชุมเวลา 1๒.๓๐ น. 
 
 
 

                (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย) 

                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน    

 

 

                        (ลงช่ือ)                                   ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     ( นายสมปอง  ชัยศิริ  ) 

 

 

                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     ( นายสุนิน  ทอดท้ิง ) 

 

 

                        (ลงช่ือ)                                กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                ( นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช ) 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

 
    (ลงช่ือ) 

                                               ( นายวรพงศ์  มานะกล้า ) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 
 


