
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
สมัยสามัญที่   2/2562   ครั้งที่   1   วันที่    14  มิถุนายน  2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล ประธานสภาฯ ละเอียด บุญญาธิกูล 
2 นายจงรัก  สีโนนแก้ว รองประธานสภาฯ จงรัก สีโนนแก้ว 
3 นายกิตติชัย วิชาเรือง เลขานุการสภา กิตติชัย วิชาเรือง 
4 นายสมาน  สิมลา ส.อบต. หมู่ ๑ สมาน สิมลา 
5 นายอุทัย  จานชิน ส.อบต.หมู่ ๑ อุทัย จานชิน 
6 นายสัมพันธ์  ศิรินทร์ ส.อบต. หมู่ ๒ สัมพันธ์ ศิรินทร์ 
7 นายทองม้วน  สีหาไว ส.อบต. หมู่ 3 ทองม้วน สีหาไว 
8 นายฉลอง  ถาเหง่า ส.อบต. หมู่ 4 ฉลอง ถ่าเหง่า 
9 นายสมปอง  โชติชัย ส.อบต. หมู่ 4 สมปอง โชติชัย 

10 นายปัญญา  ชินภักดี ส.อบต. หมู่ 5 ปํญญา ชินภักดี 
11 นายบุญเทิง  มหาชัย ส.อบต. หมู่ 5 บุญเทิง มหาชัย 
12 นายพิทักษ์  ศรีละคุณ ส.อบต. หมู่ 6 พิทักษ์ ศรีละคุณ 
13 นายชูชาติ  สีโพธิ ์ ส.อบต. หมู่ 7 ชูชาติ พันแสง 
14 นายบุญเรือง  พันแสง ส.อบต. หมู่ 7 บุญเรือง พันแสง 
15 นายสุธรรม  เดชยศดี ส.อบต. หมู่ 8 สุธรรม เดชยศดี 
16 นายเสถียร  สีน้อยขาว ส.อบต. หมู่ 8 เสถียร สีน้อยขาว 
17 นายทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต. หมู่ 9 ทองม้วน สีเนตรหอย 
18 นายทองสุข  ดวงทิพย์จันทร์ ส.อบต.หมู่ 9 ทองสุข ดวงทิพย์จันทร์ 
19 นางทองใบ  สีนอ ส.อบต. หมู่ 10 ทองใบ สีนอ 
20 นางสาวรัชนี  ศิริวิชัย ส.อบต.หมู่ 10 รัชนี ศิริวิชัย 
21 นายวันชัย  สารยศ ส.อบต. หมู่ 11 วันชัย สารยศ 

 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    

 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอรุณ สีพจน์ นายก อบต.นาอง อรุณ สีพจน์ 
2 นายสวาท สีละบัตร รองนายกอบต.นาทอง สวาท สีละบัตร 
3 นายจรัส สีพลชุม รองนายกอบต.นาทอง จรัส สีพลชุม 
4 นายทศ แสงหิม เลขานุการนายก ทศ แสงหิม 
5 นายกิตติชัย วิชาเรือง ปลัด อบต.นาทอง กิตติชัย วิชาเรือง 
6 นายธีรศักดิ์ สีนาเวช ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ธีรศักดิ์ สีนาเวช 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  นางสาวละเอียด   บุญญาธิกูล  จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย  
แล้วเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล-สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุม   
      ประธานสภาฯ สภาสมัยสามัญท่ี 2/2562 ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.นาทองทุกท่านที่ให้ความ 
   ร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้ค่ะ ในการประชุมในครั้งก็มีเรื่องมาแจ้งให้สมาชิกสภา  
   อบต.นาทองทราบ 2 เรื่องคอื ทางอบต.ได้สรรหาบุคลากรต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   
   จ านวน 1 คน และได้รับอนุมัติจาก ก.จังหวัดเห็นชอบ แล้วจึงขอให้ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
   แนะน าตัวต่อสภา อบต.นาทองขอเชิญค่ะ 
นายธีรศักดิ์  สีนาเวช - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.     
   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   นาทองทุกท่านครับ  กระผม นายธีรศักดิ์  สีนาเวช  ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เกิดท่ีบ้าน 
   ทัพม้า หมู่ที่ 6 ผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเต็มความสามารถและจะปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ 
   ได้รับมอบหมายครับ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล –  เรื่องท่ี 2 คือเรื่องที่ปลัด อบต.จะเข้าอบรมหลักสูตร   
      ประธานสภาฯ ตั้งแต่วันที่  30 มิถุนายน -9 สิงหาคม  2562    
ที่ประชุม     รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
     ประธานสภาฯ  ส่วนต าบลนาทองครั้งที่แล้ว 
นายกิตติชัย  วิชาเรือง -  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือสมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ ๑  
เลขานุการสภาฯ     เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  2562  จากนั้นประธานสภาฯได้ถามสมาชิกมีท่านใดจะ 
    ทักท้วงหรือไม่  
นายทองม้วน  สีเนตรหอย -ผมได้พูดในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  2 เรื่องๆ ที่1เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงิน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 9 สะสมบ้านนาทองได้ลงหินลูกรัง  50,000.- บาทซึ่งได้น้อยกว่าบ้านอื่น ๆ จึงอยากฝาก 
   ทางคณะผู้บริหารว่าโอกาสต่อไปขอให้ผู้บริหารพิจารณาเพ่ิมเติมให้ด้วยครับ เรื่องที่ 2   
   เรื่องวาตภัยบ้านนาทองที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน  2562  ได้มีต้นไมล้้มทับถนน  
   จึงได้ประสานมายังนายกทางทีมงาน ปภ.ของอบต.ออกมาช่วยกันตัดต้นไม้ในส่วนตัว 
   กระผมได้ไปหาเลื่อยยนต์ในหมู่บ้านเพ่ือมาตัดต้นไม่ที่ล้มทับถนน โดยได้ใช้งบประมาณ 



   ไป 1,000.- บาท จึงอยากถามทางคณะผู้บริหารว่าจะมีงบประมาณช่วยเหลือค่าน้ ามัน 
   ในครั้งนี้หรือไม่ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  - มีสมาชิกท่านใดท่ีได้พูดแล้วทางเลขาสภาฯไม่ได้จดบันทึกอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉัน 
  ประธานสภาฯ  จะขอมต ิ - ไม่มี 
มติที่ประชุม                 มติที่ประชุมรับรองและแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม  

-    เห็นชอบ    20      เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
- งดออกเสียง  0 เสียง 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๔.๑  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 – 2565)          
(ขั้นรับหลักการ) 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล   - ค่ะในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี ขอเชิญ   
   ประธานสภา  นางวรัชยา  โสภากาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
   ค่ะ 
นางสาววรัชยา  โสภากาล - เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา               

นักวิคราะห์ฯ อบต.นาทองทุกท่านค่ะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/    
ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ต่อมาเม่ือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือท่ี มท 0810.3/ว6046  ลงวันที่  19  ตลุาคม  
2561  ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -25654) 
ตลอดจนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่ประกาศใช้แล้วหรือ
ด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้
บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน กระทรวงมหาดไทยได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ  พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัด
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  พ.ศ.2560 ข้อ 7 
ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา 5 
ปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น



แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ห้าปี (พ.ศ. 2561 
– 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  แนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้จัดประชุมประชาคมระดับต าบลเพ่ือแจ้งแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องแนวทางท่ีปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม
แนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 รายละเอียด
ตามท่ีแจกให้กับท่านสมาชิกค่ะ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล-  ตามที่นักวิเคราะห์ฯได้ชี้แจงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี            
ประธานสภาฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้น าเสนอไปแล้วมีสมาชิกสภา อบต.    

นาทองท่านใดจะอภิปรายหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ – ไม่มี  เมื่อไม่มีก็จะขอมติจากสภาอบต.
นาทอง สมาชิกสภา อบต. นาทองท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้า
ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ยกมือ  

มติที่ประชุม               -  เห็นชอบรับหลักการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
-    เห็นชอบ    20      เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
- งดออกเสียง  0 เสียง 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล –  หลังจากท่ีเรารับหลักการไปแล้วเราก็จะแปรญัติและลงมติเพ่ือที่จะให้นายก 
  ประธานสภาฯ  ประกาศใช้แผนต่อไป มีสมาชิกสภาอบต.นาทองท่านใดจะอภิปรายแปรญัตติหรือไม่ 
นายทองม้วน  สีเนตรหอย -  โครงการขยายเขตไฟฟ้ารวมค่าไฟฟ้าแรงสูงหรือไม่ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 9 
นางวรัชยา  โสภากาล ไม่รวมค่ะเฉพาะไฟฟ้าแรงต่ าส าหรับครัวเรือนและการเกษตรค่ะ 
    นักวิเคราะห์ฯ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ –ไม่มี เมือ่ไม่มีเราก็จะเข้าสู่ขั้นลง 
   ประธานสภาฯ  มติเพ่ือประกาศใช้แผน ก่อนที่จะลงมติประธานสภาฯขอสั่งพัก 15 นาทีค่ะ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล – ค่ะหลังจากท่ีเราพักมาแล้ว ต่อไปเราจะมาลงมติเพ่ือของประกาศใช้แผนฯ            
     ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ยกมือ
มติที่ประชุม               -  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 



-    เห็นชอบ    20      เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
- งดออกเสียง  0 เสียง 

4.2  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  
  ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะ 
นายอรุณ  สีพจน์ - เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและสมาชิกสภา อบต.นาทองทุกท่าน 
นายก อบต. ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 อบต.นาทองได้ตั้งบประมาณ งบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง  โครงการจัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  จ านวนเงิน 1,288,000.- บาท ผมได้
ปรึกษาหารือกันกับคณะผู้บริหารแล้ว รถอบต.เดิมที่ใช้ปัจจุบันมีสภาพเก่า จึงอยากขอ
มติทีป่ระชุมสภาฯโอนเพ่ืองบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก แบบ
ดับเบ้ิลแคบ จ านวน 1 คัน และเงินท่ีเหลือจากจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่ นั้ง 
ได้ขอโอนมาเป็นโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร อบต.นา
ทอง ประจ าปี 2562  จ านวนเงิน 263,000. บาท ในส่วนรายละเอียดผมขอมอบให้
ปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายกิตติชัย  วิชาเรือง - เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา นายกอบต.รองนายก อบต. และ  
ปลัด อบต.             สมาชิกสภาอบต.นาทองที่ทรงเกียรติทุกท่าน  สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี   2562 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
อบต.ทองได้ตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานยนต์ 
และขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  จ านวนเงิน  
1,288,000.- บาท  เนื่องจากว่าสภาพรถ อบต.ในปัจจุบันมีสภาพเก่า ประกอบกับ 
รถใช้มาหลายปีแล้ว ต้องน าซ่อมบ ารุงอยู่เป็นประจ า  และโอนงบประมาณส่วนที่เหลือ 

   มาเป็นโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร อบต. 
นาทอง ประจ าปีงบประมาณ  2562 จึงอยากขอมติที่ประชุมสภาเพ่ือขอ 
โอนงบประมาณ รายละเอียดตามใบโอนที่แจกให้กับสมาชิก  ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561  
 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543  หมวดที่ 4  การโอนและ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
ครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่   
  ประธานสภาฯ 
นายสมปอง  โชติชัย  - เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต. นาทองทุก 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ท่านผมอยากถามทางคณะผู้บริหารดูว่า รถท่ีเราจะซื้อเราสามารถบอกยี่ห้อรถ

ได้หรือไม่ 
นายกิตติชัย  วิชาเรือง  ในส่วนของรถที่เราจะซื้อเราไม่สามารถบอกยี่ห้อรถได้ครับ เนื่องจากว่าเรา 
    ปลัด อบต.   จะต้องปฏิบัติไปตามระเบียบพัสดุทุกอย่างครับ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่   - ไม่มี เมื่อไม่มีก็จะขอมติสมาชิก  
   ประธานสภาฯ   สภา อบต.นาทองท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก  



    (ดีเซล) จ านวน 1 คัน และโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
    บุคลากร อบต.นาทอง ยกมือ 
มติที่ประชุม      - เห็นชอบให้โอนงบประมาณ ดังกล่าว 

-    เห็นชอบ    20      เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
- งดออกเสียง  0 เสียง 

 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆอีกหรือไม่  
  ประธานสภาฯ 
นายอุทยั  จานชิน  -  ร่องระบายน้ าข้างโรงเรียนส่งกลิ่นเหม็นท าให้กลิ่นมันรบกวนนักเรียน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 1  ทางผู้น าได้ท าหนังสือมาก่อนจังหวัดเคลื่อนที่ยังไม่เห็นออกมาด าเนินการเลย 
    ครับ 
นายสมปอง  โชติชัย  - มีช่างไฟฟ้าเข้ามาท างานแล้วผมอยากให้ออกไปส ารวจไฟแต่ละหมู่บ้านดูว่า 
  ส.อบต. หมู่ที่ 4   ไฟฟ้าหลอดไหนช ารุดให้ออกไปด าเนินการแก้ไขเลยไม่ต้องรอหนังสือครับ 
นายวันชัย  สารยศ  - ถนนคสล.หมู่ที่ 11  เส้นทางไปบ้านประธานสภา ที่ด าเนินการไปแล้วท าไมถึง 
   ส.อบต. หมู่ที่ 11  ไม่ลงลูกรังไหล่ทางถ้าจะเลี้ยวรถท าให้รถเหยียบดินเละเนื่องจากไม่มีหินจึง 
    อยากฝากทางนายกด้วยครับ และเม่ือวานผมได้มีโอกาสขับรถไปทางหนองบัว 
    ไปเห็นหินลูกรังจึงอยากถามทางนายกดูว่าหินลูกรังนี้มาจากไหนครับ 
นายอรุณ   สีพจน์  - ครับเรื่องหินลูกรังที่ทาง ส.อบต. วันชัยเห็นนั้น เป็นของผู้รับเหมาที่ขนดินใช้ 
  นายก อบต.   ถนนเพราะให้ค าสั่นสัญญากับผู้น าหมู่บ้านว่าถ้าด าเนินงานเสร็จแล้วจะปรับปรุง 
    ถนนให้ครับ   
นายอุทัย  จานชิน  - อยากถามทางคณะผู้บริหารดูว่าเงินจ่ายจะด าเนินการได้เมื่อไหร่ถ้าด าเนินการ   
     ส.อบต. หมู่ที่ 1  อยากให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณา โครงการขุดวางท่อพร้อมท าบ่อพัก บ้าน 
    แบก หมู่ที่ 1 ก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากน้ าท่อหน้าบ้านผู้ใหญ่นิคม  สีมาตย์  
    ท่อตันน้ าล้นท่อท าให้น้ าไหลเข้าบ้านเรือนราษฎรรอบข้างครับ 
นายพิทักษ์  ศรีละคุณ  - เรื่องถังขยะเมื่อไหร่ถึงจะได้ครับ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 6 
นายอรุณ  สีพจน์  - เรื่องถังขยะคงจะต้องเอาไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2563 ครับ 
  นายก อบต. 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ – ไม่มี  
      ประธานสภาฯ 
 นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล   - สั่งปิดประชุมในเวลา 12.15 น. 
     ประธานสภาฯ 
 
 
      (ลงชื่อ) 



    (นายกิตติชัย  วิชาเรือง) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
    

(ลงชื่อ) 
             (นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
          ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
 
ลงชื่อ     
               (นายชูชาติ   สีโพธิ์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 
 
ลงชื่อ     
               (นายอุทัย   จานชิน) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 
 
ลงชื่อ     
               (นายสมปอง   โชติชัย) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 
 
 
 


