
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
สมัยสามัญที่   1/2562   ครั้งที่   1   วันที่    12  กันยายน  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 นางภิญญารัตน์ ชื่นชม ผอ.กองคลัง ภิญญารัตน์ ชื่นชม 
7 นายศิวพล แสนสีลา ผอ.กองสวัสดิการสังคม ศิวพล แสนสีลา 

 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  
นายกิตติชัย  วิชาเรือง     - โอภาส ขณะนี้ถึงก าหนดเวลาประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ             ส่วนต าบลได้เข้ามาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองจุดธูปเทียนบูชา พระ
รัตนตรัยและด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง สมัย
สามัญ ที่ 1 /2562 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  - เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การ      
ประธานสภาฯ     บริหารส่วนต าบลนาทอง  สมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  

             2562 และขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล   - สวัสดีดีค่ะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน      
ประธานสภาฯ       วันนี้มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
      ทราบอยู่ 3 เรื่อง ดังนี้ค่ะ 

1. เรื่องฌาปณกิจศพ  ของนางร้อย   สีช านิ  ซึ่งเป็นแม่ยายของ นาย
สวาท  สีละบัตร  รองนายก อบต. นาทอง ในวันนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอง ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภา 
อบต. นาทอง เข้าร่วมสวดอภิธรรมในเวลา 19.00  น. ณ บ้านรอง
สวาท บ้านวังน้ าใส หมู่ที่ 11  ค่ะ 

2. เรื่องการจัดงานแสดงมุทิตาจิต  งานเกษียณอายุของ นางกุหลาบ     
สาวงษ์นาม ต าแหน่งผู้ดูแลเด็กบ้านหนองแวง ซึ่งก าหนดจัดงานแสดง
มุทิตาจิต  ในวันศุกร์ที่  22 กุมภาพันธ์  2562 ณ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอง  เลี้ยงส่งโดยจัดโต๊ะจีน โดยจะขอความร่วมมือจาก
ผู้น าหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 โต๊ะ ในส่วนรายละเอียดการจัดงานจะมี
หนังสือแจ้งไปหาท่านอีกครั้งนะค่ะ 

3. ด้วยนางภิญญารัตน์   ชื่นชม   ผู้อ านวยการกองคลัง จะมาแจ้ง
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจ าปี 2561ขอ



เชิญ นางภิญญารัตน์  ชื่นชม  ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด
ต่อสภาฯ ค่ะ 

นางภิญญารัตน์   ชื่นชม  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ท่าน   
ผอ.กองคลัง นายก อบต.นาทอง ท่านรองนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาทองที่ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางภิญญารัตน์   ชื่นชม  
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  ขอชี้แจงรายรับ – รายจ่าย ตาม
งบประมาณ ประจ าปี 2561  รายละเอียดตามที่แจกให้กับท่านสมาชิกนะ
ค่ะ 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา    
  ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนต าบลนาทองครั้งที่แล้ว 
นายกิตติชัย  วิชาเรือง    -  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือสมัยสามัญท่ี 4/๒๕61 
  เลขานุการสภาฯ  ครั้งที ่ 1  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2561 จากนั้นประธานสภาฯได้ถาม 
    สมาชิกมีท่านใดจะทักท้วงหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติ 
มติที่ประชุม   -    เห็นชอบ    19      เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง  1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๔.๑  เรื่องการก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี  2562 และการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล        - ดิฉันขอให้เลขานุการสภา อบต.แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
    ประธานสภาฯ 
นายกิตติชัย  วิชาเรือง -  เรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมขอน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ 
     ปลัด อบต. ระเบียบ ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การก าหนดจ านวน
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าของ
ปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
แต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมี



มติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ี
ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนด
ไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน 
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -  ดิฉันขอน าปรึกษาต่อที่ประชุม ในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัย 
   ประธานสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.  2562 ต่อไป   
 
 
 
นายชูชาติ  สีโพธิ์ เรียนท่านประธานสภา อบต. กระผม นายชูชาติ   สีโพธิ์  
ส.อบต.หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  ขอน าเสนอก าหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัย

ประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  ดังตอ่ไปนี้ 
 
      ก าหนดสมัยประชุมสามัยประจ าปี พ.ศ. 2562 ก าหนด 4 สมัย 
 สมัยที่ 1 ก าหนดวันที่   1-15  กุมภาพันธ์ 2562  มีก าหนด 15 วัน 
 สมัยที่ 2 ก าหนดวันที่   1-15  มิถุนายน   2562 มีก าหนด 15 วัน 

สมัยที่ 3 ก าหนดวันที่   1-15  สิงหาคม    2562  มีก าหนด 15 วัน 
สมัยที่ 4 ก าหนดวันที่   1-15  พฤศจิกายน  2562 มีก าหนด 15 วัน 

 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ.
2563 ก าหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563- วันที่  15  กุมภาพันธ์  
2563  มีก าหนด 15 วัน 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล   -   มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะน าเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
   ประธานสภา  อบต.  -   ไม่มี   เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดน าเสนอก็จะขอมติจากท่ี

ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม   -    เห็นชอบ    19      เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง  1 เสียง 

       
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง   มีมติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา อบต.  ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองสมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ.2562  และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป แล้ว  
จะได้จัดท าเป็นประกาศของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ และปิด
ประกาศ  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  เพ่ือให้ประชาชน 
หรือผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน 

๔.2  เรื่องพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมผู้พิการประจ าปี 2559 (เพิ่มเติม)  (ตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559) จ านวน  26  ราย จ านวนเงิน  175,200.-  บาท 



นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมผู้พิการประจ าปี 2559 จ านนวน 26       
ประธานสภา อบต.  รายนั้น ดิฉันขอให้ นายศิวพล  แสนสีลา  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ  

     ค่ะ    
  นายศิวพล  แสนสีลา  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต.     
   ผอ.กองสวัสดิการสังคม นาทองทุกท่านครับ สืบเนื่องจากว่า  อบต. นาทอง ได้ด าเนินการ ขึน้ 

ทะเบียนผู้พิการและทุพพลภาพ ประจ าปี 2559 (ตุลาคม  2558 – 
กันยายน 2559)  จ านวน  26  คน เป็นเงินจ านวน  175,200.- บาท 
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559   ข้อ 3 ให้ยกเลกิความในวรรคหนึ่ง  ของข้อ 7 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่น
ค าขอรับเงินเบี้ยความพิการตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิล าเนา  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป  
โดยมีหลักฐานพร้อมส าเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องดังต่อไปนี้ 
1. บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน

พิการ 
2. ทะเบียนบ้าน 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับกรณีท่ีขอรับเบี้ยความพิการประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร 
ดังนั้น กระผมจึงขอให้สภา อบต. นาทองพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในส่วน
นี้มีผู้พิการที่มาขอขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต. นาทอง  จ านวน  26  ราย เป็น
จ านวนเงิน 175,200.- บาท ครับ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล ตามท่ีผู้อ านวยการกองสวัสดิการได้ชี้แจงให้สมาชิกฟังมีท่านใดสงสัยหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. -ไม่มี  เมื่อไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิก อบต.นาทองท่านใดเห็นด้วยให้

จ่ายขาดเงินสะสมผู้พิการ ประจ าปี 2559  จ านวน  26  ราย  เป็นเงิน 
175,200.-  บาท ยกมือ 

มติที่ประชุม   -    เห็นชอบ    19      เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง  1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ มีผู้เสนอดังนี้ 
 ประธานสภาฯ 
นายเสถียร  สีน้อยขาว  - ผมอยากถามทางนายก เรื่องช่างไฟฟ้าท าหนังสือขอให้ไปด าเนินการแก้ไข 
ส.อบต. หมู่ที่ 8   แล้วยังไม่เห็นช่างด าเนินการให้ อยากทราบว่าช่างไฟฟ้า อบต. ไม่มีแล้วใคร   

จะด าเนินการซ่อมไฟฟ้าให้ ผมอยากเสนอให้ท่านนายกให้จ้างช่างไฟฟ้าแต่
ละหมู่บ้าน ซ่อมเองเลยครับ 



นายพิทักษ์  สีละคุณ   - เรื่องถังขยะในหมูบ้านไม่ครบครัวเรือนสามารถท าหนังสือออกมาขอรับได้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   หรือไม่ครับ 
นายสัมพันธ์  ศรีรินทร์  - เรื่องไฟฟ้าตามท่ีผมดูแล้วช่างที่มาซ่อมจะท าการเปลี่ยนทั้งชุด จะไม่ซ่อม 
ส.อบต. หมู่ที่ 2    เฉพาะจุดมีแต่ยกชุดไปเลยเลยท าให้เกิดปัญหาวัสดุไฟฟ้าขาดผมอยากให้    
    ช่างเปลี่ยนเฉพาะที่เกิดปัญหาครับ 
นายชูชาติ  สีโพธ์  -  ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารแก้ไขปัญหา  โดยขอให้ช่างในหมู่บ้านท า 
 ส.อบต. หมู่ที่ 7   การซ่อมไปก่อน รอช่างไฟฟ้ามาครับ 
นายอุทัย  จานชิน  -  เรื่องไฟฟ้าสว่างผมอยากฝากท่านนายกให้เจ้าหน้าที่ออกไปด าเนินการให้ 
ส .อบต. หมู่ที่ 1 ด้วย  จ านน  3 จุด  และเรื่องกล้องวงจรปิดบ้านทัพม้า ผมอยากให้ทาง

ท่านนายกบอกช่างออกส ารวจด้วยเพราะกล้องวงจรปิดช ารุดใช้งานไม่ได้ 
 
 
นายอรุณ   สีพจน์ เรื่องช่างไฟฟ้าผมจะให้ออกไปด าเนินการแก้ไขให้ครับ  ในส่วนเรื่องของ 
   นายก อบต. ขยะที่ ส.อบต. พิทักษ์  ศรีละคุณถาม สามารถท าหนังสือมาขอรับที่ อบต. 

ได้เลยครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ – ไม่มี  
 
 ประธานสภา  สั่งปิดประชุมในเวลา ๑2.3๐ น. 
 
 
      (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 



 


