
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
สมัยวิสามัญท่ี   1/2563   ครั้งที่   1   วันที่    19  พฤษภาคม  2563 

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 ถาเหง่า 
9 นายสมปอง  โชติชัย ส.อบต. หมู่ 4 สมปอง โชติชัย 

10 นายปัญญา  ชินภักด ี ส.อบต. หมู่ 5 ปํญญา ชินภักด ี
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 สีโพธิ ์
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 นายกีรติ เพชรกอง ผอ.กองช่าง กีรติ เพชรกอง 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายกิตติชัย   วิชาเรือง  - ขณะนี้ถึงก าหนดเวลาประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน      
    เลขานุการสภาฯ  ต าบลนาทองได้เข้ามาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองจุดธูปเทียนบูชาพระ 
    รัตนตรัยและด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา 
    ทอง สมัยวิสามัญที่ 1/2563  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563   
    ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การ 

ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลนาทอง สมัยวิสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ประจ าปี    
พ.ศ. 2563 และขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน วันนี้ 

ประธานสภาฯ ก็เป็นการเปิดประชุมสมัยวิสามัญท่ี 1 /2563 ซึ่งในช่วงนี้ก็มีการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid – 19)  เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 
2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตาม
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือ พรก.
ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

นายกิตติชัย  วิชาเรือง  -ครับสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
ปลัด อบต.นาทอง (Covid – 19)  ทางอ าเภอเชียงยืนจึงออกค าสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ของ อบต. 

เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดตรวจ/จุดคัดกรองประชาชนตามมาตรการ



ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรนา 
2019 บริเวณหน้าตู้ยามประชาอุทิศ ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชียงยืน  เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม  2563 โดยจะมี
เจ้าหน้าที่เข้าผลัดเปลี่ยนกันผลัดละ 2 คน ใน 1 วันจะใช้ 3 ผลัด ซึ่งจะใช้
เจ้าหน้าที่ประมาณ 6 คนต่อ 1 วัน  บางครั้งที่ทาง ส.อบต.มาติดต่องาน
อาจจะไม่ได้พบกับพนักงานต้องขอแจ้งให้ท่านทราบในเบื้องต้น และมีเรื่อง
แจ้งเพ่ือทราบอีกหนึ่งเรื่อง ตามที่ อบต.นาทอง ได้อนุมัติโอนงบประมาณ
โครงการปรับปรุงส านักงานให้มีความมั่นคงแข็งแรง (ติดตั้งเหล็กดัด) 
จ านวนเงิน 42,600.- บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
อนุมัติเงิน 42,600.- บาท นั้น นายกได้อนุมัติใบโอนไม่ตรงตามท่ีสภาฯ 
จ านวนเงิน 55,000.- บาท เนื่องจากส าคัญผิดในมติดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย จ านวนเงิน 42,600.- บาท ตามมติ
ที่ประชุมสภา อบต.นาทองครั้งนี้อนุมัติ  ให้โอนถูกต้องครบถ้วนจึงแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการปะชุมครั้งที่แล้ว 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
     ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลนาทองครั้งที่แล้ว 
นายกิตติชัย   วิชาเรือง  -  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  คือสมัยสามัญที่ 1/2563  
  เลขานุการสภาฯ   ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2563 จากนั้นประธานสภาฯ  ได้ 

ถามมีสมาชิกท่านใดจะทักท้วงหรือไม่หากไม่มีจะขอมติ 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  19  เสียง 

-      ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
-      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
     
     -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 



 5.1 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณโครงการขุดลอกล าห้วยค้อ บ้านนาทอง หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน 
200,000.- บาท 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - คะในญัตติพิจารณาโอนงบประมาณโครงการขุดลอกล าห้วยค้อ       
ประธานสภาฯ    บ้านนาทอง หมู่ที ่3 จ านวนเงิน 200,000.- บาท ขอเชิญนายก 
    ชี้แจงต่อที่ประชุมคะ 
 
 
 
 
นายอรุณ   สีพจน์  - ครับโครงการขุดลอกล าห้วยค้อ บ้านนาทอง เนื่องจากผมได้เข้าประชุม
นายก อบต.   ประจ าเดือนทางอ าเภอได้ให้เสนอโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง โดยการขุด 

ลอกหนองน้ าในเขตพ้ืนที่ต าบล ผมจึงเล็งเห็นห้วยค้อบ้านนาทอง ซึ่งห้วยค้อ
ไม่มีน้ ากักเก็บและมีสภาพน้ าตื้นเขิน ฝูงวัวควายที่ชาวบ้านน าไปเลี้ยงจะได้
มีน้ ากินผมจึงได้เสนอขุดลอกห้วยค้อ บ้านนาทองหมู่ที่ 3 ในส่วน
รายละเอียดผมจะมอบให้ผอ.กองช่างได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายกีรติ  เพ็ชรกอง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบต.นาทอง และ 
ผอ.กองช่าง   คณะผู้บริหารโครงการขุดลอกล าห้วยค้อ บ้านนาทอง ผมได้ออกไปส ารวจ 
    พ้ืนที่บริเวณขุดลอกดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหาร ก านันและ ส.อบต.บ้าน 

นาทอง  จะท าการขุดลอกล าห้วยค้อ 2 จุด รายละเอียด ตามปร.5 ที่แจก
ให้กับท่านรายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1  ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาณดินขุดเหวี่ยงเสริมคันคู จ านวน 4,600 ลูกบาศก์
เมตร   จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 
ปริมาณดินขุดเหวี่ยงเสริมคันคู จ านวน 4,552 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณ
งานดินขุดเหวี่ยงเสริมคันคู 9,152 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 
200,000.-บาท ครับ 

นายกิตติชัย  วิชาเรือง  - ในกรณีดังกล่าว เราใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เลขานุการสภาฯ   จ านวนเงิน 200,000.- บาท โดยใช้วิธีการโอนและไม่ได้จ่ายขาดเงินสะสม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 



นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ตามท่ีผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วและเลขานุการสภาได้ 
 ประธานสภาฯ   แจ้งระเบียบกฎหมายไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก 
    หรือไม่ 
นายสมปอง  โชติชัย  - ผมเห็นด้วยในการขุดลอกล าห้วยค้อครับเนื่องจากว่าสภาพคลองน้ าตื้น 
ส.อบต. หมู่ที่ 4   เขิน และจะได้รองรับน้ าเพ่ือการเกษตรต่อไป 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือหรือไม่ – ไม่มี เมื่อไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
 ประธานสภาฯ  
 
       
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  19  เสียง 

-      ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
-      งดออกเสียง 1 เสียง 

5.2 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จ านวนเงิน  
25,000.- บาท 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ตามท่ีท่านนายกเสนอญัตติพิจารณาโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องตัด 
    ประธานสภาฯ  กระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ขอให้นายกชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมค่ะ 
นายอรุณ   สีพจน์  -  ครับญัติติพิจารณาโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า 
นายก อบต.นาทอง  พร้อมติดตั้ง ผมขอถอนมติครับ 
มติที่ประชุม   -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีอ่ืน ๆ  
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่    
      ประธานสภาฯ 
นายทองม้วน  สีเนตรหอย - ขอขอบคุณสมาชิก อบต.นาทองทุกท่านที่ได้ประชุมพิจารณาโอน    
ส.อบต. หมู่ที่ 9 งบประมาณขุดลอกล าห้วยค้อจิตอาสาต้านภัยแล้ง และผมอยากเพ่ิมเติม

เรื่องครูผู้ดูแลเด็กตอนนี้ได้รับหนังสือจัดสรรครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังน้ าใสผมจึงอยากถามว่าครู 1 คนรับผิดชอบเด็กก่ีคน อยาก
ถามจ านวนเด็กแต่ละศูนย์ ขอบคุณครับ 

นายกิตติชัย  วิชาเรือง  - ครับเรื่องของครูผู้ดูแลเด็ก ที่ก าลังจัดหาอยู่นั้น เนื่องจากคุณครูดาบส   
เลขานุการสภาฯ   ดวงปัญญา ครูผู้ดูแลเด็กบ้านวังน้ าใส ได้เกษียณอายุในเดือนพฤศจิกายน  
    2563 งบประมาณที่จ้างครูไม่ได้มาจากเงินในข้อบัญญัติของเรา แต่เป็น 

เงินที่ สพฐ.โอนจัดสรรมาให้เพ่ือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรหา
ครูครับ 

นายบุญเรือง พันแสง  -  กล้องวงจรปิดบ้านแบกใช้งานไม่ได้อยากให้ทางคณะผู้บริหารแก้ไขด้วย      



ส.อบต. หมู่ที่ 7  
นายวันชัย  สารยศ  - ผมขอเสนอปิดประชุมครับ  
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่   -ไม่มี 
      ประธานสภาฯ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - สั่งปิดประชุมเวลา 12.00 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 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
       
 
 

 
     
 
 
 
 

 


