บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ-สกุล
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล
นายจงรัก สีโนนแก้ว
นายกิตติชัย วิชาเรือง
นายสมาน สิมลา
นายอุทัย จานชิน
นายสัมพันธ์ ศิรินทร์
นายทองม้วน สีหาไว
นายฉลอง ถาเหง่า
นายสมปอง โชติชัย
นายปัญญา ชินภักดี
นายบุญเทิง มหาชัย
นายพิทักษ์ ศรีละคุณ
นายชูชาติ สีโพธิ์
นายบุญเรือง พันแสง
นายสุธรรม เดชยศดี
นายเสถียร สีน้อยขาว
นายทองม้วน สีเนตรหอย
นายทองสุข ดวงทิพย์จันทร์
นางทองใบ สีนอ
นางสาวรัชนี ศิริวิชัย
นายวันชัย สารยศ

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภา
ส.อบต. หมู่ ๑
ส.อบต.หมู่ ๑
ส.อบต. หมู่ ๒
ส.อบต. หมู่ 3
ส.อบต. หมู่ 4
ส.อบต. หมู่ 4
ส.อบต. หมู่ 5
ส.อบต. หมู่ 5
ส.อบต. หมู่ 6
ส.อบต. หมู่ 7
ส.อบต. หมู่ 7
ส.อบต. หมู่ 8
ส.อบต. หมู่ 8
ส.อบต. หมู่ 9
ส.อบต.หมู่ 9
ส.อบต. หมู่ 10
ส.อบต.หมู่ 10
ส.อบต. หมู่ 11

ลายมือชื่อ
ละเอียด บุญญาธิกูล
จงรัก สีโนนแก้ว
กิตติชัย วิชาเรือง
สมาน สิมลา
อุทัย จานชิน
สัมพันธ์ ศิรินทร์
ทองม้วน สีหาไว
ฉลอง ถ่าเหง่า
สมปอง โชติชัย
ปํญญา ชินภักดี
บุญเทิง มหาชัย
พิทักษ์ ศรีละคุณ
ชูชาติ พันแสง
บุญเรือง พันแสง
สุธรรม เดชยศดี
เสถียร สีน้อยขาว
ทองม้วน สีเนตรหอย
ทองสุข ดวงทิพย์จันทร์
ทองใบ สีนอ
รัชนี ศิริวิชัย
วันชัย สารยศ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นายอรุณ สีพจน์
นายสวาท สีละบัตร
นายจรัส สีพลชุม
นายทศ แสงหิม
นายกิตติชัย วิชาเรือง
นางวรัชญา โสภากาล
นางภิญญารัตน์ ชื่นชม
นางศศิธร ฤทธาพรม

ตาแหน่ง
นายก อบต.นาอง
รองนายกอบต.นาทอง
รองนายกอบต.นาทอง
เลขานุการนายก
ปลัด อบต.นาทอง
นักวิเคราะห์ฯ
ผอ.กองคลัง
นักวิชาการศึกษา

ลายมือชื่อ
อรุณ สีพจน์
สวาท สีละบัตร
จรัส สีพลชุม
ทศ แสงหิม
กิตติชัย วิชาเรือง
วรัชญา โสภากาล
ภิญญารัตน์ ชื่นชม
ศศิธร ฤทธาพรม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายกิตติชัย วิชาเรือง
เลขานุการสภาฯ

นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล
ประธานสภาฯ

- ขณะนี้ถึงกาหนดเวลาประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาทองได้เข้ามาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทองจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดาเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนา
ทอง สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
- เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอง สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2562 และขอดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล - สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทองทุกท่าน วันนี้
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภา อบต.นาทองขาดการประชุม 1 ท่าน คือนายทองม้วน สี
เนตรหอย เรื่องแจ้งเพื่อทราบที่แจ้งให้ให้สมาชิกสภา อบต.นาทองทราบ มี
อยู่ 3 เรื่อง
1.1 เรื่องการรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล -ขอเชิญ นายอรุณ สีพจน์ นายก อบต.นาทองชี้แจงต่อที่ประชุม ค่ะ
ประธานสภาฯ
นายอรุณ สีพจน์
-เรื่องการรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 ผมขอมอบให้

นายก อบต.นาทอง
นางวรัชญา โสภากาล
นักวิเคราะห์ฯ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม
-เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายกและรองนายก
และสมาชิกสภา อบต.นาทองที่ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววรัชญา
โสภากาล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขออนุญาตนาเรียนต่อที่
ประชุมค่ะ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5
วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
ประจาทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลนา
ทอง ดาเนินโครงการทั้งสิ้น จานวน 104 โครงการ แบ่งเป็น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 23
โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จานวน 5 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จานวน 5 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จานวน 37
โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จานวน 10 โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จานวน 14 โครงการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 5 โครงการ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรม จานวน 5
โครงการ
ที่ประชุม
รับทราบ
1.2 เรื่องการรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจาปี 2562
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล -ขอเชิญ นายอรุณ สีพจน์ นายก อบต.นาทองชี้แจงต่อที่ประชุม ค่ะ
ประธานสภาฯ
นายอรุณ สีพจน์
นายก อบต.นาทอง
นางภิญญารัตน์ ชื่นชม

-เรื่องรายงานสถานะ การเงินการคลัง ของ อบต.นาทองประจาปี
งบประมาณ 2562 ขอมอบให้นางภิญญารัตน์ ชื่นชม ผอ.กองคลังชี้แจง
ต่อที่ประชุมครับ
-เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

ผอ.กองคลัง

ที่ประชุม

อบต.นาทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางภิญญารัตน์ ชื่นชม ผอ.กองคลัง
ขออนุญาตนาเรียนสถานะการเงินการคลัง อบต.นาทอง ประจาปี 2562
รายละเอียดดังนี้
ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 38,900,000.00 บาท
รายรับจริง เป็นเงิน 35,803,340.83 บาท
รายรับต่ากว่าประมาณการ เป็นเงิน 3,096,659.17 บาท
ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 38,898,032.00 บาท
รายจ่ายจริง เป็นเงิน 34,993,233.91 บาท
รายจ่ายต่ากว่าประมาณการ เป็นเงิน 3,904,789.09 บาท
รับทราบ

1.3 การจัดงานเกษียณอายุของ นางดาบส ดวงปัญญา ตาแหน่งผู้ดูแลเด็กบ้านวังน้าใส
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล -ขอเชิญ นายกิตติชัย วิชาเรือง ปลัด อบต.นาทองชี้แจงต่อที่ประชุม ค่ะ
ประธานสภาฯ
นายกิตติชัย วิชาเรือง
การจัดงานเกษียณอายุอายุของนางดาบส ดวงปัญญา ผมของมอบให้นาง
ปลัด อบต.
ศศิธร ฤทธาพรม รายงานรายละเอียดต่อสภาทราบครับ
นางศศิธร ฤทธาพรม
เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ท่านนายก อบต. รองนายก
นักวิชาการศึกษา
และสมาชิกสภา อบต.นาทองที่ทรงเกียรติทุกท่าน การกาหนดจัดงานมุทิตา
จิตเกษียณอายุราชการของคุณครูดาบส ดวงปัญญา ตาแหน่งครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้าใส ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้กาหนดจัดขึ้นในวันที่
26 พฤศจิกายน 2562 กาหนดโต๊ะจีน จานวน 20 โต๊ะ เวลา 08.00
น. ลงทะเบียนมอบของที่ระลึก เวลา 09.09 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ เวลา
10.00 น. การแสดงราเชิญขวัญโดยคณะครูและพนักงานส่วนตาบลนา
ทอง เวลา 10.30 น. มอบของขวัญที่ระลึก เวลา 11.00 น. สนุกสนาน
เฮฮากับการร้องเพลงคาราโอเกะของแขกผู้มีเกียรติ อาหารโต๊ะจีนเริ่ม
เสริฟอาหารเวลา 11.00 น. รายละเอียดกาหนดการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในส่วนรายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งให้
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และส.อบต.อีกครั้งค่ะ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการปะชุมครั้งที่แล้ว
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล - มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทองครั้งที่แล้ว

นายกิตติชัย วิชาเรือง
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม

- อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือสมัยวิสามัญที่ 2/2562
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 จากนั้นประธานสภาฯ ได้
ถามมีสมาชิกท่านใดจะทักท้วงหรือไม่หากไม่มีจะขอมติ
เห็นชอบ
19
เสียง
ไม่เห็นชอบ
0
เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล ขอเชิญนายกชี้แจงค่ะ
ประธานสภาฯ
นายอรุณ สีพจน์
ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ผมขอถอนญัตติ
นายก อบต.นาทอง
ครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2563
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล ขอเชิญนายกชี้แจงค่ะ
ประธานสภาฯ
นายอรุณ สีพจน์
ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
นายก อบต.นาทอง
2563 ผมขอถอนญัตติครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 ญัตติพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล -ขอเชิญนางวรัชญา โสภากาล ตาแหน่งนักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ
ต่อที่ประชุมค่ะ
นางวรัชญา โสภากาล
- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายกและรองนายก
นักวิเคราะห์ฯ
และสมาชิกสภา อบต.นาทองที่ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววรัชญา
โสภากาล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขออนุญาตนาเรียนต่อที่
ประชุมค่ะ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง ได้รับแจ้งจาก

กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 –
2565) นั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิด
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) (5) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้
ดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี กรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาฯ
รายะละเอียดตามที่แจกให้กับท่านนะค่ะ
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล - ตามทีน่ ักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้นมี
ประธานสภา
สมาชิกสภา อบต.นาทองท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่ – ไม่มี
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 ญัตติพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565)
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล -ขอเชิญนางวรัชญา โสภากาล ตาแหน่งนักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ
ต่อที่ประชุมค่ะ
นางวรัชญา โสภากาล
- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายกและรองนายก
นักวิเคราะห์ฯ
และสมาชิกสภา อบต.นาทองที่ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววรัชญา
โสภากาล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขออนุญาตนาเรียนต่อที่
ประชุมค่ะ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง ได้รับแจ้งจาก
กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) นั้น เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) (5)

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่อื่น ๆ
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล
ประธานสภาฯ
นายทองสุข ดวงทิพย์จันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายวันชัย สารยศ
ส.อบต.นาทอง
นายปัญญา ชินภักดี
ส.อบต. หมู่ 5
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล
ประธานสภาฯ
นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
- ผมอยากถามเรื่องรถเกรดถนนทาไมถึงไม่แจ้ง ส.อบต.ด้วย และเรื่องที่ 2
ผมทาหนังสือซ่อมไฟฟ้า 2 ครั้งแล้วยังไม่เห็นช่างออกไปดาเนินการเลยครับ
- ผมอยากถามว่าเรื่องท่อระบายน้าของบ้านวังน้าใสเมื่อไหร่จะดาเนินการ
ครับ
-ผมอยากถามเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมเทพื้นศาลากลางบ้านจะดาเนินการได้
เมื่อไหร่ครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ -ไม่มี
- สั่งปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ)
(นายกิตติชัย วิชาเรือง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ตรวจแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ

(นายชูชาติ สีโพธิ์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง
ลงชื่อ
(นายอุทัย จานชิน)
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง
ลงชื่อ
(นายสมปอง โชติชัย)
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง

