
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
สมัยสามัญที่   3/2563   ครั้งที่   1   วันที่    6 สิงหาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ เวลา หมายเหตุ 
1 นายสมาน  สิมลา ส.อบต. 1 สมาน  สิมลา   
2 นายอุทัย  จานชิน ส.อบต. 1 อุทัย  จานชิน   
3 นายสัมพันธ์  ศิรินทร์ ส.อบต. 2 สัมพันธ์  ศิรินทร์   
4 นายจงรัก  สีโนนแก้ว รองประธานสภาฯ 2 จงรัก  สีโนนแก้ว   
5 นายทองม้วน  สีหาไว ส.อบต. 3 ทองม้วน  สีหาไว   
6 นายฉลอง  ถาเหง่า ส.อบต. 4 ฉลอง  ถาเหง่า   
7 นายสมปอง  โชติชัย ส.อบต. 4 สมปอง  โชติชัย   
8 นายปัญญา  ชินภักดี ส.อบต. 5 ปัญญา  ชินภักดี   
9 นายบุญเทิง  มหาชัย ส.อบต. 5 บุญเทิง  มหาชัย   

10 นายพิทักษ์  ศรีละคุณ ส.อบต. 6 พิทักษ์  ศรีละคุณ   
11 นายชูชาติ  สีโพธิ ์ ส.อบต. 7 ชูชาติ  สีโพธิ์   
12 นายบุญเรือง  พันแสง ส.อบต. 7 บุญเรือง  พันแสง   
13 นายสุธรรม  เดชยศดี ส.อบต. 8 สุธรรม  เดชยศดี   
14 นายเสถียร  สีน้อยขาว ส.อบต. 8 เสถียร  สีน้อยขาว   
15 นายทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต. 9 ทองม้วน  สีเนตรหอย   
16 นายทองสุข  ดวงทิพย์จันทร์ ส.อบต. 9 ทองสุข  ดวงทิพย์จันทร์   
17 นางทองใบ  สีนอ ส.อบต. 10 ทองใบ  สีนอ   
18 นางสาวรัชนี  ศิริวิชัย ส.อบต. 10 รัชนี  ศิริวิชัย   
19 นายวันชัย  สารยศ ส.อบต. 11 วันชัย  สารยศ   
20 นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล ประธานสภาฯ 11 ละเอียด  บุญญาธิกูล   

 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     



 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ สังกัด หมายเหตุ 

1 นายอรุณ สีพจน์ นายก อบต.นาอง  อรุณ สีพจน์   
2 นายจรัส สีพลชุม รองนายกอบต.นาทอง  จรัส สีพลชุม   
3 นายสวาท สีละบัตร รองนายกอบต.นาทอง  สวาท สีละบัตร   
4 นายทศ แสงหิม เลขานุการนายก  ทศ แสงหิม   
5 นายกิตติชัย วิชาเรือง ปลัด อบต.นาทอง  กิตติชัย วิชาเรือง   
6 นายวิวัฒ  ค าพัน  หัวหน้าป้องกันฯ  นายวิวัฒ  ค าพัน   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายกิตติชัย   วิชาเรือง  - ขณะนี้ถึงก าหนดเวลาประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน      
    เลขานุการสภาฯ  ต าบลนาทองได้เข้ามาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองจุดธูปเทียนบูชาพระ 
    รัตนตรัยและด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา 
    ทอง สมัยสามัญที่ 2/2563  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563   
    ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การ 

ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลนาทอง สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ประจ าปี    
พ.ศ. 2563 และขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 



 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน วันนี้ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิก อบต. ลากิจ 1 ราย คือนายพิทักษ์   ศรีละคุณ  ส.อบต. บ้านทัพ
ม้า หมู่ที่ 6 ได้ลากิจเนื่องจากได้เดินทางไปเยี่ยมญาติท่ีจังหวัดชุมพร 
ประธานสภาฯอยากแจ้งให้สมาชิก อบต.นาทองของเรามีโทรศัพท์ที่
สามารถเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้าถึงไลน์สมาชิกสภา อบต.นาทอง 
เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้โลกโชเชียลทันสมัยการส่งหนังสือเข้ามาสั่งการ 
ทางไลบางครั้งประธานสภาก็อยากแจ้งทางไลเลยไม่ต้องโทรหาการสั่งงาน
ทุกวันนี้จะทันสมัย จึงอยากขอความร่วมมือสมาชิก อบต.นาทองทุกคนนะ
คะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้ากลุ่มไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
ได้รับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล  1 ราย คือ นายนิวัฒ  ค าพัน โอนย้ายมา
จากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขอให้นายวิวัฒ  ค าพัน  รายงานตัวต่อสภาฯ
ด้วยค่ะ 

นายวิวัฒ   ค าพัน  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ นายกอบต.นาทอง รองนายกและ
เจ้าพนักงานป้องกัน  สมาชิกสภา อบต.นาทอง กระผม นายวิวัฒ  ค าพัน ต าแหน่งเจ้าพนักงาน 
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา   
    อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  กระผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับ สภาอบต. 
    นาทอง ผมจะปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ 
    มอบหมายมอบอย่างเต็มที่ครับ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการปะชุมครั้งที่แล้ว 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
     ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลนาทองครั้งที่แล้ว 
นายกิตติชัย   วิชาเรือง  -  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  คือสมัยวิสามัญที่ 2/2563  
  เลขานุการสภาฯ   ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  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 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่    
      ประธานสภาฯ 
นายเสถียร  สีน้อยขาว  -ไฟฟ้าแสงสว่างเปิดเองแล้วไม่ดับ อยากแจ้งให้ช่างไฟฟ้าออกไปแก้ไขให้ 
 ส.อบต. หมู่ที่ 8   ด้วยครับ 
นายอุทัย  จานชิน  - ที่สาธารณประโยชน์ลานตลาดช ารุดทรุดโทรมและสกปรกผมอยากให้ไปผู้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1 ที่ใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ที่อยู่ตรงนั้นท าความสะอาดออกด้วย ตรงนั้น

เป็นบ่อเกิดแห่งยุงลายครับ 
นายทองม้วน  สีเนตรหอย -  ผมขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ท าการขุดลอกล าห้วยค้อเพ่ือให้ชาวบ้าน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 9  ได้กักเก็บน้ าใช้เพื่อการเกษตรและสัตว์เลี้ยงครับ 
นายวันชัย  สารยศ - เรื่องขยายเขตไฟฟ้า มาตั้งเสาไฟนานแล้วยังไม่มาเดินสายไฟเลยอยาก 
ส.อบต. หมู่ที่ 11 ให้ทางคณะผู้บริหารติดตามด้วยครับ 
นายสุธรรม เดชยศดี -  เรื่องก าแพง ศพด.บ้านแบกจะได้ด าเนินการตอนไหน  
ส.อบต. หมู่ที่ 8 
 
นายทองม้วน  สีเนตรหอย -  ทางสาธารณะที่ผ่านมามีงบประมาณขุดลอกล าห้วยค้อ ปรากฏว่า 
ส.อบต. หมู่ที่ 9   เจ้าของที่ดินข้างเคียงยังมีปัญหาอยากให้สอบแนวเขตได้หรือไม่  
นายวันชัย  สารยศ  - ผมขอเสนอปิดประชุมครับ  
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่   -ไม่มี 
      ประธานสภาฯ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - สัง่ปิดประชมุเวลา 11.50 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 

 

 

 

 

 

 
 
  



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 


