
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
สมัยสามัญท่ี 1/2564  ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

ผู้มาประชมุ 

1. นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนทอง 
2. นายจงรัก   สีโนนแก้ว   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทอง 
3. นายกิตติชัย  วิชาเรือง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
4. นายสมาน   สิมลา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  1 
5. นายอุทัย  จานชิน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  1 
6. นายสัมพันธ์  ศิรินทร์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  2 
7. นายทองม้วน  สีหาไว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  3 
8. นายสมปอง  โชติชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  4 
9. นายฉลอง  ถาเหง่า    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  4 
10. นายบุญเทิง  มหาชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  5 
11. นายปัญญา  ชินภักดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  5 
12. นายพิทักษ์  ศรีละคุณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  6 
13. นายชูชาติ  สีโพธิ ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  7 
14. นายบุญเรือง  พันแสง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  7 
15. นายสุธรรม  เดชยศดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  8 
16. นายเสถียร  สีน้อยขาว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  8 
17. นายทองม้วน  สีเนตรหอย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  9 
18. นายทองสุข  ดวงทิพย์จันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  9 
19. นางทองใบ  สีนอ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่ 10 
20. นางสาวรัชนี  ศิริวิชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่ 10 
21. นายวันชัย   สารยศ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่ 11 

ผู้ไม่มาประชมุ 

-ไม่ม-ี 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1. นายอรุณ   สีพจน ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

2. นายจรสั   สีพลชุม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

3. นายสวาท  สีละบัตร   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 



4. นายทศ  แสงหิม   เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลนาทอง 

5. นายกีรติ  เพ็ชรกอง   ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายกิตติชัย   วิชาเรือง  - ขณะนี้ถึงก าหนดเวลาประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน      
    เลขานุการสภาฯ  ต าบลนาทองได้เข้ามาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองจุดธูปเทียนบูชาพระ 
    รัตนตรัยและด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา 
    ทอง สมัยสามัญที่  1/2564  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  
    ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การ 

ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลนาทอง สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจ าปี    
พ.ศ. 2564 และขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการปะชุมครั้งที่แล้ว 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
     ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลนาทองครั้งที่แล้ว 
นายกิตติชัย   วิชาเรือง  -  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  คือสมัยสามัญที่ 4/2563  
  เลขานุการสภาฯ   ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  2563 จากนั้นประธานสภาฯ  ได้ 

ถามมีสมาชิกท่านใดจะทักท้วงหรือไม่หากไม่มีจะขอมติ 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  19  เสียง 

-      ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
-      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -ตามท่ีได้มีสมาชิกได้ยื่นกระทู้ถาม นายก อบต.นาทอง จ านวน 2 กระทู้ 
ประธานสภาฯ จากสมาชิกสภา อบต.นาทองจ านวน 2 ท่าน ในกระทู้แรก ขอเชิญ       

นายสุธรรม  เดชยศดี ส.อบต. หมู่ที่ 8  ค่ะ 
นานสุธรรม  เดชยศดี เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ท่าน ผมมีเรื่องจะถามทางผู้บริหาร งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี   พ.ศ. 2564 จะด าเนินการได้เมื่อไหร่ขอบคุณครับ 
 

นายอรุณ  สีพจน์  -ครับในเรื่องของงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี    
นายก อบต.นาทอง พ.ศ. 2564 ผมขอมอบให้ นายกิตติชัย  วิชาเรือง ต าแหน่งปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาทอง เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 



นายกิตติชัย  วิชาเรือง  -เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.นาทองทุก  
  ปลัด.อบต.   ท่านครับ เนื่องจากงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่ได้ด าเนินการ ในส่วน 
    ของเงินผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ นมโรงเรียน ด าเนินการไปตามปกติ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -ขอเชิญ นายบุญเรือง  พันแสง ส.อบต. หมู่ที่ 7 ค่ะ 
 ประธานสภาฯ  
นายบุญเรือง  พันแสง - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
  ส.อบต. หมู่ที่ 8 ผมมีเรื่องที่จะถามทางคณะผู้บริหารเรื่องไฟฟ้าสว่าง 2 จุด บริเวณ บ้าน 

นายเขียว  สีโพธิ์  และบ้าน นายสงบ พันธุชิน ผมได้ท าหนังสือมาแจ้งช่วง
เดือนธันวาคม 2563 ยังไม่เห็นทางช่างไฟฟ้าออกไปด าเนินการให้อยากให้
ทางคณะผู้บริหารช่วยก ากับดูแลให้ด้วยครับ 

นายอรุณ  สีพจน์  -ครับค าถามที่ทาง นายบุญเรือง  พันแสง ส.อบต. หมู่ที่ 7 ได้ถามมา    
นายก อบต.นาทอง เกี่ยวกับไฟฟ้าสว่าง บริเวณบ้าน นายเขียว  สีโพธิ์ และ นายสงบ  พันธุชิน

ผมขอมอบให้ทาง นายกีรติ  เพ็ชรกอง  ผอ. กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงต่อที่
ประชุม 

นายกีรติ  เพ็ชรกอง - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภา  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  
ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.นาทอง เนื่องจากกองช่างได้ท าบันทึกข้อความผ่านนายกไปหากอง

คลังเพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้าไปแล้ว ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม 2563 
นายกิตติชัย  วิชาเรือง              -จากที่ ผอ.กองช่างได้ท าบันทึกข้อความผ่านนายกไปยังกองคลัง เพื่อให้ 
 ปลัด อบต.นาทอง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ามาให้ลงวันที่  วันที่ 28  ตุลาคม 2563 นัน้ ในห้วง

ดังกล่าวยังเป็นต้นปีงบประมาณ    งบประมาณเข้ามาช้าจึงท าให้ยังไม่ได้ท า
การจัดสรรในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
     

-  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติการก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.นาทอง  ประจ าปี 2564 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล ดิฉันขอให้เลขานุการสภา อบต.นาทองแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
       ประธานสภาฯ  ค่ะ   
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.  2564 ต่อไป   
นายบุญเทิง  มหาชัย  เรียนท่านประธานสภา อบต.กระผม นายบุญเทิง มหาชัย สมาชิกสภา  
ส.อบต. หมู่ที่ 5   อบต. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัย 
    ประชุมสามัญ ประจ าปี  พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 
      ก าหนดสมัยประชุมสามัยประจ าปี พ.ศ. 2564 ก าหนด 4 สมัย 
 สมัยที่ 1 ก าหนดวันที่   1-15  กุมภาพันธ์ 2564  มีก าหนด 15 วัน 
 สมัยที่ 2 ก าหนดวันที่   1-15  มิถุนายน   2564 มีก าหนด 15 วัน 

สมัยที่ 3 ก าหนดวันที่   1-15  สิงหาคม    2564  มีก าหนด 15 วัน 
สมัยที่ 4 ก าหนดวันที่   1-15  พฤศจิกายน  2564 มีก าหนด 15 วัน 

 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ.
2564 ก าหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564- วันที่  15  กุมภาพันธ์  
2564  มีก าหนด 15 วัน 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
      ประธานสภาฯ 
 ผู้รับรอง -    นายสมปอง  โชติชัย  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

- นายวันชัย  สารยศ  ส.อบต. หมู่ที่ 11 

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

ประชุมค่ะ 

 



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

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีอ่ืน ๆ  
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่    
      ประธานสภาฯ 
นายบุญเรือง  พันแสง  - ผมก็ขอขอบคุณทางท่านนายก ที่จะส่งให้ช่างไฟฟ้าไปไปด าเนินการแก้ไข 

ส.อบต.หมู่ที่ 7 ไฟฟ้าฟ้าสว่างให้ในวันนี้ครับ 
นายสมาน  สิมลา -  ใบยื่นภาษีจะได้รับวันไหนครับ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 1    
นายกิตติชัย  วิชาเรือง  -ส าหรับใบยื่นภาษีให้ไปรับได้ที่กองคลังได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ 
ปลัด อบต.นาทอง    
นายเสถียร  สีน้อยขาว  -ผมขอเสนอปิดประชุมครับ 
 ส.อบต. หมู่ที่ 8 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่   -ไม่มี 
      ประธานสภาฯ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - สั่งปิดประชุมเวลา 12.05 น. 
      ประธานสภาฯ 
 
      (ลงชื่อ)          กิตติชัย  วิชาเรือง 

    (นายกิตติชัย  วิชาเรือง) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   

(ลงชื่อ)         ละเอียด   บุญญาธิกูล 
             (นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

          ตรวจแล้วถูกต้อง 



ลงชื่อ     

               (นายชูชาติ   สีโพธิ์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

ลงชื่อ     

               (นายอุทัย   จานชิน) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

ลงชื่อ     

               (นายสมปอง   โชติชัย) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
       
 
 

 
     
 
 
 
 

 


