
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
สมัยสามัญที่   3/2562   ครั้งที่   2   วันที่    14  สิงหาคม  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     
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  จุดธูปเทียน
บูชารัตนตรัยแล้วเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง และสมาชิกสภาองค์การ  
     ประธานสภาฯ  บริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล      
   นาทองสมัยสามัญ ที่3/2562  ครั้งที่ 2 และในวันนี้  นายกิตติชัย  วิชาเรือง   
   เลขานุการสภา อบต. นาทอง ก็ได้เดินทางกลับจากฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      
             เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ 
   ประชุม  
 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
     - ไม่มี – 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ  
       สมัยที่  3 ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 

  ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กะทู้ถาม 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ญัตติค้างพิจารณา 
4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระท่ี 2 แปรญัตติ) 
4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระท่ี 3 ลงมติ) 
4.3 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24.000 บีทียู ชนิดแขวน



เพดาน  จ านวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  32,400.- 
บาท เป็นจ านวนเงิน  64,800.- บาท 
4.4 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณส าหรับก่อสร้าง
ก าแพงและประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก (สามัคคี)   
เป็นจ านวนเงิน  50,000.- บาท 
4.5 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณห้องน้ าห้องส้วม
ส าหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก (สามัคคี)   
เป็นจ านวนเงิน  90,000.- บาท 
4.6 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง   เป็น
จ านวนเงิน  50,000.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี -   
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 
ประธานสภาฯ    -  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลนาทองครั้งที่แล้ว 
เลขานุการสภาฯ  - อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีแล้ว  คือสมัยสามัญท่ี 3 /2562  ครั้งที่  
   1 เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2562  จากนั้นประธานสภาได้ถามมีสมาชิกท่านใดจะ 
   ทักท้วงหรือไม่หากไม่มีจะขอมติ 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ    19 เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติค้างพิจารณา   

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  

พ.ศ.2563   (วาระท่ี 2ขัน้แปรญัตติ) 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
    ประธานสภาฯ 



นายกิตติชัย  วิชาเรือง  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 
2547  

   เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
     ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ต่อประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม
ข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง  
     ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
     ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู้ 
(2)  รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
 ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
     ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกีย่วด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
     ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
     ข้อ 110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น  ลงมติรับหลักการ  และส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา 
แล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง 
รายงานย่อ ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องระบุ 
ว่าได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดตอนหนึ่ง หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ 
และมติของคณะกรรมการนั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการ 
แปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  

ที่ประชุม ฯ   - รับทราบ  
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล-  ตามท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการ ในวาระที่ 1 แห่งร่างข้อบัญญัติ 
     ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปแล้ว เมื่อคราวประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม 



2562 และการพิจารณาในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 ท่าน นั้น 
- เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แถลงรายงานการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุม
สภาเพ่ือพิจารณา 

นายอุทัย  จานชิน  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
ประธานคณะกรรมการฯ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  ได้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 
สิงหาคม   2562 โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พิจารณา  โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ  วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2562   ถึงวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 
25621  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของแต่ละวัน ณ หอประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง นั้น  และก าหนดให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 
น. เป็นต้นไป  
บัดนีค้ณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 แล้วปรากฏว่า ไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติ
ดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕63พร้อม
บันทึกการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล   ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว 
 
 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่

มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดิฉันจึงขอสอบถาม
ท่านสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให้
ความเห็นชอบในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ หรือไม่ 

ที่ประชุม   - ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติ   
    ประธานสภาฯ  ที่ประชุมว่าให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  
มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 แปรญัตติ ดังนี้ 
-  เห็นชอบ    19 เสียง 



  -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
  -  งดออกเสียง  1   เสียง 
ประธานสภาฯ   - ขณะนี้ก็ได้เวลา 12.05 น. แล้ว เราจะพักกินข้าวเที่ยงแล้วมาประชุม 
    พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 วาระท่ี 3 ขั้น 
    ลงมติ ในเวลา  13.15 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
    ค่ะ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 
    4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประจ า
งบประมาณ พ.ศ.  2563  
(วาระท่ี 3 ขัน้ลงมติเห็นชอบ) 
นางสาวละเอียบด  บุญญาธิกูล -  ขั้นตอนการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย

ที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการ ต่อไป 
นายกิตติชัย  วิชาเรือง  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
  เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มี   การ

อภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุ
อันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2563 ซ่ึง 
      ประธานสภาฯ  ได้พิจารณาในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ วารที่ 2 ขั้นแปรญัตติผ่านไปแล้ว
นั้น   
    หลังจากที่เราพักรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมาพิจารณาในวาระที่ 3 
ขั้น 
    ลงมติ  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  
    พ.ศ. 2563  ซึ่งจะไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด  ดังนั้นหากสมาชิกท่านใด 
    เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.  
    2563 ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาลงมติได้จึงอาศัยความตามระเบียบ 

  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   
           ข้อ 52 ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 
 ประจ าปี  พ.ศ. 2563หรือไม่ ผู้ใดเห็นว่าสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขอให้ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ด้วยคะแนน 

   -  เห็นชอบ    19 เสียง 



   -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   -  งดออกเสียง  1   เสียง 
ประธานสภา   - เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง มีมติเป็นเอกฉันท์      
 เห็นควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563   แล้วต้องน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอท่านนายอ าเภอเชียงยืน เพ่ือพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ ต่อไป    

๔.3  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24.000 บีทียู ชนิดแขวน
เพดาน  จ านวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  32,400.- บาท เป็นจ านวนเงิน  64,800.- บาท 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด  
     ประธานสภาฯ 24.000 บีทียู ชนิดแขวนเพดาน  จ านวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  32,400.- 
บาท  
   เป็นจ านวนเงิน  64,800.- บาท ขอเชิญนายกชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะ 
นายอรุณ   สีพจน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาทองทุก
ท่าน  
  นายก อบต.  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24.000 บีทียู 
ชนิด 

แขวนเพดาน  จ านวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  32,400.- บาท เป็นจ านวนเงิน  
 64,800.- บาท นั้น ผมขอถอนญัตติครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.4  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณส าหรับก่อสร้างก าแพงและประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แบก (สามคัคี)   เป็นจ านวนเงิน  50,000.- บาท 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณส าหรับก่อสร้างก าแพงและประตูศูนย์
พัฒนา  
     ประธานสภาฯ เด็กเล็กบ้านแบก (สามัคคี) เป็นจ านวนเงิน 50,000.- บาท ขอเชิญนายกชี้แจงต่อที่ 

ประชุมค่ะ 
นายอรุณ   สีพจน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาทองทุก
ท่าน  
 นายก อบต.  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณส าหรับก่อสร้างก าแพงและประตู ศูนย์พัฒนา 

  เด็กเล็กบ้านแบก (สามัคคี)   เป็นจ านวนเงิน  50,000.- บาทนั้น ผมขอถอนญัตติ
ครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.5  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณห้องน้ าห้องส้วมส าหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก 
(สามัคคี)   เป็นจ านวนเงิน  90,000.- บาท 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณห้องน้ าห้องส้วมส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา  
     ประธานสภาฯ เด็กเล็กบ้านแบก (สามัคคี) เป็นจ านวนเงิน 90,000.- บาท ขอเชิญนายกชี้แจงต่อที่ 



ประชุมค่ะ 
 

นายอรุณ   สีพจน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาทองทุก
ท่าน  
 นายก อบต.  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณงบประมาณห้องน้ าห้องส้วมส าหรับนักเรียน ศูนย์
พัฒนา 

  เด็กเล็กบ้านแบก (สามัคคี)   เป็นจ านวนเงิน  90,000.- บาทนั้น ผมขอถอนญัตติ
ครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.6  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแวง   เป็นจ านวนเงิน  50,000.- บาท 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์  
     ประธานสภาฯ พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก (สามัคคี) เป็นจ านวนเงิน 50,000.- บาท ขอเชิญนายก
ชี้แจง 

ต่อที่ประชุมค่ะ 
นายอรุณ   สีพจน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาทองทุก
ท่าน  
  นายก อบต.  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
                         บ้านหนองแวง   เป็นจ านวนเงิน  50,000.- บาทนั้น ผมขอถอนญัตติครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
นายสมปอง  โชติชัย - เรื่องคูหนองบึงเมื่อไหร่ทางคณะผู้บริหารจะด าเนินการ เนื่องจากน้ ากัด

เซาะ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 4 ถนนของให้ไปดูแลด้วยครับ 
นายทองม้วน  สีหาไว -  เรื่องไฟฟ้าสว่างส่งเรื่องมาตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ยังไม่เห็น

ช่าง 
   ส.อบต. หมู่ที่ 3 ไฟฟ้าออกไปด าเนินการแก้ไขให้เลยติดขัดประการใดครับ 
นายอรุณ  สีพจน์ - เรื่องไฟฟ้าสว่าง ตามท่ี ส.อบต ทองม้วน สี ห า ไ ว ถ า ม ม า นั้ น ก า ลั ง

ด าเนินการ 
  นายก อบต. ครับเนื่องจากอุปกรณ์เพ่ิงได้มาครับ 
นายบุญเรือง  พันแสง - งานเร่งด่วนที่ผมได้ส่งเข้ามาตั้งแต่ประชุมครั้งก่อน ขอท่อ จ านวน 3  ท่อ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 7  ระหว่าง นานายสมาน  สิมลา และ นายทศ  แสงหิม อยากให้ทางคณะ

ผู้บริหารไปด าเนินการให้ด้วยครับเพราะน าเริ่มกัดเซาะถนนขาดแล้วครับ
ขอบคุณครับ 



นายสุธรรม  เดชยศดี - โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ด าเนินการใกล้เสร็จ
ทุก 

   ส.อบต. หมู่ที่ 8 โครงการหรือยัง อยากให้รีบด าเนินการเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว 
และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมได้ด าเนินการไปแล้วกี่โครงการและเหลือกี่
โครงการครับ 

นายอรุณ  สีพจน์ - เรื่องโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
ได ้

   นายก อบต. ด าเนินการไปแล้วบางส่วนจะเหลืออยู่ประมาณ 5 โครงการ ส่วนเงินจ่าย
ขาดเงินสะสมนั้น ได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วนเหมือนกันคาดว่าน่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ครับ 

นายสัมพันธ์  ศิรินทร์ - ผมอยากถามเรื่องกล้องวงจรปิดตามหมู่บ้านผมอยากให้ส่งเจ้าหน้าที่
ออกไป 

  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ส ารวจว่ากล้องวงจรปิดใช้งานได้หรือไม่ 
นายบุญเรือง  พันแสง  - ผมขอเสนอปิดประชุมครับ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 7 
นายอรุณ  สีพจน์  ผมก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน  
  นายก อบต.   ที่ให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ  ขอบคุณครับ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  - ไม่มี 
   ประธานสภาฯ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - สั่งปิดประชุมเวลา   16.30  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 



 


