
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 สมัยสามัญที่  1/2563  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  
    ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน วันนี้ 

ประธานสภาฯ ก็เป็นวันประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2563 ในส่วนเรื่องแจ้งเพื่อทราบขอ
เชิญปลัดแจ้งต่อที่ประชุมคะ 

นายกิตติชัย  วิชาเรือง  ครับเรื่องแจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับการยื่นเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอแจ้งให้  
ปลัด อบต.นาทอง สมาชิก อบต.นาทอง ไปรับหนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ที่กองคลัง รับได้ที่

คุณล าดวน  ศิริบุตรวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ยื่นให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ 31  มีนาคม 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการปะชุมครั้งที่แล้ว 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มอบหมายให้เลขานกุารสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 



     ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลนาทองครั้งที่แล้ว 
นายกิตติชัย   วิชาเรือง  -  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  คือสมัยสามัญที่ 4/2562  
  เลขานุการสภาฯ   ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2562 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       

นายจงรัก สีโนนแก้ว รองประธานสภา ค่ะ 
นายจงรัก  สีโนนแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
  รองประธานสภาฯ ท่าน ผมมีเรื่องจะถามทางผู้บริหาร 2 เรื่อง คือ 

1. เสาไฟฟ้าไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ อบต.อุดหนุนการไฟฟ้าสาขาอ าเภอเชียง
ยืน ของบ้านดอนหัน หมู่ที่ 10  เสาไฟฟ้าจ านวน 2 ต้น ท าไมถึงไปอยู่
ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 2 ครับ 

2. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม อบต.นาทองด าเนินการไปถึงไหนแล้ว
ด าเนินการไปกี่โครงการและเหลือกี่โครงการ 

นายอรุณ  สีพจน์  -ครับในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอ 
 นายก อบต.นาทอง  มอบให้ ผอ.กองช่างเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
นายกีรติ  เพ็ชรกอง  -เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.นาทองทุก  
  ผอ.กองช่าง   ท่านครับ เรื่องเสาไฟฟ้าขยายเขต ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นั้นก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าจะลงเสาไฟฟ้า ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากไฟฟ้าและ
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยช่างโยธาและส.อบต. แต่ละหมู่บ้านออกไปดูด้วยนะครับว่า
เราจะลงเสาไฟฟ้าแสงสว่างตรงไหน ในส่วนของหมู่ที่ 10 ที่ด าเนินการไป
ผมจะต้องออกไปติดต่อช่างไฟฟ้าอ าเภอเชียงยืนดูว่าจะสามารถแก้ไขได้
หรือไม่อย่างไรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ ส่วนโครงการจ่ายขาด
เงินสะสมว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วนั้น  ตอนนี้ผู้รับจ้างได้ท าสัญญา
เกือบครบทุกโครงการแล้ว แต่ที่ยังไม่ด าเนินการคือ บ้านวังน้ าใส หมู่ที่ 11 
บ้านแบก หมู่ที่ 8 จ านวน 2 โครงการ และบ้านดอนหัน หมู่ที่ 4 ครับ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -ขอเชิญ นายสุธรรม  เดชยศดี ส.อบต. หมู่ที่ 8 ค่ะ 



 ประธานสภาฯ  
นายสุธรรม  เดชยศดี - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
  ส.อบต. หมู่ที่ 8 ผมมีเรื่องที่จะถามทางคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการจ่ายขาด

เงินสะสมประจ าปี2562 ว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
นายอรุณ  สีพจน์ - ครับก็เป็นค าถามเดียวกันกับ นายจงรัก  สีโนนแก้ว รองประธานสภา 
 นายก อบต.นาทอง ถามมาตอนนี้ผู้รับจ้างได้ท าสัญญาเกือบครบทุกโครงการแล้ว แต่ที่ยังไม่

ด าเนินการคือ บ้านวังน้ าใส หมู่ที่ 11 บ้านแบก หมู่ที่ 8 จ านวน 2 
โครงการ และบ้านดอนหัน หมู่ที่ 4 ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
     

-  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติการก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.นาทอง  ประจ าปี 2563 
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.  253 ต่อไป   



นายวันชัย  สารยศ  เรียนท่านประธานสภา อบต. กระผม นายวันชัย สารยศ สมาชิกสภา อบต.       
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านวังน้ าใส หมู่ที่ 11 ขอน าเสนอก าหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัย

ประชุมสามัญ ประจ าปี  พ.ศ.2563  ดังต่อไปนี้ 

      ก าหนดสมัยประชุมสามัยประจ าปี พ.ศ. 2563 ก าหนด 4 สมัย 
 สมัยที่ 1 ก าหนดวันที่   1-15  กุมภาพันธ์ 2563  มีก าหนด 15 วัน 
 สมัยที่ 2 ก าหนดวันที่   1-15  มิถุนายน   2563 มีก าหนด 15 วัน 

สมัยที่ 3 ก าหนดวันที่   1-15  สิงหาคม    2563  มีก าหนด 15 วัน 
สมัยที่ 4 ก าหนดวันที่   1-15  พฤศจิกายน  2563 มีก าหนด 15 วัน 

 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ.
2563 ก าหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563- วันที่  15  กุมภาพันธ์  
2563  มีก าหนด 15 วัน 

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

ประชุมค่ะ 

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

5.2  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1.1 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณโครงการปรับปรุงส านักงานให้มีความมั่นคงแข็งแรง 

(ติดตั้งเหล็กดัด) จ านวนเงิน  42,600.-บาท  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ตามท่ีคณะผู้บริหารได้ขอญัตติพิจารณาโอนงบประมาณโครงการปรับปรุง 

ประธานสภาฯ ส านักงานให้มีความมั่นคงแข็งแรง(ติดตั้งเหล็กดัด) ส านักงาน อบต.นาทอง  
จ านวนเงิน 42,600.-บาท  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอเชิญ
ปลัดชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะ 

นายกติติชัย   วิชาเรือง  - ครับในส่วนของเหล็กดัดส านักงาน ผมขอมอบใช้ผู้อ านวยการกองช่าง     
   ปลัด อบต.นาทอง  รายงานต่อสภาครับ  
นายกีรติ  เพ็ชรกอง  - เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  
ผู้อ านวยการกองช่าง    อบต.นาทองทุกท่าน ในส่วนของโครงการปรับปรุงส านักงานให้มีความ

มั่นคงแข็งแรง (ติดตั้งเหล็กดัด) ในช่วงนี้มีการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้น ซึ่ง
ส านักงานของเรามีครุภัณฑ์หลายอย่างที่มีค่า เพราะหน้าต่างของส านักงาน
ยังไม่มีเหล็กดัดเกรงว่าจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของทรัพย์สินของทาง
ราชการ ดังนั้นจึงขออนุมัติจากสภาอบต.นาทอง รายละเอียดดังนี้ 



โอนลดงบประมาณรายจ่าย 

 แผนงานเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ (หน้า 90)ประเภท 
 รายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 100,000.-  บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด 
42,600.- บาท 
 
 
 
 

 โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานให้มีความมั่นคงแข็งแรง (การติดตั้งเหล็กดัด)    ตั้งไว้ 0 บาท จ านวนเงิน
ที่โอนเพ่ิม 42,600.- บาท 

นายกิตติชัย   วิชาเรือง  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
ปลัด อบต.นาทอง ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 

พ.ศ.2543  หมวดที่ 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา อบต.นาทอง
ประธานสภาฯ   ไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ –ไม่มี 

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

5.1.2 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณโครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวนเงิน  17,000.- บาท 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ตามท่ีคณะผู้บริหารได้ขอญัตติพิจารณาโอนงบประมาณโครงการจัดซื้อ 
ประธานสภาฯ โต๊ะหมู่บูชา  จ านวนเงิน 17,000.- บาท  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  ขอเชิญปลัดชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะ 
นายกิตติชัย   วิชาเรือง  - ปัจจุบันโต๊ะหมู่บูชาของอบต. มีขนาดเล็กและมีสภาพเก่าไม่เหมาะสมที่จะ  

ปลัด อบต.นาทอง   ใช้งาน อบต.นาทองมีการกิจกรรมจัดงานและจัดงานรัฐพิธีบ่อยครั้ง ซึ่งใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    2563 อบต.นาทอง ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้  ดังนั้น จึงอยากขอมติที่ประชุมสภา 



อบต.นาทองเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณจัดซื้อ
โต๊ะหมู่บูชา เป็นจ านวนเงิน 17,000.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

โอนลดงบประมาณรายจ่าย 

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน งบประมาณอนุมัติ 192,000.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 162,000.- บาท จ านวนเงินที่โอนลด 
17,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 145,000.- บาท 
 

 โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชา จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม 17,000.- บาท 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -ตามท่ี ปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ – ไม่มี 
   ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม   -    เห็นชอบ    19      เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง  1 เสียง 

5.1.3 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวนเงิน  11,000.- บาท 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ตามท่ีคณะผู้บริหารได้ขอญัตติพิจารณาโอนงบประมาณจัดซื้อ 
ประธานสภาฯ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวนเงิน 11000.- บาท  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ขอเชิญปลัดชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะ 
นายกิตติชัย   วิชาเรือง  - ครับในการโอนงบประมาณจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ผมของมอบให้ ผอ. 

ปลัด อบต.นาทอง กองการศึกษาชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
นายฉัตรภัทร  ศิริบุญนาม - ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  แผนงาน 

ผอ.กองการศึกษาฯ การศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ส านักงาน โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้ๆละ 7,900.- บาทจ านวนเงิน 
15,800.- บาท เนื่องจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
การใช้งานประกอบกับพ้ืนที่จัดวางครุภัณฑ์ดังกล่าวมีพ้ืนที่จ ากัดไม่สามารถ
จัดวางได้ กองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

โอนลดงบประมาณรายจ่าย 



 -แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการ
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  งบประมาณอนุมัติ 15,800.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน5,800.- บาท จ านวนเงินที่โอนลด 11,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 4,800.- บาท 

 โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  

-แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการ
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  งบประมาณก่อนโอน 0.- บาท  จ านวนเงินที่
โอนเพิ่ม 11,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 11,000.- บาท 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -ตามท่ี ปลัดและ ผอ.กองการศคีกษาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภา อบต.นาทอง จะอภิปรายหรือไม่ – ไม่มี  
มติที่ประชุม   -    เห็นชอบ    19      เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง  1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีอ่ืน ๆ  
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่    
      ประธานสภาฯ 
นายอุทัย  จานชิน  - ผมอยากถามเรื่องโครงการศึกษาดูงานว่าในปี้นี้อยากให้ทางคณะผู้บริหาร   

ส.อบต.หมู่ที่ 1 จัดท าโครงการศึกษาดูงานด้วยครับ และเรื่องเก่ียวกับสุนัขจรจัดผมอยากให้
ทางคณะผู้บริหารจัดท าโครงการท าหมันให้กับสุนัขจรจัดครับ 

นายพิทักษ์  ศรีละคุณ -  เรื่องถังขยะผมได้ท าหนังสือมาแล้วยังไม่ได้รับค าตอบจากทางผู้บริหาร 
 ส.อบต.หมู่ที่ 6   เลยครับขอฝากด้วยครับขอบคุณครับ 
นายชูชาติ  สีโพธิ์  -ผมขอทวงถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตามหมู่บ้านด าเนินการไปกึงไหนแล้ว 
  ส.อบต. หมู่ 5   ครับ 
นายเสถียร  สีน้อยขาว  -ผมขอเสนอปิดประชุมครับ 
 ส.อบต. หมู่ที่ 8 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่   -ไม่มี 
      ประธานสภาฯ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - สั่งปิดประชุมเวลา 12.30 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 

 

 

 

 



 

 
 
  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
       
 
 

 
     
 
 
 
 



 


