
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 นายบ าเพ็ญ ปัญญา รองปลัด อบต.นาทอง  บ าเพ็ญ ปัญญา   
7 นายกีรติ เพชรกอง ผอ.กองช่าง  กีรติ เพชรกอง   
8 นายศิวพล แสนสีลา ผอ.กองสวัสดิการ  ศิวพล แสนสีลา   
9 นายนันทเดช นันสถิตย์ หัวหน้าส านักปลัด  นันทเดช นันสถิตย์   
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  นางสาวละเอียด   บุญญาธิกูล  จุดธูปเทียนบูชา
รัตนตรัย  แล้วเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน  วันนี้เป็นการ  

   ประธานสภาฯ ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่  1 /2563 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) 2554 จึงขอเปิด
การประชุม สภาฯ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ในวันนี้มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 1 เรื่อง คือการรับโอนพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 1 ราย คือ นายบ าเพ็ญ  ปัญญา ต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นระดับ
ต้น (รองปลัด) ขอเชิญกล่าวในที่ประชุมคะ 

นายบ าเพ็ญ  ปัญญา  - เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 

รองปลัด อบต. อบต.นาทองทุกท่านครับ กระผม นายบ าเพ็ญ  ปัญญา ต าแหน่งรองปลัด 
อบต.  ได้โอนย้ายมาจาก อบต.หัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 
มาด ารงต าแหน่งรองปลัด อบต.นาทอง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผมมี
ครอบครัวอยู่ที่บ้านผือ ผมได้มีโอกาสมาสอบเลื่อนระดับและย้ายมาด ารง
ต าแหน่งรองปลัด อบต. ผมจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีครับ  

ที่ประชุม              รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  - มอบหมายให้เลขานุการสภาฯอ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การ 

         ประธานสภาฯ     บริหารส่วนต าบลนาทองครั้งที่แล้ว 

นายกิตติชัย  วิชาเรือง  - อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือสมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 
๑  เลขานุการสภาฯ                เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน   2563 จากนั้นประธานสภาฯได้ถามสมาชิกมี                     
ท่านใดจะ ทักท้วงหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติ      

 

มติที่ประชุม                 -    เห็นชอบ    20      เสียง 



- ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
- งดออกเสียง  0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล   - ตามท่ีได้มีสมาชิกส่งกระทู้ถามมาจ านวน  3 คนดิฉันจะให้ นายสัมพันธ์   

         ประธานสภาฯ      ศิรินทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นผู้ตั้งกระทู้คนที่ 1 ค่ะ 

นายสัมพันธ์  ศิรินทร์  -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. 

                                          ส.อบต. หมู่ที่ 2 นาทองทุกท่าน กระผมมีเรื่องจะถามถึงท่านนายกอยู่ 2                     
เรื่องครับ 

    1. เรื่องปรับเกรดถนนในพ้ืนที่ต าบลนาทองถ้ารถมาปรับเกรดผมอยากให้ทาง 

  คณะผู้บริหารแจ้งให้สมาชิก อบต.แต่ละหมู่ทราบด้วยครับเพ่ือที่จะได้ออกไป
ดู 

  กับผู้รับเหมา 

    2. เรื่องเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ บ้านทัพม้า  ได้เสียชีวิตมา 2 รายแล้ว
อยาก 

    ทราบว่ามีข้ันตอนการด าเนินการแบบไหนอยากทราบรายละเอียดครับ 

 

นายอรุณ   สีพจน์  - ในข้อที่ 1 ผมจะมอบให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง ส่วนข้อที่ 2 ผมจะมอบ
ให้ นายก อบต.นาทอง  ผอ.กองสวัสดิการสังคมชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายกีรติ  เพ็ชรกอง  - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต.ผอ.กองช่าง   นาทองทุกท่านครับจากท่ีทาง ส.อบต.สัมพันธ์  ศิรินทร์ ได้ถามเรื่อง
การปรับ 

เกรดถนนในพ้ืนที่ต าบลนาทองรถเกรดจะออกปรับถนนตามหมู่บ้านหลัก คือ 
บ้านแบก หมู่ที่ 1,7,8 บ้านทัพม้า 2,6,11 บ้านดอนหันหนองแวง หมู่ที่ 
4,,5,10 และบ้านนาทอง หมู่ที่ 3,9 รวมแล้วออกปรับเกรดรวมทั้งหมด 18 
กิโลเมตร ในส่วนการแจ้งให้ทาง ส.อบต. ทราบนั้น ก็ได้แจ้งด้วยวาจาเป็นการ
โทรหา ส.อบต. แต่ละหมูบ้านว่ารถเกรดจะออกปรับเกรดพ้ืนที่หมู่บ้านของ
ท่านครับ  



นายศิวพล  แสนสีลา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  นาทองทุกท่านครับจากท่ีทาง ส.อบต.สัมพันธ์  ศิรินทร์ ได้ถามถึงเรื่องเงิน 

    สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณีนั้น ด้วย อบต.นาทองได้รับหนังสือจาก
  

    ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
การ 

    คุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความ 

เดือดร้อน โดยประกาศราชกิจนุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 ราชกิจจา
นุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ฉบับ
ใหม่ ยกเลิกประกาศฉบับปี 2557 และ 2561  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ลงนามโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. สาระส าคัญได้แก่ การสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพตามประเพณี หมายถึง การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณีรายละสามพันบาท การสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณีนั้น ผู้สูงอายุที่ตายต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(2) สัญชาติไทย 
(3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน 
ให้ผู้อ านวยการเขต หรือนายอ าเภอ หรือก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือ
นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกเมืองพัทยา 
หรือ ประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการ
ผู้สูงอายุก าหนด  การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้
ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถาน
สงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตาม
ประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ 
การยื่นค าขอเพ่ือขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้ผู้ที่

รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นค าขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิล าเนา ในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้ 
(1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานเขต 



(2) จังหวัดอ่ืน ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดหรือที่ว่าการอ าเภอ หรือส านักงานเทศบาล หรือที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา 
แบบค าขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุก าหนด 
ผู้ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ต้องยื่นค าขอ

ภายในก าหนดหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมเอกสาร 
ดังต่อไปนี้ 
(1) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ 
(2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือหนังสือรับรองตามข้อ 5 (3 ) 
(3) บัตรประจ า ตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ กรณีการจัดการศพตาม
ประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจด
ทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือด าเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด 
โบสถ์ด้วย 
(4) สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นค า ขอ เว้นแต่ประสงค์จะ
ขอรับเงินสดให้ด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ 
(5) หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งออกโดย
บุคคล ตามข้อ 5 (3) หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ 5 วรรคสอง ส าหรับ
กรณีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 
ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน แบบหนังสือรับรองให้
เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุก าหนด 
ข้อ 8 การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
(1) กรุงเทพมหานคร ให้ผู้อ านวยการเขตเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
(2) จังหวัดอ่ืน ให้พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้มี
อ านาจอนุมัติ ในส่วนรายละเอียดผมจะท าหนังสืออกไปให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ทั้ง 11 หมู่บ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบครับ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล   - ล าดับต่อไปขอเชิญ นายสมปอง   โชติชัย ส.อบต. หมู่ที่ 4 ค่ะ 

ประธานสภาฯ    

นายสมปอง  โชติชัย  - ผมอยากถามเรื่องไฟฟ้าสว่างในหมู่บ้านจะแก้ไขแบบไหนจะได้ไม่ต้องซ่อม 
ส.อบต. หมู่ที่ 4    บ่อยผมสังเกตดูวันนี้ช่างไฟฟ้าออกไปซ่อมไฟ วันต่อมา 3BB ออกมาติดตั้ง
สาย 
    อินเทอร์เน็ตท าให้ไฟฟ้าสว่างดับเราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ 
นายอรุณ   สีพจน์  - ผมขอมอบให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงต่อสภาฯครับ 

 อบต.นาทอง   



นายกีรติ  เพ็ชรกอง  -ครับเนื่องจากภาคเอกชนได้มาติดตั้งสายเคเบิ้ล ใกล้เคียงกับบริเวณท่ี อบต. 
ผอ.กองช่าง   นาทองติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะท าให้ไฟฟ้าสาธารณะของ อบต.นาทอง  

ไม่สามารถใช้การได้ถ้าสายไฟสาธารณะที่ไม่ติดก็รบกวน ส.อบต.แจ้งให้ทาง
ให้ช่างไฟฟ้า อบต. ออกไปแก้ไขให้ได้ครับ 

 

 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล   - ล าดับต่อไปขอเชิญ นายทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต. หมู่ที่ 9 ค่ะ 

ประธานสภาฯ    

นายทองม้วน  สีเนตรหอย ผมอยากถามเรื่องเกี่ยวกับข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุง 
ส.อบต. หมู่ที่ 9   ถนนลูกรัง บ้านนาทอง หมู่ที่ 9 จ านวนเงิน 50,000.- บาท เพื่อจ้างเหมา 
    ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ไม่ทราบว่าจะด าเนินการได้เมื่อไหร่
ครับ  
นายอรุณ  สีพจน์  ตามท่ี ส.อบต.ทองม้วน สีเนตรหอย ได้ถาม ข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2563 
โครงการนายก อบต.นาทอง  ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทอง หมู่ที่ 9 จ านวนเงิน 50,000.- 
บาทนั้น ตอนนี้ 

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณเข้ามา เมื่อมีเงินเข้ามาแล้วจะ
รีบด าเนินการเลยครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  ๔.๑  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          
(ขั้นรับหลักการ) 

 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -   เรียนทา่นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง รองนายกองค์การ
บริหาร 

ประธานสภาฯ ส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ก่อนที่จะด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



พ.ศ. 2564 ในล าดับต่อไป ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

นายกิตติชัย  วิชาเรือง   ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เลขานุการสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทองผม

ขอชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ  
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการ 
พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อ
คณะ ผู้บริหาร ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน
งบประมาณ ยอดใด เป็นงบประมาณประจ าปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวบรวม และจัดท า เป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะ ผู้บริหาร ท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง 
พิจารณา เป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระ รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปร ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่าง ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้าม
ไม่ให้ ลงมติก่อนที่ สมาชิก สภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว 
เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อน รับหลักการก็ได้  
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง ข้อบัญญัติ
นั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม สภา
จะต้อง ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหาร ท้องถิน่หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้ เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น
รายข้อและเสนอ 4 ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน



และ บันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่าได้ มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของ คณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการ
ใด การสงวนความเห็น ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภา ท้องถิ่น ส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุม พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อ
แถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ รายงานนั้น  
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ 
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
เห็นด้วย กับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอ
ขอแปรญัตติหรือ เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่
ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน หรือบกพร่องในสาระส าคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ลงมติให้ส่งปัญหานั้นไป ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้ มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณี
ที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับ ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะ
พิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้ พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดข้ึน ในการ
พิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตาม ความใน 
วรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับ ไว้นั้น ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่ 
สมาชิกสภา ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการ ด่วนในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้ เท่านั้น 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ 

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรใน การ
พิจารณา วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
หรือไม่ 
ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายอรุณ  สีพจน์  - เรียน ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายกอบต.นาทอง  ในการจัดท าข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 ผมขอแถลงสรุปแต่ละแผนงานที่ส่วนราชการในสังกัด อบต.นาทอง
แต่ละส่วนเป็น ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ตรวจดูรายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติที่ได้แจกไปแล้ว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  



ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2564 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทองจะ
ได้เสนอร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ  วันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ.2563  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 23,622,287.74  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 7,525,916.01  บาท 
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 8,934,481.76 บาท 
 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
  จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน 7  

โครงการ รวม 341,682.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 

(1) รายรับจริง จ านวน 22,556,871.30 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร    จ านวน   13,400.00    บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน207,547.10    บาท 
หมวดรายจ่ายจากทรัพย์สิน  จ านวน   58,801.09    บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์จ านวน       0.00     บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน      1,500.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จ านวน  0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน 8,672,424.00  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน13,603,199.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 51,188.00      

บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 18,821,643.56 บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง     จ านวน 7,428,808.00   บาท 
งบบุคลากร    จ านวน 8,211,460.00  บาท 
งบด าเนินงาน    จ านวน 2,419,755.56    
บาท 



งบลงทุน    จ านวน   122,600.00    
บาท 
งบรายจ่ายอื่น    จ านวน              0.00    
บาท 
งบเงินอุดหนุน    จ านวน    639,020.00    
บาท 
(4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 

21,888,000.บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 103,658.64  บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1,785341.36 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 

 









บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
สมัยสามัญที่   3/2563   ครั้งที่   2   วันที่    13 สิงหาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
 

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

10 นายพิทักษ์  ศรีละคุณ ส.อบต. 6    
11 นายชูชาติ  สีโพธิ ์ ส.อบต. 7    
12 นายบุญเรือง  พันแสง ส.อบต. 7    
13 นายสุธรรม  เดชยศดี ส.อบต. 8    
14 นายเสถียร  สีน้อยขาว ส.อบต. 8    
15 นายทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต. 9    
16 นายทองสุข  ดวงทิพย์จันทร์ ส.อบต. 9    
17 นางทองใบ  สีนอ ส.อบต. 10    
18 นางสาวรัชนี  ศิริวิชัย ส.อบต. 10    
19 นายวันชัย  สารยศ ส.อบต. 11    
20 นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล ประธานสภาฯ 11    

 
 

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   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ตามท่ีนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ 

ประธานสภาฯ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๔) หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ
วาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ
และลงมติว่าจะรับ หลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก สภา
ท้องถิ่นประสงค์ท่ีจะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะ
อภิปราย หรือซักถามอีกหรือไม่ ที่ประชุม ไม่มีการอภิปราย 

ที่ประชุม    ไม่มีการอภิปราย 

นางสาวละเอียด บุญญาธิกูล-  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง
ได้ 

ประธานสภาฯ ศึกษาและตรวจสอบแล้วตามเอกสารที่แนบประกอบการประชุมแล้ว ไม่มี
สมาชิกท่านใดอภิปรายดิฉันขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกท่านใด
เห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ    19 เสียง 

 -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

 -  งดออกเสียง  1   เสียง 

 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 

ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระท่ี 1 จ านวน 19 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายแล้ว ล าดับต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุม สภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 45 ญัตติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลา



เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นและส่งร่างข้อบัญญัติฯ นั้นให้ คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาและที่ประชุมจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ ค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เพ่ือให้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 45, 49 และหมวดที่ 8 ข้อ 103 – 110 ขอให้สมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อสมาชิกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติฯ จ านวน 3 - 7 คน การเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 8 จึงขอให้ที่ประชุมก าหนดว่าจะเลือก
กรรมการแปรญัตติกี่คน และเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เหมาะสมเพื่อท า
หน้าที่ต่อไป 

นายสมาน  สิมลา  -ขอเสนอการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน   

ส.อบต. หมู่ที่ 1 

 

 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  -  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
จะ 

 ประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ประชุมมมีติเห็นชอบตามที่ นายสมาน  สิมลา เสนอ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
จ านวน 5 คน 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการ 

 ประธานสภาฯ   แปรญัตติเรียงล าดับจนครบ 5 คนค่ะ 

 

นางทองใบ  สีนอ -  เสนอ นายวันชัย  สารยศ  ส.อบต. หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ 

ส.อบต. หมู่ที่ 10 คนที่ 1 



นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล   - ขอผู้รับรอง 

   ประธานสภาฯ  นายสัมพันธ์  ศรีรินทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 2  รับรอง (ยกมือ) 

  นายฉลอง  ถาเหง่า  ส.อบต. หมู่ที่ 4  รับรอง (ยกมือ) 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  -ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ ไม่มีสมาชิกท่านใด 
เสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ ให้ นาย
วันชัย  สารยศ ส.อบต.  หมู่ที่ 11   เป็นกรรมการแปรญัตติในการท า
หน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 คนที่ 1 

 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ขอเชิญสมาชิกได้เสนอ ชื่อ – สกุล บุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรม
แปร 

  ประธานสภาฯ  ญัตติคนที่ 2 ขอเชิญค่ะ 

 

นางทองม้วน  สีหาไว - เสนอ นายทองม้วน  สีเนตรหอย  ส.อบต. หมู่ที่ 9 เป็น 

ส.อบต. หมู่ที่ 3 คณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 2 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล ขอผู้รับรอง 

  ประธานสภาฯ  นายทองสุข  ดวงทิพย์จันทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 9  รับรอง (ยกมือ) 

  นายเสถียร  สีน้อยขาว  ส.อบต. หมู่ที่ 8  รับรอง (ยกมือ) 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ สมาชิกท่านอื่นอีกสรุปว่าที่ประชุม
สภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ นายทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต. หมู่ที่ 9  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ 2 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ 



 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติ 

  ประธานสภาฯ   คนที่ 3 ขอเชิญค่ะ 

นายฉลอง  ถาเหง่า  - เสนอ นายนายอุทัย  จานชิน ส.อบต. หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ     

   ส.อบต. หมู่ที่ 6  คนที่ 3 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  - ขอผู้รับรอง 

   ประธานสภาฯ  นางทองใบ  สีนอ  ส.อบต. หมู่ที่ 10  รับรอง (ยกมือ) 

  นายสุธรรม  เดชยศดี   ส.อบต. หมู่ที่ 10  รับรอง (ยกมือ) 

 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ สมาชิกท่านอื่นอีกสรุปว่าที่ประชุม
สภาแห่งนี้มี มติเห็นชอบให้ นายทองม้วน  สีเนตรหอย เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ 3 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติ 

  ประธานสภาฯ   คนที่ 4 ขอเชิญค่ะ 

นางสาวรัชนี  ศิริวิชัย  - เสนอ นายสมปอง  โชติชัย  ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ     

   ส.อบต. หมู่ที่ 10  คนที่ 4 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  - ขอผู้รับรอง 

   ประธานสภาฯ  นายทองม้วน  สีหาไว  ส.อบต. หมู่ที่ 3  รับรอง (ยกมือ) 

  นายพิทักษ์  ศรีละคุณ   ส.อบต. หมู่ที่ 6  รับรอง (ยกมือ) 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  



ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ สมาชิกท่านอื่นอีกสรุปว่าที่ประชุม
สภาแห่งนี้มี มติเห็นชอบให้ นายสมปอง  โชติชัย เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ คนที่ 4 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติ 

  ประธานสภาฯ   คนที่ 5 ขอเชิญค่ะ 

นายอุทัย  จานชิน  - เสนอ นายสัมพันธ์   ศิรินทร์ ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ     

   ส.อบต. หมู่ที่ 1  คนที่ 5 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  - ขอผู้รับรอง 

   ประธานสภาฯ  นายจงรัก  สีโนนแก้ว  ส.อบต. หมู่ที่ 2  รับรอง (ยกมือ) 

  นายสมาน  สิมลา   ส.อบต. หมู่ที่ 1 รับรอง (ยกมือ) 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ สมาชิกท่านอื่นอีกสรุปว่าที่ประชุม
สภาแห่งนี้มี มติเห็นชอบให้ สัมพันธ์  ศิรินทร์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯ คนที่ 5 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - สรุปว่าสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพ่ือนสมาชิกท่ีเสนอชื่อ    

ประธานสภาฯ                    นายวันชัย  สารยศ  ส.อบต. หมู่ที่ 11 นายทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต.  

หมู่ที่ 9  นายอุทัย  จานชิน  ส.อบต. หมู่ที่ 1  นายสมปอง  โชติชัย ส.
อบต. 

หมู่ที่ 4 และ นายสัมพันธ์  ศิรินทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 

หน้าที่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในครั้งนี้  



ที่ประชุม   - รับทราบ  

 

 

 

นายกิตติชัย  วิชาเรือง  -ครับเมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ผมขอนัดประชุม
คณะกรรมการ 

เลขานุการสภาฯ แปรญัตติ ในวันที่ 6 สิงหาคม  เวลา 16.45 น. เพื่อเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 
7 – 9 สิงหาคม  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอ้งประชุมสภา  

อบต.นาทอง 

 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ดิฉันขอนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2563 

ประธานสภาฯ   ในวันที่ 13  สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสภา ฯ แห่งนี้  

เพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในวาระที่ 2 และวาระท่ี 
3 ต่อไป  

 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

 

 

   ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 

 

 

      (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 

 



 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  จุดธูปเทียน
บูชารัตนตรัยแล้วเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง และสมาชิกสภาองค์การ  

ประธานสภาฯ  บริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทองสมัยสามัญ ที่3/2563  ครั้งที่ 2  เมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้วขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  

  ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
     - ไม่มี – 
   ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ  

                           สมัยที่  3 ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 
สิงหาคม 

                           2563 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง กะทู้ถาม 

   - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติค้างพิจารณา 

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระท่ี 2 แปรญัตติ) 

4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(วาระท่ี 3 ลงมติ) 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    - ไม่มี -   



 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

 

ประธานสภาฯ    -  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 

   ส่วนต าบลนาทองครั้งที่แล้ว 

เลขานุการสภาฯ  - อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีแล้ว  คือสมัยสามัญท่ี 3 /2563  ครั้งที่  

   1 เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2563  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.2564   (วาระท่ี 2ขัน้แปรญัตติ) 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

    ประธานสภาฯ 

นายกิตติชัย  วิชาเรือง  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 



 เลขานุการสภาฯ  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรค
หนึ่ง  

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค า
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

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

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นการ
ใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบ           
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

        ข้อ 110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น  ลงมติรับหลักการ  และส่งให้ 



                                     คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ49เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณา 

                                    แล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อม
ทั้ง 

                                     รายงานย่อ ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อย
ต้อง 

ระบุว่าได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดตอนหนึ่ง หรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการนั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น
ของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  

ที่ประชุม ฯ    - รับทราบ  

 

 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล-   ตามท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการ ในวาระที่ 1 แห่งร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปแล้ว เมื่อ

คราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  
6 สิงหาคม 2563 และการพิจารณาในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ซึ่งที่
ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 5 ท่าน นั้น เชิญ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แถลงรายงานการพิจารณาเสนอต่อที่
ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา 

นายอุทัย  จานชิน  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

ประธานคณะกรรมการฯ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  ได้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 
สิงหาคม   2563 โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พิจารณา  โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2563   ถึงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 
2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของแต่ละวัน ณ หอประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบล  นาทอง นั้น  และก าหนดให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป  



บัดนีค้ณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 แล้วปรากฏว่า ไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติ
ดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕64 พร้อม
บันทึกการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล   ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  

ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่
มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดิฉันจึงขอสอบถาม
ท่านสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให้
ความเห็นชอบในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ หรือไม่ 

ที่ประชุม   - ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติ   

    ประธานสภาฯ  ที่ประชุมว่าให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  

 

 

 

 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 แปรญัตติ ดังนี้ 

-  เห็นชอบ    19 เสียง 

  -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 



  -  งดออกเสียง  1   เสียง 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - ขณะนี้ก็ได้เวลา 12.00 น. แล้ว เราจะพักกินข้าวเที่ยงแล้วมาประชุม 

ประธานสภาฯ   พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 วาระท่ี 3 ขั้น 

    ลงมติ ในเวลา  13.20 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

    ค่ะ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น. 

    4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประจ า
งบประมาณ พ.ศ.  2564 (วาระท่ี 3 ขัน้ลงมติเห็นชอบ) 

นางสาวละเอียบด  บุญญาธิกูล -  ขั้นตอนการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

    ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2564 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
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2564 ซ่ึง 

      ประธานสภาฯ  ได้พิจารณาในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ วารที่ 2 ขั้นแปรญัตติผ่านไปแล้ว
นั้น   

    หลังจากที่เราพักรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมาพิจารณาในวาระที่ 3 
ขั้น 

    ลงมติ  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  

    พ.ศ. 2564  ซึ่งจะไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด  ดังนั้นหากสมาชิกท่านใด 



    เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.  

    2564 ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาลงมติได้จึงอาศัยความตามระเบียบ 

  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   

           ข้อ 52 ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 

 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 หรือไม่ ผู้ใดเห็นว่าสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขอให้ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้วยคะแนน 

   -  เห็นชอบ    19 เสียง 

   -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

   -  งดออกเสียง  1   เสียง 

 

 

 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง มีมติเป็นเอกฉันท์     

ประธานสภาฯ  เห็นควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   แล้วต้องน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอท่านนายอ าเภอเชียงยืน เพ่ือพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ ต่อไป    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 

นายบุญเรือง  พันแสง -ผมก็มีเรื่องเก่ียวกับไฟฟ้าสาธารณะ 

นายบุญเทิง  มหาชัย -ผมอยากเสนอให้น านาฬิกามาติดไว้ที่ห้องประชุมด้วยครับ 



ส.อบต. หมู่ที่ 5 

นายพิทักษ์  ศรีละคุณ - ผมส่งเรื่องเร่งด่วนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ยังไม่ได้ด าเนินการ
เลย 

 ส.อบต. หมู่ที่ 6 ครับ 

นายวันชัย  สารยศ -ผมอยากได้หินลูกรังมาลงหน้าบ้านนายแสงจันทร์  สีล่ามะนาเพราะว่า
ถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาไม่สะดวกครับ 

นายบุญเรือง  พันแสง  - ผมขอเสนอปิดประชุมครับ 

   ส.อบต. หมู่ที่ 7 

นายอรุณ  สีพจน์  ผมก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน  

  นายก อบต.   ที่ให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ  ขอบคุณครับ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  - ไม่มี 

   ประธานสภาฯ 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - สั่งปิดประชุมเวลา   14.00  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 

  



 

 

 

 


