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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔คร้ังที่  1 ประจําป   ๒๕63 

วันที่  14 ตุลาคม 2563  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์

 
ผูเขาประชุม 

๑. นายศิลป  พลแสน  ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายจรัญ  ประจุธะกา  ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายวรุต  ศรีคุณ   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๓  
๔. นายอุดม  ฉะออนศรี  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๗  
๕. นายธีระ  ปะทะโน  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๗  
๖. นายสมพงษ  หินเก้ิง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๘  
๗. นายสมาน  เลไธสง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๙  
๘. นายหัน  ราชสีภูมิ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๐  
๙. นายบุญมี  นามวงศรี  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๐     
๑๐. นายชํานาญ  สังฆเวช  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๑  
๑๑. นายคําพล  บอนไธสง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๑  

 

ผูไมมาประชุม (ลา) -นายหัน  ราชสีภูมิ   ส.อบต.หมูท่ี 10  
ผูขาดการประชุม  -ไมมี-  
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางวิไล  ลิมไธสง   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายสุริยา  นารินทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายสิทธิชัย  ลิมไธสง  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๔. นายเลงทรงศิลชัย  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๕. นางสาวปณัสพรท  อาจอุดร ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๖. นายอภิชาติ  ทบลม  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด 
๗. นางนิตยา  อาจจํานงค ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 
๘. นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ตําแหนง  นิติกร  

๙. นางสาววาสนา  เบอรไธสง ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญช ี
๑๐. นายไชยกฤต  ชํานานสิงห  ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร  

๑๑. นายณัฐวุฒิ  อินทรโคกสูง  ตําแหนง  นายชางโยธา  
๑๒. นางสาวนันนภัส ชะลอยศิล ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑๓. นางฬุจิราภรณกอนไธสง  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  
๑๔. นายเอกพงษ  ริมไธสง  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
๑๕. นางสาวอันติกา  โลหคํา  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป  
๑๖. นายชัยชนะ  โยงไธสง  ตําแหนง  นายชางไฟฟา  
๑๗. สิบเอกจิตรกร  บัวพงษชน  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
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๑๘. นายพิลาส  เหงาไธสง  ตําแหนงผูใหญบานหมูท่ี 11 
๑๙. นายวุฒิชัย  รอมไธสง  ตําแหนงผูใหญบานหมูท่ี 10 
๒๐. ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 3 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ -ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาหองประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลนาโพธิ์และนับจํานวนสมาชิก เม่ือครบองคประชุมแลวไดเชิญประธานสภาฯ 
 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนา

โพธิ์ สมัยสามัญท่ี  ๔  ครั้งท่ี  1  ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
ประธานสภาฯ  -ไดกลาวเปดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.แจงเรื่องพนักงานสวนตําบลโอนยาย  ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
 นางสาวปณัสพรท  อาจอุดร 
 -ในวันนี้ไดมีการเชิญผูใหญบานทุกหมูบานภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

เขารวมประชุมดวย 
นางวิไล  ลิมไธสง -ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือในการขับเคลื่อนโครงการตางๆใหผานไปได

ดวยดีในยุคโควิด-19 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ -ไดเชิญสมาชิกสภาตรวจสอบและอานรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวไปท่ี

ละหนาพรอมๆกันจนกวาจะครบทุกหนา 
   -มีสวนใดท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีก็ถือวาเปนการรับรองรายงานการประชุม
   ครั้งท่ีแลวและกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดลงรายมือชื่อตรวจรายงานการ
   ประชุมครั้งท่ีแลวดวยนะครับ 
ประธานสภาฯ  -ขอมติท่ีประชุมสภาเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีแลว  
มติท่ีประชุมสภา -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
 
ระเบียบวาระท่ี  3 -เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายศิลป พลแสน 1.การแตงตั้งเลขานุการสภาสมัยสามัญท่ี 4  ประจําป 2563 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอผูท่ีจะทําหนาท่ี เลขานุการสภาในการประชุมสภาสมัยสามัญ   

ท่ี 4  ประจําป 2563 ขอเชิญครับ 
นายสมพงษ  หินเก้ิง -เสนอนายอุดม  ฉออนศรี  
ส.อบต.หมูท่ี 8 โดยมี 1.นายสมาน  เลขไธสง  2. นายคําพล  บอนไธสง เปนผูรับรอง  
ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภา  
มติท่ีประชุมสภาฯ -ท่ีประชุมสภามีมติเปนเอกฉันท 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯไดพบปะพูดคุยกับสมาชิกสภาฯดวยครับ  
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นายบุญมี -เลขานุการสภา  ไดกลาวแสดงความรูสึกในกรณีท่ีสภาไดมีการเสนอรายชื่อตนเปน
เลขานุการสภาฯ และขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานท่ีไดใหความไววางใจใหทําหนาท่ี
เลขานุการสภาตอไป 

ประธานสภาฯ เชิญผูนําหมูบานมาเขาประชุมเพ่ือเสนอความเดือนรอนของหมูบานขอเชิญ   
  นายพิลาส เหงาไธสง  ผูใหญบานหมูท่ี 11 
นายพิลาส  เหงาไธสง -เรียน  ประธานสภา  ผูบริหาร  และสมาชิกสภาทุกทาน  หมูท่ี  11  ไดมีการประชุม

ประชาคมหมูบานและไดมีการสอบความความตองการและความเดือดรอนของ
ประชากรในหมูบาน พบวาไดเสนอใหมีการ 
1.ทําถนน  5  จุด 
2.ทําโครงการธนาคารน้ําใตดิน 
3.น้ําประปาตอนนี้ใชไดเปนปกติแลว 
4.อยากไดแผงโชลาเซล 
5.เสนอใหมีการโอนถนนใหทางหลวงชนบท 
6.ขุดหนองเพ่ิม 
7.ของบฟนฟู 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทานผูใหญท่ีไดเสนอปญหาของประชาชนภายใหผูบานท่ีตนเองรับผิดชอบ
   เพ่ือท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์จะไดมีการแกไขปญหาตอไป  
   -ขอเชิญผูใหญหมูท่ี 10  
นายวุฒิชัย  รอมไธสง -เรียน  ประธานสภา  ผูบริหาร  และสมาชิกสภาทุกทาน  หมูท่ี  10   
ผูใหญบานหมูท่ี 10 อยากใหแกไขปญหาถนนท่ีชํารุดในหมูบานตามท่ีไดมีการเสนอมากอนหนานี้  
ประธานสภาฯ -สมาชิกเห็นเปนประการใดบางครับ  
 -ขอขอบคุณ ผูใหญบานหมูท่ี 10  ในการเสนอใหมีการแกไขปญหาตางๆในท่ีประชุมนี้ 

ขอเชิญทานนายก วิไล  ลิมไธสง  ไดชี้แจงการแกไขปญหาตางๆ   ขอเชิญครับ 
นางวิไล ลิมไธสง -ตอนนี้อยูในชวงของการปดงบประมาณ ทางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จะ

ขอรับเรื่องไวกอนเพ่ือนําไปพิจารณาแกไขปญหาตอไป   
ประธานสภาฯ -ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังรายงานสถานะทางการเงินขององคการบริหารสวนตําบล  

ขอเชิญครับ 
นางนิตยา อาจจํานงค -เรียน ประธานสภา  ผูบริหารและสมาชิกสภาทุกทาน  สําหรับการปดบัญชีตอนนี้เปน

การปดบัญชีระบบใหม ซ่ึงตอนนี้อยูในชวงการดําเนินการปดบัญชีหากปดบัญชียังไม
เรียบรอยก็ไมสามารถท่ีจะทําโครงการตางๆไดตองรอประมาณไตรมาสท่ี 2   

นายจรัญ  ปะจุธะกา -เพ่ิมเติมผูใหญบานหมูท่ี 10  เรื่องไฟฟาสองสวางอยากใหเปลี่ยนจากหลอด  LED เปน
หลอดธรรมดาเพราะมันสวางเร็ว  สวนถนน  ในชวงนี้อยูในชวงท่ีจะมีการเก็บเก่ียวขอให
ดูแลซอมแซมใหอยูในสภาท่ีสามารถใชงานได 

ประธานสภาฯ -  ขอขอบคุณทานรองจรัญมีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ  
 -ตามท่ีไดประชุมมาก็เปนเวลาพอสมควรแลว  ขอพักการประชุมไวกอนและในเวลา 

13.00 น.จะมีการเริ่มประชุมในรอบบาย 
 
*************************************พักเท่ียง*************************************************** 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  -มีทานใดจะเสนออะไรบางครับ  
นางวิไล   - ตามท่ีทุกทานไดเสนอมาถาสามารถทําไดตามระเบียบก็จะเรงดําเนินการใหตามท่ีไดมี
   การเสนอเขามา 
ประธานสภาฯ  -เม่ือไมมีสมาชิกทานไดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  ในการประชุมครั้งนี้เปนการประชุม
   สมัยท่ี 4  ประจําป 2563 เปนการการประชุมครั้งสุดทายของป 2563  จะมีการ
   ประชุมอีกครั้งคือสมัยสามัญท่ี  1   ประจําป 2564   
   ชวงระหวางวันท่ี  1-15  มกราคม 2564  สําหรับปงบประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกทาน
   ท่ีเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  ขอขอบคุณครับ  หากไมมีสมาชิกทานใดเสนอแนะ
   เพ่ิมเติมผมขอปดการประชุม  ขอบคุณครับ 
ปดการประชุมสภา  เวลา  ๑4.๐๐  น. 
 
    

ลงชื่อ อุดม  ฉออนศรี  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม  
       (นายอุดม  ฉออนศรี) 
   เลขานุการสภา อบต.นาโพธิ์ 

 
ลงชื่อ ศิลป  พลแสน  ผูตรวจรายงานการประชุม  

           (นายศิลป  พลแสน) 
       ประธานสภา อบต.นาโพธิ์ 
 

ลงชื่อ   คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม  

(..........................................................) 

ลงชื่อ   คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม  

(..........................................................) 

ลงชื่อ   คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม  

  (...........................................................) 

 


