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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังที่  ๒ ประจําป   ๒๕63 
วันที่  28 สิงหาคม  2563  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์

 
ผูเขาประชุม 

๑. นายศิลป  พลแสน  ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายจรัญ  ประจุธะกา  ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายวรุต  ศรีคุณ   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  3     
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) -  
-  

ผูขาดการประชุม  -ไมมี-  
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางวิไล  ลิมไธสง   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายสุริยา  นารินทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายสิทธิชัย   ลิมไธสง  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๔. นายเลงทรงศิลชัย  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๕. นางสาวปณัสพท  อาจอุดร ตําแหนง   รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๖. นางนิตยา  อาจจํานงค           ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง 
๗. นายอภิชาติ  ทบลม  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดอบต 
๘. นางศิริกร  เกษจันทร  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
๙. นางหนึ่งฤทัย  จาแทนทะรังค   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  
๑๐. นางสาววาสนา  เบอรไธสง ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญช ี
๑๑. นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ตําแหนง  นิติกร  
๑๒. นายไชยกฤต  ชํานานสิงห  ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร  
๑๓. นายณัฐวุฒิ  อินทรโคกสูง  ตําแหนง  นายชางโยธา  
๑๔. นางสาวนันนภัส ชะลอยศิล ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑๕. นางฬุจิราภรณกอนไธสง  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  
๑๖. นายเอกพงษ  ริมไธสง  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
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๑๗. นางสาวอันติกา  โลหคํา  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป  
๑๘. นายชัยชนะ  โยงไธสง  ตําแหนง  นายชางไฟฟา  
๑๙. สิบเอกจิตรกร  บัวพงษชน  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ -ไดเชิญสมาชิกสภาเขาหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  และไดตรวจ

นับจํานวนสมาชิก เม่ือครบองคประชุมแลวไดกลาวเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชา 
   พระรัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ
   ท่ี  ๓ ครั้งท่ี  2   ประจําป  2563  ตอไป 
ประธานสภาฯ  -ไดกลาวเปดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -เรื่องกิจกรรมถวายพระพรวันแมท่ีผานมาของ อบต.นาโพธิ์ของเรามีผูเขารวมกิจกรรม

ท้ังตอนเชาและตอนเย็นมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมเยอะพอสมควรฝากขอบคุณทุกทาน
ท่ีเขารวมกิจกรรมในวันแมท่ีผานมาดวย 

 -สําหรับ อบต. นาโพธิ์ เราจะรวมกันจัดกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียถามีกิจกรรมอะไรก็ขอความรวมมือและ
ใหความสําคัญใหมากกวานี้หนอย 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ -ไดใหสมาชิกสภาทุกทานไดอานและตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแลววามีสวนไหน

พิมพผิดตกหลนหรือไม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุมสภา -สภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแลว(สมัยสามัญท่ี 3  ครั้งท่ี 1)  
ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณสมาชิกาภาทุกทานตอไปก็เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี  3  1 การพิจารณาแตงตั้งเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
ประธานสภาฯ -เนื่องจากเปนการประชุมตอเนื่องจึงจะไมมีการเลือกเลขานุการสภา  ใหใชเลขานุการ

คนเดิมท่ีไดมีการแตงในการประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
 2.การพิจารณาแปรญัตติงบประมาณรายจายป ๒๕๖4 
ประธานสภาฯ -ไดรับรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติลงมติรางขอบัญญัติวาไมมีทานใดยื่นคําขอ

แปรญัตติขอบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจายป ๒๕๖4แตอยางใดก็เปนเรื่องท่ีดี
เพราะถือวารางขอบัญญัติครบสมบูรณไมมีสมาชิกทานใดติดใจจะขอแปรญัตติ  

 3.การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564 
ประธานสภาฯ -ในเม่ือไมมีการยื่นคําขอแปรญัตติและไมไดมีการสงวนคําแปรดังนั้นในวาระนี้ก็จะเปน

เพียงการอภิปรายท่ัวไปไมมีการลงมติเก่ียวกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2564  แตอยางใดทานใดมีขอสงสัยหรือตองการท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติมขอ
เรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ - รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ถือวาพ่ีนองไดรับประโยชน
เยอะมากครับขอบคุณทุกๆทานท่ีมีสวนจัดทําใหในครั้งนี้เนื่องจากเราไดมีการประชุม
สภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 2  ตั้งแต 09.00 น และตอนนี้ก็เปนเวลา 12.00 น ดังนั้น
จึงขอพักการประชุมไวเพียงเทานี้และเวลา 13.00 น จะดําเนินการประชุมในวาระท่ี 3  
ขอท่ี 4  ตอไป 
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***************************  เวลา  12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน*************************** 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น ตอ 
 
ประธานสภาฯ -ขณะนี้เวลา  13.00 น. เม่ือตรวจนับองคประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลวผมจะดําเนินการ

ประชุมเริ่มจากวาระตอไปครับกอนท่ีจะมีการลงมติผานรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปพ.ศ.2564  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดแถลงรายงาน
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบกอนครับ  

นายหัน  ราชสีภูมิ ขาพเจาประธานกรรมการแปรญัตติ 
  - กลาวรายงาน เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
   ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ได กําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
   ญัตติได ตั้งแตวันท่ี 12-14  สิงหาคม  ตั้งแต เวลา  08.30 น.ถึงเวลา  16.30 น.  
 คณะกรรมการแปรญัตติจะไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคําขอแปรญัตติในเวลา 

15.00 น ของวันท่ี  17  สิงหาคม  2563ณ. หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์   และใหสงคืนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เพ่ือ
นําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระ
ท่ี 3  ตอไป นั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดดําเนินการประชุมพิจารณาแปร
ญัตติรางขอบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  2564  เสร็จสิ้น
เรียบรอย  ซ่ึงผลการพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ดังกลาวนั้น ท่ีประชุมมีมติ
เสียงขางมาก 5 คะแนน ตอ 0 คะแนน  ใหคงรางเดิมโดยไมมีการแกไข  จึงถือวา
รางขอบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2564  ไดผาน การ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

   

 4.การลงมติผานรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 
 ประธานสภาฯ  - เม่ือไมมีทานใดเสนออะไรอีกผมขอมติตอท่ีประชุมสภาวาทานใดเห็น สมควรอนุมัติ
   ใหตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.2564โปรดยกมือ 
    ผานราง   9  เสียง  
    ไมผานราง  -  เสียง  
    งดออกเสียง  -  เสียง  
มติท่ีประชุมสภาฯ   - ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท ใหตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
   พ. ศ. 2564 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทาน ท่ีใหความรวมมือและเล็งเห็นประโยชน สวนรวม
   เปนใหญ ซ่ึงครั้งนี้ก็เปนเรื่องท่ีดีไมมีการขอแปรญัตติรางงบประมาณรายจายแต 
   อยางใด   โดยอนุมัติตามรางเดิม ตอไปจะใหเจาหนาท่ีนําไปจัดทําเปนรูปเลมให 
   สมบูรณ เพ่ือเสนอทานนายอําเภอเพ่ืออนุมัติ และประกาศใชเปนขอบัญญัติ  
   งบประมาณรายจายประจําปพ.ศ. 2564ของ อบต.นาโพธิ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  ระเบียบวาระอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ  
ท่ีประชุมสภา -ไมมีทานใดเสนออะไรอีก  

 

ประธานสภา กลาวปดการประชุมสภา เวลา 1 4.30 น. 

(ลงชื่อ)……..คําพล  บอนไธสง..........ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นายคําพล  บอนไธสง) 

 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

 (ลงชื่อ) …... นายศิลป  พลแสน.........ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นายศิลป  พลแสน) 

  ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 

 
(ลงชื่อ)…….นายหัน  ราชสีภูมิ...........คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
              (นายหัน  ราชสีภูมิ)                     
(ลงชื่อ)……...นายบุญมี  นามวงศรี…….คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
             (นายบุญมี  นามวงศรี) 
(ลงชื่อ)….นายคําพล  บอนไธสง………..คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
(นายคําพล  บอนไธสง) 


