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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ประจําป   ๒๕63 

วันที่  30มกราคม2563  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) -ไมมี-  
 
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  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
๖. นางนิตยา  อาจจํานงค  ตําแหนง  ผอ.กองคลัง  
๗. นายอภิชาติ  ทบลม           ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด 
๘. นางสาวนันทนภัส  ชะลอยศิลป ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  

 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เลขานุการสภาฯ -ไดเชิญสมาชิกสภาทุกคนเขาหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  และได

ตรวจนับจํานวนสมาชิก เม่ือครบองคประชุมแลวไดกลาวเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัย
สามัญท่ี  1 ครั้งท่ี  1  ประจําป 2563ตอไป 

ประธานสภาฯ  -ไดกลาวเปดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.การข้ึนทะเบียนผูสูงอายุประจําป 2564  มีจํานวนดังท่ีไดแจงในเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีไดแจกใหในการประชุมครั้งนี้ 
 2.เรื่องโรคพิษสุนัขบา  ขอใหสมาชิกทุกทานชวยกันเฝาระวังดวยนะครับ  
 3.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 ป2562 
นายอภิชาติ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ไดมีการกําหนดใหรายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการทองถ่ินพรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
และติดประกาศเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30  วัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกจายใหกับท่ีประชุมแลว 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ -ประธานสภาไดใหสมาชิกสภาฯไดอานและตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวตาม

เอกสารท่ีแจกใหวามีสวนไหนท่ีจะแกไขหรือไม 
ท่ีประชุมสภา -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนเอกฉันท  
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
นายศิลป พลแสน 1.การแตงตั้งเลขานุการสภาสมัยสามัญท่ี 1  ประจําป 2563 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอผูท่ีจะทําหนาท่ี เลขานุการสภาในการประชุมสภาสมัยสามัญ   

ท่ี 1  ประจําป 2563 ขอเชิญครับ 
นายสมพงษ  หินเก้ิง -เสนอนายชํานาญ  สังฆเวช  
ส.อบต.หมูท่ี 8 โดยมี 1.นายสมาน  เลขไธสง  2. นายคําพล  บอนไธสง เปนผูรับรอง  
 

นายศิลป  พลแสน 2.การกําหนดสมัยประชุมสภา  ประจําป  2563  ขอเชิญท่ีประชุมไดกําหนดสมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมรวมกันครับ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  53   แหงพระราชบัญญัติสภา

องคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี  7)พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547  ขอ  21  วาดวยการกําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําป ประกอบมติท่ีประชุมสภาในการประชุมสภาองคการบริหาร                
สวนตําบลนาโพธิ์ ประจําป  ๒๕63 เม่ือวันท่ี  30 มกราคม ๒๕63  จึงกําหนดสมัย
ประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕63และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจําป พ.ศ.๒๕64 

มติท่ีประชุมสภา -ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุม  4  สมัย   
 1.สมัยท่ี  2   ระหวางวันท่ี 15-30   เมษายน   2563  
 2.สมัยท่ี  3.  ระหวางวันท่ี 1  - 15  สิงหาคม   2563  
 3.สมัยท่ี  4.  ระหวางวันท่ี 1 –15 ตุลาคม    2563 
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ประธานสภาฯ  -ในการประชุมสภาของปถัดไปใหสมาชิกชวยกันกําหนดครับ  
มติท่ีประชุมสภาฯ -กําหนดการประชุมครั้งตอไปของป  พ.ศ.2564  ครั้งท่ี  1 ประจําป  2564  
 ระหวางวันท่ี  16 - 30  มกราคม  2564 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมเ เชิญอภิปรายไดเลยครับ 
นายคําพล  บอนไธสง -อยากจะขอสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการโอนงบประมาณครับ  เนื่องจากระบบ

น้ําประปาของบานหนองหวาหมูท่ี 11  มีปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการใชงานและ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ไดมีการบรรจุโครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูง  
พรอมระบบการสูบ บานหนองหวา หมูท่ี  11  จํานวน 350,000 บาท  จะขอ
เปลี่ยนเปนโรงสูบน้ํา  โดยใชงบประมาณเทาเดิมไมทราบวาจะทําไดหรือไมและจะตอง
ดําเนินการอยางไร 

ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณทานคําพล บอนไธสง  ท่ีเห็นความสําคัญของเรื่องน้ําเนื่องจากชวงนี้ปริมาณ
น้ําท่ีใชในการอุปโภคบริโภคมีปริมาณไมเพียงพอ แตเนื่องจากโครงการไมไดเอามาบรรจุ
ไวในวาระการประชุมจึงทําใหการพิจารณาครั้งนี้ไมสามารถลงมติไดและการเปน
โครงการท่ีมีในขอบัญญัติจะเปนการโอนงบประมาณไมไดจะตองดูรายละเอียดและเอา
เขาท่ีประชุมสภาเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงอีกครั้งนะครับในการประชุมครั้ง
ตอไป 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมเชิญอภิปรายไดเลยครับ 
 -ในเรื่องสถานท่ีท้ิงสิ่งปฏิกูล ตอนนี้ไมมีท่ีไหนยินยอมหรือมีความพรอมในการทําเปน

สถานท่ีในการท้ิงสิ่งปฏิกูลหากมีความพรอมหรือมีขอเท็จจริงประการใดจะมีการ
ปรึกษาหารือกันอีกครั้งนะครับ  หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกผมก็
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีเขารวมประชุมครั้งนี้และขอปดการประชุมครั้งนี้ครับ 

 
ประธานสภาฯ  -ไดกลาวปดการประชุมสภาเวลา  12.30 น.   
    

ลงชื่อ         ชํานาญ  สังฆเวช ผูจดบันทึกรายงานการประชุม  
( นายชํานาญ  สังฆเวช ) 
 เลขานุการสภา อบต.นาโพธิ์ 

 
ลงชื่อ ศิลป  พลแสน  ผูตรวจรายงานการประชุม  

           (นายศิลป  พลแสน) 
       ประธานสภา อบต.นาโพธิ์ 

 


