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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังที่  2ประจําป   ๒๕64 

วันที่  6 สิงหาคม  2564  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  
๑๒. นางยุวดี  มาตยนอก  ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

 

ผูไมมาประชุม (ลา) -  
- นายสิทธิชัย  ลิมไธสง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ผูขาดการประชุม  -ไมมี-  
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางวิไล  ลิมไธสง   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายสุริยา  นารินทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายสําราญ  นกไธสง  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๔. นางนิตยา  อาจจํานงค           ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง 
๕. นายอภิชาติ  ทบลม  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดอบต 
๖. นางศิริกร  เกษจันทร  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
๗. นายพีระพัฒน  สังสีแกว  ตําแหนง  ผูอนวยการกองชาง 
๘. นางสาวสกุณา  เวชไธสง  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  
๙. นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ตําแหนง  นิติกร  
๑๐. นางสาวสุมาพร  ชัยศร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑๑. สิบเอกจิตรกร  บัวพงษชน ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  
๑๒.  นางญาณิษา  เพช็รตะก่ัว  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  
๑๓. นางสาวจุฬาลักษณ เปลี่ยนไธสง ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
นายศิลป  พลแสน ไดเชิญสมาชิกสภา เขาหองประชุมเม่ือสมาชิกสภาครบองคประชุมแลวไดก ลาว 
ประธานสภาฯ เชิญทานประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ ดําเนินการประชุมสภา

สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2564ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
ประธานสภาฯ ไดกลาวเปดประชุมสภา เวลา 09.00 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1 1.เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
นายศิลป  พลแสน -ขอเชิญสมาชิกสภาตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาไปพรอมๆกันที  
ประธานสภาฯ ละหนามีสวนไหนจะแกไขหรือไม  
ท่ีประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
    -รับรอง         10         เสียง 
    -ไม รับรอง -      เสียง  

   -งดออกเสียง -     เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา  
นายศิลป  พลแสน1.การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
ประธานสภา   พ.ศ.2563ข้ันรับหลักการ  
   -ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์เสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
นางวิไลลิมไธสง  -ไดแถลงงบประมาณประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2565  
นายก อบต  บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จะไดเสนอราง
   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ .๒๕๖5 เสนอ ตอสภาองคการบริหาร
   สวนตําบลนาโพธิ์ อีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวน
   ตําบลนาโพธิ์ จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
   ตําบล นาโพธิ์ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
   ในการดําเนินงานในปงบประมาณ   พ .ศ. 2565ดังตอไปนี้ 
   1. สถานะการคลัง 
   (1)  งบประมาณรายจายท่ัวไปในปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ขอมูล  ณ วันท่ี  31  
   กรกฎาคม  พ.ศ.256 4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน   ดังนี้ 
   1)  เงินฝากธนาคาร ท้ังสิ้น 1 3,811,746.96  บาท 
   2)  เงินสะสม                  4,617,447.83  บาท 
   3)  ทุนสํารองเงินสะสม      3,822,520.91  บาท 
   4) รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน - โครงการ    5) รายการท่ีไดกันเงิน                 

7  โครงการ  
  รวม 76,371.00  บาท 
   6) เงินกูคงคาง                     จํานวน   -   บาท  
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  2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2564 ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
         (1) รายรับจริง จํานวน 22,899,716.51บาท   ประกอบดวย  

1) หมวดภาษีอากร    11,059.59   บาท 
2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต          7,710.10   บาท 
3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน   69,908.10  บาท 
4) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   16,394.00   บาท 
5) หมวดภาษีจัดสรร   12,332,800.88 บาท 
6) หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    10,461,843.84บาท 
7) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค           -        บาท 
8) หมวดรายไดจากทุน    -       บาท 

 (3) รายจายจริง   จํานวน                    19,701,575.05  บาท    ประกอบดวย 
 1) งบกลาง    6,833,581.00บาท 

     2) งบบุคลากร   6,803,410.59 บาท 
3) งบดําเนินงาน  3,343,773.46บาท 
4) งบลงทุน    2,074,130.00บาท 
5) งบรายจายอ่ืน      - บาท 

  งบเงินอุดหนุน   646,680          บาท 
(4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีระบุวัตถุประสงค จํานวน 39,984.00     บาท 
(5)  รายจายจากเงินสะสม จํานวน     -     บาท 
(6)  รายจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน      -บาท 
1. รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ป 2563 

ประมาณการป 
2564 

ประมาณการป 
2565 

รายไดจัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 10,349.82 117,000 117,000 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ  
และใบอนุญาต 

8,613.80 47,000 47,000 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 90,215.92 130,000 130,000 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย 

0 20,000 20,000 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 24,901.60 490,000 490,000 
รวมรายไดจัดเก็บเอง 134,081.14 804,000 804,000 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลว
จัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 14,103,731.24 18,950,000 18,950,000 
 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลว 14,103,731.24 18,950,000 18,950,000 
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จัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,491,097.00 11,491,097.00 11,491,097.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

11,491,097.00 11,491,097.00 11,491,097.00 

รวม 25,728,909.38 34,700,000 34,700,000 
 
2.รายจาย  

รายจาย รายจายจริง 
ป 2563 

ประมาณการ      
ป 2564 

ประมาณการ      
ป 2565 

จายจากงบประมาณ    
งบกลาง 7,871,494 8,367,468 8,684,680 

งบบุคคลกร 8,012,845 10,950,568 11,802,960 
งบดําเนินงาน 5,010,011,31 9,392,864 8,806,260 

งบลงทุน 2,393,600 4,644,100 4,177,100 
งบเงินอุดหนุน 813,000 1,345,000 1,229,000 

รวมจายจากงบประมาณ 24,100,950.31 34,700,000 34,700,000 
 

นายศิลป พลแสน เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ไดอานคําแถลงประกอบงบประมาณ     
ประธานสภาฯ  เรียบรอยแลวขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนไดอธิบายเก่ียวกับประมาณการ
   รายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป  
น.ส.สุมาพร  ชัยศร ขอเชิญสมาชิกสภาทุกทานไดอานรายละเอียดตามเอกสารรางขอบัญญัติ
นักวิเคราะห  ปงบประมาณพ.ศ.2565 ไปพรอมๆกันโดยเริ่มจาก 
   แผนงานงบกลาง      ตั้งไว 8,684,680    บาท  
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป     ตั้งไว   8,688,170    บาท  
   รายละเอียดปรากฏตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565 
นายศิลป  พลแสน -ตอไปงานบริหารงานคลัง  ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง  เปนผูอธิบาย 
ประธานสภาฯ 
นางนิตยา  อาจจํานงค -งาบริหารงานคลัง   ตั้งงบประมาณไว ท้ังสิ้น   2,671,190  บาท 
ผอ.กองคลัง  รายละเอียดปรากฏตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565  
นายศิลป  พลแสน -ตอไปงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  ขอเชิญนักวิเคราะห      
ประธานสภาฯ  เปนผูอธิบาย 
น.ส.สุมาพร  ชัยศร งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในงบประมาณตั้งไว  355,000  บาท 
นักวิเคราะหฯ  เปนเงินเดือนขาราชการ  ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 
นายศิลป  พลแสน -ตอไปแผนงานการรักษาความสงบภายใน ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายฯ 
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ประธานสภาฯ เปนผูอธิบาย 
น.ส.สุมาพร  ชัยศร งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายในงบประมาณ 
นักวิเคราะห  ตั้งไว 675,180  บาท 
นายศิลป  พลแสน -ตอไปงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายฯ 
ประธานสภาฯ            เปนผูอธิบาย 
น.ส.สุมาพร  ชัยศร งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ตั้งไว 675,180  บาท 
นักวิเคราะห   
นายศิลป  พลแสน -ตอไป  แผนงานการศึกษา ขอเชิญนักวิชาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ประธานสภาฯ            เปนผูอธิบาย 
น.ส.สกุณา เวชไธสง   -ในปงบประมาณ พ.ศ.2565แผนงานการศึกษาไดตั้งงบประมาณไวรวมท้ังหมด  
นักวิชาการศึกษา  1,324,560  บาท ขอเชิญสมาชิกสภาทุกทานเปดดูรางขอบัญญัติไปพรอมๆกันคะ  
   -งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว  2,857,410  บาท 
นายศิลป  พลแสน -ตอไปเปนแผนงานสาธารณะสุขไดเชิญเจาหนาท่ีไดอธิบาย  
ประธานสภาฯ   
น.ส.สุมาพร  ชัยศร - ไดอานรายละเอียดในเอกสารรางขอบัญญัติฯท่ีสมาชิกสภาไดรับใหตรวจดูไป
นักวิเคราะห           พรอมๆกัน ในปงบประมาณ 2565 ไดตั้งงบประมาณไว  640,000 บาท 
นายศิลป พลแสน -ตอไปเปนแผนงานสังคมสงเคราะห  ขอเชิญผูอํานวยการกองสวัสดิการเปนผู
ประธานสภาฯ  อธิบายครับ  
นางศิริกร  เกษจันทร -ดานแผนงานสังคมสงเคราะห  ในปงบประมาณ พ.ศ.2565  ไดมีการตั้ง   
ผอ.กองสวัสดิการ งบประมาณไวท้ังหมด  1,121,480  บาท 
นายศิลป พลแสน -ตอไปเปนแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชนเชิญเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแผนงาน  
ประธานสภาฯ  เปนผูอธิบาย 
น.ส.สุมาพร  ชัยศร -แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ.2565  ไดมีการตั้ง
นักวิเคราะหฯ  งบประมาณไวท้ังหมด  200,000 บาท 
นายศิลป พลแสน -ตอไปเปนแผนงานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ  
ประธานสภาฯ  
น.ส.สกุณา เวชไธสง    -ในปงบประมาณ พ.ศ.2565แผนงานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และ  
นักวิชาการศึกษา  นันทนาการ  ตั้งไว  5,238,270 บาท  
นายศิลป พลแสน -ตอไปเปนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาเชิญเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแผนงานนี้  
ประธานสภาฯ   
นายพีระพัฒนสังสีแกว ไดอธิบายใหรายละเอียดเก่ียวกับคาท่ีดินและสิ่งกอสรางและในแผนงานเคหะและ
นายชางโยธา  ชุมชนไดตั้งงบประมาณไวท้ังหมด  6,334,180 บาทโดยไดอธิบายแตละหัวขอๆไป 
นายศิลป  พลแสน -ตอไปเปนแผนงานการเกษตรขอเชิญหัวหนาสํานักปลัด อบต.อธิบาย 
ประธานสภาฯ  
น.ส.สุมาพร  ชัยศร -ไดอธิบายใหรายละเอียดเก่ียวกับ แผนงานการเกษตร  ตั้งไว  680,610 บาท 
นักวิเคราะหฯ โดยใหสมาชิกไดตรวจดูเปนขอๆไป  
 
นายศิลป  พลแสน -ขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกๆคนท่ีไดอธิบายรายละเอียดของรางขอบัญญัติงบประมาณ  
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ประธานสภาฯ รายจายประจําป 2565  มีสมาชิกทานใดจะอธิบายสวนไหนหรือไมครับ  
นางยุวดี  มาตยนอก -ขอชี้แจงเก่ียวกับงบประมาณ ในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตางกันเพราะ  
ปลัด.อบต ใชงานคนละประเภททําใหตองใชคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพตางกันข้ึนอยูกับการใชงาน  
นายศิลป  พลแสน -ขอขอบคุณทานปลัดและเจาหนาท่ีทุกสวนท่ีไดมีการชี้แจงเก่ียวกับขอบัญญัติ  
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก

หรือไมครับ 
นายสมพงษ หินเก้ิง  -ขอสอบถามเก่ียวกับขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565  ไมทราบ  
ส.อบต.หมูท่ี 8 วาไดนําโครงการท่ีหมูบานไดทําประชาคมมาแลวเขาในขอบัญญัติหรือไม เพราะจา

การตรวจขอมูลในขอบัญญัติไมเห็นมีโครงการตามท่ีไดประชาคม มีเพียงแค 1  
โครงการแตทางหมูบานไดทําประชาคมไว 3  โครงการ  โครงการท่ีหายไปสามารถ
บรรจุเพ่ิมเขาในขอบัญญัติครั้งนี้ไดหรือไม 

นายศิลป  พลแสน -โครงการตางๆท่ีแตละหมูบานไดมีการประชาคมมาไมสามารถท่ีจะบรรจุเขาใน  
ประธานสภา ขอบัญญัติไดท้ังหมด  จะทํามาบรรจุไวในขอบัญญัติไดเพียงโครงการท่ีมีความจําเปน 

อันดับท่ี 1 แตโครงการท้ังหมดท่ีไดเสนอมาก็ไดมีการบรรจุไวในแผน หากมีความ
จําเปนเรงดวนก็สามารถนําโครงการตามแผนมาจัดทําไดกอน ไมจําเปนตองมีใน
ขอบัญญัติ 

นายจรัญ ปะจุธะกา -ขอขอบคุณเจาหนาท่ี  ท่ีไดจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565  
ไดเรียบรอยมาก แตมีขอสอบถามเพียงบางสวนเทานั้นคือ เก่ียวกับโครงการปองกัน
ไขเลือดออกและโรคระบาดอ่ืนๆ  ในชวงนี้มีโรคระบาดเพ่ิมข้ึนแตไดมีการตั้ง
งบประมาณไวเทาเดิมอยากจะขอใหมีการเพ่ิมงบประมาณ ในสวนนี้ไดหรือไม สวน
โครงการตางๆท่ีทานนายกไดเสนอมา ถือวามีขอมูลครบถวนและดีกวาท่ีผานมามาก 
ดูงายสบายตา แมจะมีงบประมาณนอยลงแตก็ข้ึนอยูกับงบประมาณท่ีไดตั้งไว 

นายศิลป  พลแสน -ในปท่ีผานมีการเกิดโรคระบาด  ไมวาจะเกิดกับคนหรือเกิดกับสัตว  
ประธานสภาฯ  
นางวิไล  ลิมไธสง  เนื่องจากมีหนังสือสั่งการเก่ียวกับการชวยเหลือประชาชน ท่ีไดรับความเสียหายจาก 
นายก อบต  กรณีท่ีสัตวเลี้ยงตาย จากโรคลัมปสกิน  แตตอนนี้ยังชวยเหลือไมไดตองรอคําสั่งจาก
   ผูวาราชการกอนโดยจะตองมีการประกาศใหเปนพ้ืนท่ีเกิดภัยพิบัติ 

นายศิลป พลแสน -มีทานใดจะอภิปรายอีกครับ  สําหรับปงบประมาณ 2565  
ประธานสภาฯ  
นายศิลป พลแสน -เม่ือไมมีทานใดอภิปรายอีกผมขอมติท่ีประชุมสภาวาเห็นสมควรรับรางขอบัญญัติ  
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  หรือไม ถาเห็นสมควรโปรด

ยกมือข้ึนครับสรุปเสียงการออกมติ  
มติท่ีประชุม  รับหลักการ           10   เสียง 
   ไมรับหลักการ     -    เสียง 
    งดออกเสียง   -   เสียง 
มติท่ีประชุมสภาฯ -สมาชิกสภามีมติรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 

เปนเอกฉันท 
นายศิลป พลแสน -เม่ือไดมีการลงมติรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565     
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ประธานสภาฯ  เปนท่ีเรียบรอยแลวและตอนนี้ก็เท่ียงพอดีผมขอหยุดการประชุมไวกอนเพ่ือ
รับประทานอาหารเท่ียงและจะเริ่มประชุมอีกครั้งเวลา 13.00  น ณ หองประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ แหงนี้นะครับ ขอใหทุกคนมาใหทันเวลานะ
ครับ ชวยกันรักษาเวลาดวยนะครับ 

 
***************************  เวลา  12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน*************************** 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น ตอ 
นายศิลป  พลแสน -ตอไปเปนเรื่องพิจารณาเรื่องท่ี 2  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
นางยุวดี  มาตยนอก -ตอไปเปนการแตงตั้งคระกรรมการแปรญัตติมีไดไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 7  คน
เลขานุการสภาฯขอเชิญสมาชิกไดเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติเลยครับพรอมผูรับรอง2  คน 
 และจะมีการลงมติในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติท่ีละคนในครั้งนี้จะมีการ   
 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพียง 3  คน 
นายธีระ ปะทะโน - เสนอ  นายบุญมี  นามวงศรี   โดยมีนายวรุต  ศรีคุณและนายสมพงษ  หินเก้ิง  
ส.อบต.หมูท่ี  7  เปนผูรับรอง 
นางยุวดี  มาตยนอก -สมาชิกทานใดเห็นสมควรแตงตั้งนายบุญมี  นามวงศรี เปนคณะกรรมการแปรญัตติ   
เลขานุการสภาฯ คนท่ี 1  โปรดยกมือข้ึน 
 มติท่ีประชุม            เห็นชอบ     9  เสียง  
  ไมเห็นชอบ     -  เสียง  
   งดออกเสียง              -   เสียง  
 
นายคําพล บอนไธสง -เสนอนายธีระ  ปะทะโน  โดยมีนายอุดม  ฉออนศรี และนายชํานาญ สังฆเวช  
ส.อบต.หมูท่ี  11   เปนผูรับรอง 
นางยุวดี  มาตยนอก -สมาชิกทานใดเห็นสมควรแตงตั้งนายธีระ  ปะทะโน เปนคณะกรรมการแปรญัตติ   
เลขานุการสภาฯ คนท่ี 2  โปรดยกมือข้ึน 
 มติท่ีประชุม            เห็นชอบ     9  เสียง  
  ไมเห็นชอบ     -  เสียง  
   งดออกเสียง              -   เสียง  
นายวรุต  ศรีคุณ  -เสนอนายคําพล  บอนไธสง โดยมีนายสมาน  เลไธสงและนายชํานาญ สังฆเวช 
ส.อบต.หมูท่ี 3  เปนผูรับรอง  
นางยุวดี  มาตยนอก -สมาชิกทานใดเห็นสมควรแตงตั้งนายคําพล  บอนไธสง เปนคณะกรรมการแปรญัตติ   
เลขานุการสภาฯ คนท่ี 3  โปรดยกมือข้ึน 
 มติท่ีประชุม            เห็นชอบ     9  เสียง  
  ไมเห็นชอบ     -  เสียง  
   งดออกเสียง              -   เสียง  
 
 
 

นายศิลป  พลแสน -เม่ือไมมีทานใดเสนออีกก็ถือวาท้ัง  3  ทานท่ีถูกเสนอรายชื่อมาเปนคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ  แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
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  ตอไปใหคณะกรรมการท้ัง  3  ทานเลือกใครคนหนึ่งใหคณะกรรมการเปนประธาน  
  และอีกคนเปนเลขานุการ 
นายศิลป  พลแสน -เม่ือท่ีประชุมไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการครบแลวตอไปก็ใหสมาชิกยื่นคําขอ      
ประธานสภาฯ  แปรญัตติไดตั้งแตวันท่ี 7-9 สิงหาคม2564 ตั้งแตเวลา08.30 น.ถึงเวลา16.30.น  
 และคณะกรรมการแปรญัตติจะไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคําขอแปรญัตติในเวลา 

08.30 น ของวันท่ี  10  สิงหาคม  2564 
 นายศิลป พลแสน -เม่ือไดกําหนดวันเวลาของคณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลว ผมขอนัดสมาชิก  
ประธานสภาฯ สภาประชุมกันอีกครั้ง เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ข้ันแปรญัตติ และข้ันลงมติ ในวันท่ี  11  สิงหาคม 2563  
ขอใหสมาชิกสภาทุกทานมาประชุมพรอมกันเวลา  09.00 น.โดยพรอมกัน 

นายศิลป  พลแสน -3การพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม  จํานวน  3  โครงการ  
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ไดชี้แจงถึงความจําเปนท่ีจะใหมีการ

อนุมัติจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 
นางวิไล  ลิมไธสง -กอนท่ีจะมีการชี้แจงถึงความจําเปนในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอแจง  
นายก อบต.  ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนํามาใชได  4,194,337.30  บาท  
   1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี3 – หมูท่ี 11 
   ขนาดกวาง  8  เมตร  ยาว 400  เมตร หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทาง 
   หินคลุกขางละ 0.30 เมตร งบประมาณ 1,640,000 บาท 
   โครงการนี้เหมือนเปนความหวังของประชาชนเพราะเปนโครงการท่ีหลายหมูบานใช
   ในการสัญจรไปมา 
นายศิลป  พลแสน -ถนนเสนนี้ถือวาเปนความหวังของประชาชนจริงๆเพราะหลายหมูบานใชสัญจรไป  
ประธานสภาฯ  มาและเปนเสนทางเชื่อมตอกับอําเภอ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก  
   หรือไมครับ 
นายธีระ ปะทะโน -ถนนเสนนี้ถาพูดตามความจริงก็เปนเสนท่ีมีความสําคัญ  และทางสภาก็ไดมีการ  
ส.อบต.หมูท่ี 7  อนุมัติใหมีการดําเนินโครงการหลายครั้งแลวแตไมทราบเพราะเหตุผลอะไรถึงยัง
   ไมไดมีการดําเนินโครงการดังกลาวเสียที  และในตอนนี้ความจําเปนเรงดวน 
   ในตอนนี้คือการแกไขปญหาเก่ียวกับการเกิดโรคระบาด สวนถนนแมจะมี  
   ความสําคัญแตก็ยังไมถือวาเปนเรื่องเรงดวนเห็นควรท่ีจะเก็บเงินสวนนี้ไวสํารองจาย
   เก่ียวกับโรคระบาดเสียกอน  
นายศิลป พลแสน -แตกอนโครงการดังกลาวไดมีการพยายามท่ีจะดําเนินการแตดวยปจจัยหลายๆอยาง  
ประธานสภาฯ  จึงไมสามารถทําได 
นายคําพล  บอนไธสง -เห็นดวยกับโครงการท่ีขอจายขาดเงินสะสมเพราะถือเปนโครงการท่ีมีความสําคัญ  
ส.อบต.หมูท่ี 11  แตตอนนี้ความเรื่องเรงดวนท่ีสุดคือเรื่องโรคระบาด  อยากจะใหเก็บเงินในสวนนี้ไว
   สํารองจายเก่ียวกับการเกิดโรคระบาดดีกวา  เพราะหากงบกลางไมเพียงพอก็  
   สามารถนําเงินสะสมไปใชจายได 
 
นายบุญมี นามวงศรี -ตอนนี้สถานท่ีกักกันตัวอยูในเขต อบต.ของเราหากเสนทางในการสัญจรไปมา  
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ส.อบต หมูท่ี 10  สะดวกก็จะทําการทํางานหรือติดตอประสานงานไดดีข้ึนและอีกอยางเพราะถนน
   ไมดีจึงทําใหเกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหาย เกิดการตายข้ึน 
นายธีระ ปะทะโน -การตายท่ีเกิดข้ึนไมไดเกิดข้ึนเพราะถนนแตเกิดจากความประมาทของบุคคล  
ส.อบต.หมูท่ี 7  มากกวา ทางท่ีดีเพ่ือไมใหเงินของเราลดลง เห็นควรท่ีจะขอเงินงบประมาณจาก  
   หนวยงานอ่ืนเพ่ือจะไดเก็บเงินของเราไว ทําอยางไรก็ไดไมตองใชเงินของ อบต.  
นายจรัญ ปะจุทะกา -การจายขาดเงินสะสมเราตองมองถึงความสําคัญในชวงท่ีรัฐบาลอุดหนุนเงินมาให  
รองประธานสภาฯ เราไมทันขอเก็บงบประมาณสวนนี้ไวกอนใหทําในป 2565 ก็ไดเอาเขาแผนไวเลย 
   หากสถานการณเก่ียวกับโรคระบาดดีข้ึนก็ใหดําเนินการโดนทันที 
นายศิลป พลแสน -เม่ือไมมีทานใดอภิปรายอีกผมขอมติท่ีประชุมสภาวาเห็นสมควรอนุมัติจายขาดเงิน  
ประธานสภาฯ  สะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี3 – หมูท่ี 11 
   ขนาดกวาง  8  เมตร  ยาว 400  เมตร หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทาง 
   หินคลุกขางละ 0.30 เมตร งบประมาณ 1,640,000 บาท 
 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  หรือไม ถาเห็นสมควรโปรด

ยกมือข้ึนครับสรุปเสียงการออกมติ  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ     4  เสียง  
  ไมเห็นชอบ    5  เสียง  
   งดออกเสียง              1 เสียง  
นางวิไล  ลิมไธสง  2. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค  (กักตัว โควิด -19)    
นายก.อบต  ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบท่ี อบต.กําหนดงบประมาณ  
   500,000 บาท 
นายสมพงษ  หินเก้ิง -โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค (กักตัว โควิด -19) อยากจะใหกอสรางใหมี  
ส.อบต.หมูท่ี 8  ขนาดใหญและอยากจะใหเพ่ิมงบประมาณ  เพราะเม่ือหมดจากโควิดแลวก็ยังนํา
   อาคารดังกลาวมาใชประโยชนอยางอ่ืนไดแมวาเปนโครงการท่ีเรงดวนแตหนาจะ
   ใหญกวานี้ 
นายธีระ ปะทะโน -ผมขอสนับสนุนโครงการนี้นะครับผมก็คิดวามันเล็กไปอยากจะใหมันใหญกวานี้  
ส.อบต.หมูท่ี 7  เปนขนาด  24x16 แลวผมจะออกเสียงลงมติให 
นายคําพล  บอนไธสง -หากจะตองทําก็ควรจะทําใหใหญไปเลย และสามารถใชประโยชนไดจริงๆไมตองไป  
ส.อบต.หมูท่ี 11  ใชสถานท่ีอ่ืน  
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ 
นางยุวดี  มาตยนอก -หากตองทําขนาดใหญก็ตองใชงบประมาณเพ่ิมและระยะเวลาในการกอสรางก็ตอง  
ปลัด.อบต  เยอะตามไปดวยคงไมทันเวลาท่ีจะใชงาน 
นายวรุต  ศรีคุณ  -ผมขอสอบถามนะครับ  ขอทําอาคารเอนกประสงคก็บอกวาขอใหดูงบประมาณ  
ส.อบต.หมูท่ี 3  กลัววาเงินสะสมจะหมด แตขอทําโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    หมูท่ี3 – หมูท่ี 11ขนาดกวาง  8  เมตร  ยาว 400  เมตร หนา 0.15  เมตร 
   พรอมไหลทางหินคลุกขางละ 0.30 เมตร งบประมาณ 1,640,000 บาท ถึงไม
   กลัวเงินหมดถาจะทําก็ใหทําขนาดใหญใหสามารถตอยอดได 
นางยุวดี  มาตยนอก -ตอนนี้เปนโครงการท่ีถือวาเรงดวนอยากทําใหเสร็จเร็วท่ีสุดตองการเพียงอาคารท่ีใช  
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ปลัด.อบต  สําหรับการกักตัวจึงคํานวณมาแบบรวดเร็วและขนาดก็จะใหญมากไมไดตองดู 
   งบประมาณ หากใชงบประมาณเกิน 500,000 บาท ก็ตองมีการประกาศ และ 
   จะตองใชเวลา ไมต่ํากวา 3 เดือน  ถึงจะสามารถทําเนินการกอสรางได 
นายสมพงษ  หินเก้ิง -ถามีการเพ่ิมขนาดและงบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางก็จะเยอะ  
ส.อบต.หมูท่ี 8  ใชหรือไม  
นายพีระพัฒนสังสีแกว -ถาตองการขนาด 12 x24  จะตองใชงบประมาณ 2  ลานบาทโดยประมาณ 
ผอ.กองชาง  ใชเวลาจนจบกระบวนการก็ประมาณ 6  เดือน เปนอยางต่ํา เพราะโครงการท่ีเกิน 
   500,000 บาท จะตองมีวิศวกรเปนผูออกแบบและรับรองงาน 
นายศิลป  พลแสน -ดูจากท่ีผูอํานวยการกองชางไดชี้แจงระยะเวลาจะนานก็คงไมทันการ  เพราะเรื่องนี้  
ประธานสภาฯ  เปนเรื่องท่ีตองการความรวดเร็ว 
นายธีระ  ปะทะโน -ขอสอบถามตามความเขาใจคือ พ้ืนท่ีเพ่ิมเทาตัวงบประมาณก็จะเพ่ิมเทาตัวใช  
ส.อบต.หมูท่ี 7  หรือไม  
นายจรัญ  ปะจุทะกา -โครงการท่ีไดมีการเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนโครงการท่ีดี  แตในการ  
รองประธานสภาฯ จัดทําตองมองในระยะยาวอยากจะใหไดมาตรฐานและสามารถใชประโยชนได 
   มากกวานี้หากขนาดเทาหองประชุมก็คงจะมาสามารถรองรับไดจากท่ีผานมาทาง
   สภาไดมีการอนุมัติใหดําเนินโครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค   
   งบประมาณ  1,500,000  บาทแตปรากฏวางบประมาณมีไมเพียงพอ 
นายพีระพัฒนสังสีแกว -ขอชี้แจงในเบื้องตนนะครับวาการจายขาดเงินสะสมจะทําให อบต.ไมไดเพราะตอง
ผอ.กองชาง  นึกถึงประโยชนของประชาชนเปนหลักตอนนี้ใหนึกถึงวาโรคระบาดคือเรื่องเรงดวน 
นายศิลป พลแสน -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม เม่ือไมมีทานใดอภิปรายอีกผมขอมติ
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมสภาวาเห็นสมควรอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางอาคาร 
   เอนกประสงค  (กักตัว โควิด -19) ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบท่ี 
   อบต.กําหนดงบประมาณ500,000 บาท  ถาเห็นสมควรโปรดยกมือข้ึนครับ 
   สรุปเสียงการออกมติ  
มติท่ีประชุม            เห็นชอบ     4   เสียง 
  ไมเห็นชอบ    6   เสียง 
   งดออกเสียง              -  เสียง 
  3. โครงการกอสรางหองน้ํา  ศูนยกักตัวโควิด -19 ดานหลัง   
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติจากท่ี  
ประธานสภาฯ  ประชุม โครงการกอสรางหองน้ํา  ศูนยกักตัวโควิด -19 ดานหลัง  
   อาคารเอนกประสงค ตามแบบ อบต.กําหนด งบประมาณ 100,000 บาท 
  ถาเห็นสมควรโปรดยกมือข้ึนครับสรุปเสียงการออกมติ  
มติท่ีประชุม            เห็นชอบ     1   เสียง 
  ไมเห็นชอบ    9   เสียง 
   งดออกเสียง              -  เสียง 
    โดยท้ัง 3  โครงการนี้เปนโครงการท่ีลวนแตมีความสําคัญ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระอ่ืนๆ  
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นายศิลป  พลแสน -มีทานใดจะเสนออะไรอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงเก่ียวกับการกําหนดครั้งประชุม สมัยสามัญท่ี 3 จะมีการประชุม
   ท้ังหมด  3  ครั้ง  โดยในการประชุม ครั้งท่ี  3  จะเปนการประชุมข้ันแปรญัตติและ
   พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดย
   จะจัดใหมีการประชุมในวันท่ี  11  สิงหาคม พ.ศ.2564 
   -ขอแจงคําสั่งเก่ียวกับการเขาเวรยาม ณ สถานท่ีกักกัน ผูท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 
   ตามคําสั่ง สภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ท่ี 2 /2564  เรื่องแตงตั้ง 
   เจาหนาท่ีประจําสถานท่ีกักกันตัว ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
นายจรัญ  ปะจุทะกา -ขอสอบถามเก่ียวกับงบประมาณท่ีใชในชวงท่ีเกิดโรคระบาด  ในตอนนี้เหลือทําไหร  
รองประทานสภาฯ และมีอะไรท่ียังไมไดจาย 
นางยุวดี  มาตยนอก -งบประมาณท่ีใชเบิกจายจากงบกลาง  ตั้งไว 200,000  บาท แตกอนหนานี้ไดใช
ปลัด.อบต  ไปแลว และไดมีการโอนงบประมาณมาเพ่ิม จํานวน 400,000 บาท เพ่ือมาใช 
   เก่ียวกับโรคระบาดในขณะนี้ 
นายวรุต ศรีคุณ  -ขอสอบถามเก่ียวกับหองน้ําสําหรับผูท่ีกักตัว  ไมทราบวาไดทําการเบิกจายแลว  
ส.อบต.หมูท่ี 3  หรือไม 
นางยุวดี  มาตยนอก -งบประมาณท่ีใชเบิกจายจากงบกลาง แตตอนนี้ยังไมไดมีการเบิกจายอยูในข้ันตอน  
ปลัด.อบต  ของการคํานวณและเสนอราคา 
นายศิลป  พลแสน มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  ถาไมมี ผมขอปดการประชุม  
ประธานสภาฯ กลาวปดประชุมเวลา 14.00 น.   

(ลงชื่อ)……...ยุวดี  มาตยนอก...………………....ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
   (นางยุวดี  มาตยนอก) 

  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

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

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 

(ลงชื่อ)…….........หัน  ราชสีภูมิ………....คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
     (นายหัน  ราชสีภูมิ)     

 
(ลงชื่อ)…….......บุญมี  นามวงศรี...........คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 

    (นายบุญมี  นามวงศรี) 
 
(ลงชื่อ)……........คําพล  บอนไธสง…....คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 

   (นายคําพล  บอนไธสง) 


