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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่  1  ประจ าปี   ๒๕62 
วันที่  28  ตุลาคม  2562   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายศิลป์  พลแสน  ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๒. นายจรัญ  ประจุธะกา  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๓. นายวรุต  ศรีคุณ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๓ 
๔. นายอุดม  ฉะอ้อนศรี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๗ 
๕. นายธีระ  ปะทะโน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๗ 
๖. นายสมพงษ์  หินเกิ้ง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๘ 
๗. นายสมาน  เลไธสง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๙ 
๘. นายหัน  ราชสีภูม ิ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๑๐ 
๙. นายบุญมี  นามวงศรี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๑๐     
๑๐. นายช านาญ  สังฆเวช  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๑๑ 
๑๑. นายค าพล  บอนไธสง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๑๑ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา) -ไม่มี- 
ผู้ขาดการประชุม  -ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางวิไล  ลิมไธสง   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๒. นายสุริยา  นารินทร์  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๓. นายสิทธิชัย  ลิมไธสง  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๔. นายเล่ง  ทรงศิลชัย  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๕. นางสาวปณัสพรท์  อาจอุดร ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๖. นายอภิชาติ  ทบลม  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๗. นางนิตยา  อาจจ านงค์      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายณัฐวุฒิ  อินทร์โคกสูง  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
๙.  นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ต าแหน่ง  นิติกร 
๑๐. นายธนากร  บุบผาโต  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ -ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาโพธิ์และนับจ านวนสมาชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้วได้เชิญประธานสภาฯ     
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-๒- 
 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

นาโพธิ์ สมัยสามัญที่  ๔  ครั้งที่  1  ตามระเบียบว่าระการประชุมต่อไป  
ประธานสภาฯ  -ไดก้ล่าวเปิดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.แนะน าพนักงานส่วนต าบลโอนย้ายมาใหม่  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
 นางศณิสร  ศิลประกอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ -ได้เชิญสมาชิกสภาตรวจสอบและอ่านรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วไปที่

ละหน้าพร้อมๆกันจนกว่าจะครบทุกหน้า 
   -มีส่วนใดที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม
   ครั้งที่แล้วและกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงรายมือชื่อตรวจรายงานการ
   ประชุมครั้งที่แล้วด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ  -ขอมติที่ประชุมสภาเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุมสภา -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  -เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายศิลป์ พลแสน 1.การแต่งตั้งเลขานุการสภาสมัยสามัญที่ 4  ประจ าปี 2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอผู้ที่จะท าหน้าที่ เลขานุการสภาในการประชุมสภาสมัยสามัญ   

ที่ 4  ประจ าปี 2562 ขอเชิญครับ 
นายสมพงษ์  หินเกิ้ง -เสนอนายอุดม  ฉอ้อนศรี 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 โดยมี 1.นายสมาน  เลขไธสง  2. นายค าพล  บอนไธสง เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา 
มติที่ประชุมสภาฯ -ที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกสภาฯด้วยครับ 
นายบุญมี -เลขานุการสภา  ได้กล่าวแสดงความรู้สึกในกรณีที่สภาได้มีการเสนอรายชื่อตนเป็น

เลขานุการสภาฯ และขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ท าหน้าที่
เลขานุการสภาต่อไป 

ประธานสภาฯ          2.การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2563   
    2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหมู่ที่  11- 
   ที่ท าการ อบต.นาโพธิ์)  กว้าง  7.00  เมตร  ยาว  74.00  เมตร   
   หนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก (พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 
           หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  518.00  ตารางเมตร  รายละเอียดการก่อสร้าง 
           และปริมาณงานตามแบบ อบต.นาโพธิ์ก าหนดงบประมาณ280,000 บาท 
    2.2 โครงการปรับปรุงระบบประปา รายละเอียดการก่อสร้าง  
           และปริมาณงานตามแบบ  อบต.นาโพธิ์  ก าหนด 
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ประธานสภาฯ -สมาชิกเห็นเป็นประการใดบ้างครับ 
นายวรุต -ส.อบต.หมู่ที่ 3  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความส าคัญขอให้โครงการที่เสนอมา

เป็นโครงการที่ส าคัญจริงๆ  แต่เมื่อดูจากสภาพความเป็นจริงอยากจะให้ท าทั้งเส้นให้
แล้วเสร็จและที่ประชุมก็ได้ตกลงกันแล้วว่าจะให้ท าถนนคสล เส้นที่ให้เสร็จก่อนถึงจะท า
เส้นอ่ืนแต่ทางผู้บริหารได้แจ้งความไม่พร้อมที่จะท าโดยไม่ทราบว่าที่ไม่พร้อมเพราะเหตุ
อะไร  

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
นายสมาน -ส.อบต.หมู่ที่ 9  จากการประชุมสมัยที่ผ่านมาได้มีการตกลงกันว่าจะพิจารณาในเรื่อง

การสร้างอาคารอเนกประสงค์แต่พอมาถึงตอนนี้ท ามัยโครงการที่ได้ตกลงว่าจะมีการ
ด าเนินการพิจารณาในครั้งนี้ถึงไม่มีในวาระการประชุม   

ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านสมพงษค์รับ 
 นายสมพงษ ์ -ส.อบต.หมู่ที่  8  ผมเห็นด้วยกับท่านวรุต เป็นโครงการที่มีความส าคัญแต่ที่ผ่านมีการ

ตกลงและสภาก็ได้มติอนุมัติให้ด าเนินการแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวขอฝากให้ท่านสมาชิกช่วยกันพิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณท่านสมพงษน์ะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ -ตามที่ได้ประชุมมาก็เป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ขอพักการประชุมไว้ก่อนและในเวลา 

13.00 น.จะมีการเริ่มประชุมในรอบบ่าย   
 *************************************พักเที่ยง*************************************************** 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
นายศิลป์  พลแสน ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาว่าเห็นควรให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือท าโครงการ
ประธานสภาฯ  2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหมู่ที่  11- 
   ที่ท าการ อบต.นาโพธิ์)  กว้าง  7.00  เมตร  ยาว  74.00  เมตร   
   หนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก (พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 
           หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  518.00  ตารางเมตร  รายละเอียดการก่อสร้าง 
           และปริมาณงานตามแบบ อบต.นาโพธิ์ก าหนดงบประมาณ280,000 บาท 
   ใครเห็นสมควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมท าโครงการดังกล่าว โปรดยก มือขึ้นครับ   
มติที่ประชุมสภาฯ -มติที่ประชุม     อนุมัติ  จ านวน       4     เสียง 
     ไม่อนุมัติ  จ านวน    6     เสยีง 
   งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออะไรบ้างครับ 
 นายวรุต  -ขอปรึกษาเรื่องสถานที่ในการทิ้งสิ่งปฏิกูลตอนนี้หมู่  3  ได้รับผลกระทบเพราะทุก
   หมู่บ้านเมื่อได้สูบสิ่งปฏิกูลออกมาก็จะท ามาท้ิงบริเวณ  หมู่ที่ 3  อยากจะให้หาที่ทิ้งที่
   อ่ืนที่ไม่กระทบพ้ืนที่ของบุคคลใด 
ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
  
นางวิไล   -นายก อบต. ได้อธิบายว่ามีผู้มาแจ้งนายกแล้วหายคนว่าได้รับความเดือดร้อน 
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ประธานสภาฯ  -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านได้เสนอเพ่ิมเติมกล่าวปิดการประชุมสภา  เวลา  ๑4.๐๐  น. 
  
     

ลงชื่อ อุดม  ฉอ้อนศรี  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายอุดม  ฉอ้อนศรี) 
     เลขานุการสภา อบต.นาโพธิ์ 

 
ลงชื่อ ศิลป์  พลแสน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นายศิลป์  พลแสน) 
       ประธานสภา อบต.นาโพธิ์ 
 

ลงชื่อ         คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

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

ลงชื่อ         คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม        

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

  ลงชื่อ         คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

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

 


