
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 
ประจําป 256๕ 

วันจันทรท่ี  11 เมษายน 2565 
เวลา  09.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ช้ัน 2 
………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
   ...........................................................................................................................  
   ..............................................................................................................................
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
   การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 14 มีนาคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทูถาม  
- ไมมี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  

- ไมมี – 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม 

5.1 การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 256๕ 

วันจันทรท่ี  11  เมษายน  ๒๕65 
เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ช้ัน 2 
………………………………. 

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ  -   สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายจรัญ ปะจุธะกา ประธานสภา  จรัญ ปะจุธะกา  
2 นายธีระ ปะทะโน รองประธานสภา ธีระ ปะทะโน  
3 นายพนมมรุง โพธิขํา สมาชิกสภา  อบต.ม.3 พนมมรุง โพธิขํา  
4 นายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิกสภา  อบต.ม.8 สมพงษ หินเก้ิง  
5 นายสุริยา นารินทร สมาชิกสภา  อบต.ม.10 สุริยา นารินทร  
6 นายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกสภา  อบต.ม.11 กฤษณชัย ตาไธสง  
7 นางยุวดี มาตยนอก เลขานุการสภา ยุวดี มาตยนอก  

 สมาชิกท่ีเขาประชุม   6 คน 
             ขาด                    0 คน  
    ลา                      ๐ คน  

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ  -   สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายไสว พลสม นายก อบต.นาโพธิ์ ไสว พลสม  
2 นายศิลป พลแสน รองนายกฯ ศิลป พลแสน  
3 นายชํานาญ สังฆเวช รองนายกฯ ชํานาญ สังฆเวช  
4 นายสุรีพงศ กาศไธสง เลขานุการนายกฯ สุรีพงศ กาศไธสง  
5 นางนิตยา อาจจํานงค ผูอํานวยการกองคลัง นิตยา อาจจํานงค  
6 นายพีรพัฒนสังสีแกว ผูอํานวยการกองชาง พีรพัฒนสังสีแกว  
7 นายอภิชาติ ทบลม หัวหนาสํานักปลัด อภิชาติ ทบลม  
8 นางศิริกร เกษจันทร ผูอํานวยการกองสวัสดิการ ศิริกร เกษจันทร  
9 นางสาวปณชญา เวชไธสง นักวิชาการศึกษา ปณชญา เวชไธสง  

10 นางสาวสุมาพร ชัยศร นักวิเคราะหนโยบายและแผน สุมาพร ชัยศร  
11 นางพรไพลิน การพานิช เจาพนักงานธุรการ พรไพลิน การพานิช  

 

 

 

 

/นางยุวดี... 

 

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 
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นางยุวดี(เลขานุการสภา): -ไดเชิญสมาชิกสภาทุกคนเขาหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  และ

ไดตรวจนับจํานวนสมาชิก เม่ือครบองคประชุมแลวไดกลาวเชิญประธานสภาฯจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี  1 ประจําป 2565 ตอไป 
-ไดกลาวเปดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๓๐  น. และประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
   - ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายจรัญ(ประธานสภา): -ประธานสภาไดใหสมาชิกสภาฯไดอานและตรวจดูรายงานการประชุมสมัย วิสามัญ 

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันจันทรท่ี 14 มีนาคม 2565 ตามเอกสารท่ีแจกใหวามีสวน
ไหนท่ีจะแกไขหรือไม 

ท่ีประชุมสภา -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนเอกฉันท  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทูถาม  
   - ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  

- ไมมี  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม 
5.1 การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร  
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน โดยดารโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงาน  การศึกษา 

งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

งบ  งบบุคลากร 

หมวด  เงินเดือน (ฝายประจํา) 

ประเภท  เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

ตั้งไว 668,760 บาท คงเหลือ 497,760 บาท โอนลด 200,000 บาท 

   รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังส้ิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถวน-) 
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โอนตั้งจายรายการใหม 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน  กอสราง 

งบ  งบลงทุน 

หมวด  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ 

  บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

ตั้งไวจํานวน -  บาท โอนตั้งจายรายการใหม 200,000 บาท 

รวมงบประมาณหลังโอนท้ังส้ิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถวน-) 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายในเรื่องนี้หรือไมครับ หากไมมีผมขอมติในท่ี

ประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ งบประมาณ 200,000 บาท 

 เห็นชอบ  5  เสียง  
 ไมเห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง 
นายจรัญ(ประธานสภาฯ):  โอนลด 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน  กอสราง 

งบ  งบลงทุน 

หมวด  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

ช่ือโครงการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหนอง

ตอ) บานหนองตอ หมูท่ี 8 

ตั้งไว 492,000 บาท คงเหลือ 492,000 บาท โอนลด 246,000 บาท 

  รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังส้ิน 246,000 บาท (-สองแสนส่ีหม่ืนหกพันบาทถวน-) 

โอนตั้งจายรายการใหม 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน  กอสราง 

งบ  งบลงทุน 

หมวด  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
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ช่ือโครงการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนาบานนายชัย

ณรงค โลภา) หมูท่ี 8 บานหนองตอ  

ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 

448.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลนาโพธิ์กําหนด 

                ตั้งไวจํานวน -  บาท โอนตั้งจายรายการใหม 246,000 บาท 

รวมงบประมาณหลังโอนท้ังส้ิน 246,000 บาท (-สองแสนส่ีหม่ืนหกพันบาทถวน-) 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายในเรื่องนี้หรือไมครับ หากไมมีผมขอมติในท่ี

ประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนาบาน
นายชัยณรงค โลภา) หมูท่ี 8 บานหนองตอ งบประมาณ 246,000 บาท 

 เห็นชอบ  5  เสียง  
 ไมเห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง 
นายจรัญ(ประธานสภาฯ):  โอนลด 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน  กอสราง 

งบ  งบลงทุน 

หมวด  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

ช่ือโครงการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหนอง 

ตอ) บานหนองตอ หมูท่ี 8 

       ตั้งไว 492,000 บาท คงเหลือ 246,000 บาท โอนลด 246,000 บาท 

 รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังส้ิน 246,000 บาท (-สองแสนส่ีหม่ืนหกพันบาทถวน-) 

โอนตั้งจายรายการใหม 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน  กอสราง 

งบ  งบลงทุน 

หมวด  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

ช่ือโครงการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคูโนนวัดเกา)  

หมูท่ี 8 บานหนองตอ  
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ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 

448.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลนาโพธิ์กําหนด 

  ตั้งไวจํานวน -  บาท โอนตั้งจายรายการใหม 246,000 บาท 

รวมงบประมาณหลังโอนท้ังส้ิน 246,000 บาท (-สองแสนส่ีหม่ืนหกพันบาทถวน-) 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายในเรื่องนี้หรือไมครับ หากไมมีผมขอมติในท่ี

ประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคูโนน
วัดเกา)  หมูท่ี 8 บานหนองตอ งบประมาณ 246,000 บาท 

 เห็นชอบ  5  เสียง  
 ไมเห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 

 
 
 
 
 
ขอใหผูบริหาร ไดนําเสนอเหตุผลความจําเปนและรายละเอียดเก่ียวกับ 
  โครงการท่ีจะขอจายขาดเงินสะสมใหท่ีประชุมไดรับทราบและพิจารณา ขอเรียนเชิญครับ 
นายศิลป(รองนายกฯ)   เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุม

ทุกทานเนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

ไดประสบปญหาความเดือดรอนในการสัญจรไปมา และปญหาการขนถายผลผลิต

ทางการเกษตร การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาท่ี จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. โครงการซอมสรางผิว Asphatic Concrete สายหมูท่ี 3 บานจอก – หมูท่ี 11 บาน

หนองหวากวาง 8 เมตร ยาว 401 เมตรหนา 0.05เมตร งบประมาณ 1,890,000 

บาท 

 2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางหมูบาน) หมูท่ี 3 บานจอก 

กวาง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 220,000 บาท 

 3. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาบานนางไพลอต ลอมไธสง  

  หมู 7 บานโศกกะฐิน กวาง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 

55,000 

 4. โครงการวางทอระบายน้ํา(หนาบานนายจําป) หมูท่ี 8 บานหนองตอยาว 85  



เมตร ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 88 ทอน พรอมบอพักขนาด 

 0.60x0.60x0.60 เมตร จํานวน 5 บองบประมาณ 100,000 บาท 
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 5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายโชคชัย-สามแยกตนจาน) หมู

ท่ี 10 บานหนองหวา กวาง 3 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตรงบประมาณ 

146,500 บาท 

 6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานนายสาธิต สังฆเวช-บานนาย

จําป บุตรราช )หมูท่ี 11 บานหนองหวา กวาง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 

เมตร งบประมาณ 132,000 บาท  

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   ใหสมาชิกฯ ทุกทานไดพิจารณาท่ีละโครงการเริ่มจากโครงการแรกโครงการ

ซอมสรางผิว Asphatic Concrete สายหมูท่ี 3 บานจอก – หมูท่ี 11 บานหนองหวา

กวาง 8 เมตร ยาว 401 เมตรหนา 0.05เมตร งบประมาณท่ีขอจายขาดเงินสะสม

จํานวน 1,890,000 บาทมีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายในเรื่องนี้หรือไมครับ หากไม

มีผมขอมติในท่ีประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติการจายขาดเงินสะสมโครงการซอมสรางผิว Asphatic Concrete 
สายหมูท่ี 3 บานจอก – หมูท่ี 11 บานหนองหวางบประมาณ1,890,000 บาท 

 เห็นชอบ  5  เสียง  
 ไมเห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง 
นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   โครงการท่ีสอง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลาง

หมูบาน) หมูท่ี 3 บานจอก กวาง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 

งบประมาณท่ีขอจายขาดเงินสะสมจํานวน 220,000 บาท เรียนเชิญทานสมาชิกฯ

หมูท่ี 3 บานไดอภิปรายถึงปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีจะขอจายขาดเงิน

สะสม ขอเรียนเชิญครับ  

นายพนมรุง(สมาชิกม.3)   เรียนประธานสภาฯ กระผมนายพนมรุง โพธิขํา สมาชิก ม. 3บานจอกถนน

สายกลางหมูบาน ในชวงหนาฝนมีน้ําทวมขังผิวการจราจรทําใหสัญจรลําบาก ขอให

ทานสมาชิกทุกทานชวยพิจารณาใหดวยครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมีผมขอ

มติในท่ีประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติการจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายกลางหมูบาน) หมูท่ี 3 บานจอก งบประมาณ220,000 บาท 

 เห็นชอบ  5  เสียง  
 ไมเห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 

 



/นายจรัญ... 

 

 

-5- 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   โครงการท่ีสาม โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาบาน

นางไพลอต ลอมไธสง หมู 7 บานโศกกะฐิน กวาง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 

เมตร งบประมาณท่ีขอจายขาดเงินสะสมจํานวน 55,000บาท เรียนเชิญทานสมาชิกฯ 

หมูท่ี 7บานไดอภิปรายถึงปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีจะขอจายขาดเงิน

สะสม ขอเรียนเชิญครับ  

นายธีระ(สมาชิกม.7):   เรียนประธานสภาฯ กระผมนายธีระ ปะทะโน สมาชิก ม.7 บานโศกกะฐิน 

ถนนเสนนี้เดือดรอนมาหลายปแลว แตเนื่องดวยงบประมาณจํากัดไมเพียงพอเลยยัง

ไมไดดําเนินแกไข จึงขอจายขาดโครงการนี้เนื่องจากเดือดรอนจริงๆ ฝนตกมีน้ําทวมขัง

ผิวการจราจร เวลาพระบิณฑบาตตอนเชาเดินลําบากตองใชไมมาวางพาดใหทานเดิน 

ขอใหทานสมาชิกทุกทานชวยพิจารณาใหดวยครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมีผมขอ

มติในท่ีประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติการจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหนาบานนางไพลอต ลอมไธสง หมู 7 บานโศกกะฐินงบประมาณ55,000 บาท 

 เห็นชอบ  5  เสียง  
 ไมเห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   โครงการท่ีสี่ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนนายโชคชัย-

สามแยกตนจาน) หมูท่ี 10 บานหนองหวา กวาง 3 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 

เมตร งบประมาณท่ีขอจายเงินสะสมจํานวน 146,500 บาท เรียนเชิญทานสมาชิกฯ

หมูท่ี 10บานหนองหวา ไดอภิปรายถึงปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีจะขอ

จายขาดเงินสะสม ขอเรียนเชิญครับ  

นายสุริยา(สมาชิกม.10):   เรียนประธานสภาฯกระผมนายสุริยา นารินทร สมาชิกฯ ม. 10 บานหนอง

หวา ทางเสนนี้มีความจําเปนปจจุบันเปนถนนดินในชวงฤดูฝนมีน้ําทวมขังทําใหมี

ความยากลําบากในการสัญจรไป-มา ทางผูนําหมูบานไดเล็งเห็นความสําคัญในการ

แกไขปญหาถนนเสนนี้ขอใหทานสมาชิกทุกทานชวยพิจารณาใหดวยครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมีผมขอ

มติในท่ีประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติการจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวน
นายโชคชัย-สามแยกตนจาน) หมูท่ี 10 บานหนองหวา งบประมาณ146,500 บาท 

 เห็นชอบ  5  เสียง  

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 

 



 ไมเห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   โครงการท่ีหา โครงการวางทอระบายน้ํา(หนาบานนายจําป) หมูท่ี 8 บาน

หนองตอยาว 85 เมตร ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 88 ทอน 

พรอมบอพักขนาด 0.60x0.60x0.60 เมตร จํานวน 5 บองบประมาณท่ีขอจาย

ขาดเงินสะสมจํานวน 100,000 บาทเรียนเชิญทานสมาชิกฯหมูท่ี 8บานหนองตอ

ไดอภิปรายถึงปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีจะขอจายขาดเงินสะสม ขอเรียน

เชิญครับ  

นายสมพงษ(สมาชิกม.8)   เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิกฯ ม. 8 บานหนองตอ 
มีความเดือดรอนสองโครงการดวยกันแตเนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณจึงเลือก
โครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนกอนคือโครงการนี้เนื่องจากชาวบานเดือดรอนมากมีน้ํา
ทวมขังในพ้ืนผิวการจราจร ขอใหทานสมาชิกทุกทานชวยพิจารณาใหดวยครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมีผมขอ

มติในท่ีประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติการจายขาดเงินสะสมโครงการวางทอระบายน้ํา(หนาบานนายจําป) หมู
ท่ี 8 บานหนองตอ งบประมาณ100,000 บาท 

 เห็นชอบ  5  เสียง  
 ไมเห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง 
นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   โครงการท่ีหก โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานนาย

สาธิต สังฆเวช-บานนายจําป บุตรราช ) หมูท่ี 11 บานหนองหวา กวาง 3 เมตร ยาว 

80 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณท่ีขอจายเงินสะสมจํานวน132,000 บาท 

 เรียนเชิญทานสมาชิกฯหมูท่ี 11บานหนองหวา ไดอภิปรายถึงปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนท่ีจะขอจายขาดเงินสะสม ขอเรียนเชิญครับ  

นายกฤษณชัย(สมาชิกม.11): เรียนประธานสภาฯ กระผมนายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกฯ ม.11 บาน

หนองหวา ทางสายนี้การสัญจรไป-มา ไมสะดวกมีน้ําทวมขัง จึงขออนุมัติงบประมาณ

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน ขอใหทานสมาชิกทุกทานชวยพิจารณาใหดวยครับ  

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมีผมขอ

มติในท่ีประชุมดวยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติการจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บานนายสาธิต สังฆเวช-บานนายจําป บุตรราช) หมูท่ี 11 บานหนองหวางบประมาณ
132,000 บาท 

 เห็นชอบ  5  เสียง  
 ไมเห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง 

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

นายจรัญ (ประธานสภา):  มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีกระผมขอปดการประชุมครับ 

 
ปดการประชุมเวลา  12.00 น.   
 

(ลงชื่อ)         ยุวดี มาตยนอก   ผูบันทึกรายงานการประชุม  
   (นางยุวดี มาตยนอก) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
 
(ลงชื่อ)  พนมรุง โพธิขํา ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ) สมพงษ หินเก้ิง   ผูตรวจรายงานการประชุม     
       (นายพนมรุง โพธิขํา)            (นายสมพงษ หินเก้ิง) 
        สมาชิกสภาฯ ม.3               สมาชิกสภาฯ ม.8 
 
 
(ลงชื่อ)  สุริยา นารินทร ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ) จรัญ ปะจุธะกา  ผูรับรองรายงานการประชุม     
        (นายสุริยา นารินทร)           (นายจรัญ ปะจุธะกา) 
         สมาชิกสภาฯ ม.10              ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
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