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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี   ๒๕62 

วันที่  9  เมษายน  2562   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นำยศิลป์  พลแสน  ต ำแหน่ง  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ 
๒. นำยจรัญ  ประจุธะกำ  ต ำแหน่ง  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ 
๓. นำยวรุต  ศรีคุณ   ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์  หมู่ที่  ๓ 
๔. นำยอุดม  ฉะอ้อนศรี  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์  หมู่ที่  ๗ 
๕. นำยธีระ  ปะทะโน  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์  หมู่ที่  ๗ 
๖. นำยสมพงษ์  หินเกิ้ง  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์  หมู่ที่  ๘ 
๗. นำยสมำน  เลไธสง  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์  หมู่ที่  ๙ 
๘. นำยหัน  รำชสีภูม ิ  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์  หมู่ที่  ๑๐ 
๙. นำยบุญมี  นำมวงศรี  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์  หมู่ที่  ๑๐     
๑๐. นำยช ำนำญ  สังฆเวช  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์  หมู่ที่  ๑๑ 
๑๑. นำยค ำพล  บอนไธสง  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์  หมู่ที่  ๑๑ 

 

ผู้ไม่มำประชุม (ลำ) - 
ผู้ขำดกำรประชุม  -ไม่มี- 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นำงวิไล  ลิมไธสง   ต ำแหน่ง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ 
๒. นำยสุริยำ  นำรินทร์  ต ำแหน่ง  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ 
๓. นำยสิทธิชัย  ลิมไธสง  ต ำแหน่ง  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ 
๔. นำยเล่ง  ทรงศิลป์          ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ 
๕. นำงสำวปณัสพรท์  อำจอุดร ต ำแหน่ง  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ 
๖. นำยอภิชำติ  ทบลม           ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
๗. นำงนิตยำ อำจจ ำนง  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๘. นำงศิริกร  เกษจันทร์  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร 
๙. นำงสำวสุภำพร  รอมไธสง ต ำแหน่ง  นิติกร 

 

เริ่มประชุม  เวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ -ได้เชิญสมำชิกสภำเข้ำห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์  และได้ตรวจ

นับจ ำนวนสมำชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้วได้กล่ำวเชิญประธำนสภำฯจุดธูปเทียนบูชำ
พระรัตนตรัยและกล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ สมัยสำมัญ
ที่  2 ครั้งที่  1 /2562 ตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ต่อไป  
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ประธำนสภำฯ  -ไดก้ล่ำวเปิดประชุมสภำ  เวลำ  ๐๙.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธำนสภำฯ  1.ในวันพรุ่งนี้คือวันที่ 11 เมษำยน 2562 จะมีกิจกรรมรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ ดังนั้นจึง

ขอเชิญสมำชิกทุกท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวโดยพร้อมเพียงกันและให้สมำชิกน ำ
ผู้สูงอำยุมำด้วย  ในกำรท ำกิจกรรมจะมีกำรตรวจสุขภำพให้ผู้สูงอำยุและจะมีอำหำร
เที่ยงเลี้ยงผู้สูงอำยุขอให้สมำชิกได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ -มีท่ำนใดจะเพ่ิมเติมแก้ไขส่วนใดหรือไม่ 
มติที่ประชุมสภำ -มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบ 
๑.กำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

นำยอภิชำติ  -หัวหน้ำส ำนักปลัด ตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทยฯได้แจ้งให้มีกำรรำยงำนผลกำร
   ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ให้สภำท้องถิ่นทรำบโดยได้ก ำหนดให้มี
   กำรรำยงำนในช่วงเดือนตุลำคม-ธันวำคมของทุกปี รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่
   ได้แจกในที่ประชุมเป็นเพียงตำรำงภำพรวมเพ่ือแจ้งให้ทรำบว่ำแต่ละยุทธศำสตร์มี
   อะไรบ้ำงเท่ำนั้นส่วนรำยละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในเล่มแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
   ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์  
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องพิจำรณำ 
ประธำนสภำฯ  1.การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  
   ขอเชิญสมำชิกสภำได้เสนอรำยชื่อผู้ที่จะเป็นเลขำนุกำรสภำฯขอเชิญครับ 
นำยธีระ   -ส.อบต.หมู่ที่ 7 เสนอนำยหัน  รำชสีภูมิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นเลขำนุกำร 
   โดยมีนำยสมพงษ์ หินเกิ้ง ส.อบต.หมู่ที่ 8 และ 
   นำยสมำน เลไธสง ส.อบต.หมู่ 9 เป็นผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ครับถ้ำไม่มีผมจะขอในที่ประชุมใครเห็นสมควรแต่งตั้ง
   นำยหัน  รำชสีภูมิ เป็นเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์เป็นกำรชั่วครำว
   ในกำรประชุมสภำสมัยสำมัญที่ 2 ประจ ำปี 2562 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภำ  -สภำมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้งนำยหัน  รำชสีภูมิ เป็นเลขำนุกำรสภำองค์กำร
   บริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์เป็นกำรชั่วครำวในกำรประชุมครั้งนี้ 
นำยหัน   -เลขำนุกำรสภำฯ ผมขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมไว้วำงใจผมในกำรท ำหน้ำที่
   เลขำนุกำรสภำฯในครั้งนี้ครับ  
   2.การพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยสี่แยกบ้ำนนำยสุทัศน์ ไปถนนลำดยำง
   พุทไธสง) บ้ำนโศกกะฐิน หมู่ที่  7   ตั้งไว้จ ำนวน 500,000 บำท โอนตั้งจ่ำยเป็น
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   รำยกำรใหม่เป็นโครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สำยสวนเกษตรด้ำนทิศ
   เหนือ)บ้ำนโศกกะฐิน หมู่  7  ขนำด  กว้ำง 4 เมตร ยำว 250  เมตร หนำ 0.15 เมตร 
   งบประมำณ                    บำท 
ประธำนสภำฯ  -มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  
   -มีสมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรโอนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย 
   ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2562 หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยสี่แยกบ้ำนนำยสุทัศน์ ไปถนนลำดยำง
   พุทไธสง) บ้ำนโศกกะฐิน หมู่ที่  7   ตั้งไว้จ ำนวน 500,000 บำท โอนตั้งจ่ำยเป็น
   รำยกำรใหม่เป็นโครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สำยสวนเกษตรด้ำนทิศ
   เหนือ)บ้ำนโศกกะฐิน หมู่  7  ขนำด  กว้ำง 4 เมตร ยำว 250  เมตร หนำ 0.15 เมตร 
   งบประมำณ                    บำท  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุมสภำฯ -สภำมีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยสี่แยก

บ้ำนนำยสุทัศน์ ไปถนนลำดยำงพุทไธสง) บ้ำนโศกกะฐิน หมู่ที่  7  ตั้งไว้จ ำนวน 
500,000 บำท โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เป็นโครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สำยสวนเกษตรด้ำนทิศ เหนือ)บ้ำนโศกกะฐิน หมู่  7  ขนำด  กว้ำง 4 
เมตร ยำว 250  เมตร หนำ 0.15 เมตร  งบประมำณ                    บำท 

    มีมติเห็นชอบ 7   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ       -   เสียง 
     ไม่ออกเสียง -   เสียง 
 3.การพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ประธำนสภำฯ          ขอเชิญท่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์เป็นผู้ชี้แจงเรื่องโครงกำรที่จะ

ขอจ่ำย ขำดเงินสะสมให้กำรประชุมสภำสมัยสำมัญท่ี  2  ประจ ำปี 2562   
 กรณีกำรจ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสมว่ำ ให้ปรับลดเงินทุนส ำรองเงินสะสมจำกร้อยละ 

25 เป็นร้อยละ 15 ของทุกปี และกรณีกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ให้เพ่ิมกำรกันเงินด้ำน
บุคลำกรไว้ ไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 10 ของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี กรณีใช้บริหำรงำนและกรณีเกิดสำธำรณภัย และในกรณีที่มีนโยบำยเร่งด่วน
ของรัฐบำลหรือกระทรวงมหำดไทย และจ ำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด ำเนินกำร หำกงบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่เข้ำเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงินสะสม
หรือเงินทุนส ำรองเงินสะสม ปลัดกระทรวงมหำดไทยอำจอนุมัติยกเว้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถใช้จ่ำยจำกเงินสะสมหรือเงินทุนส ำรองเงินสะสมได้ โดย
ควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยนั่นเอ 

นำงวิไล  ลิมไธสง  - โครงกำรถนนลงหินคลุกสำยนำแม่โน-บ้ำนนำยลอด  หมู่ที่ 11 กว้ำง  3  เมตร 
นำยก อบต.   ยำว  400  เมตร หนำ 0.10  เมตร  งบประมำณ  85,000  บำท 
ประธำนสภำฯ  -มีสมำชิกท่ำนใดจะอธิบำยเพ่ิมเติมหรือไม่ครับถ้ำไม่มีผมจะขอมติจำกที่ประชุมสภำเพ่ือ
   อนุมัติพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรถนนลงหินคลุกสำยนำแม่โน-บ้ำนนำยลอด  
   หมู่ที่11 กว้ำง3 เมตรยำว400 เมตรหนำ0.10เมตรงบประมำณ 81,400   บำท 
   โปรดยกมือขึ้นครับ 
มตทิี่ประชุมสภำฯ -ที่ประชุมสภำมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรถนนลงหินคลุก  



ลงช่ือ  ๑ ...ค ำพล  บอนไธสง                      ๒...หนั  ราชสภีมูิ.....                     ๓...บญุมี  นามวงศร.ี. 

   (สำยนำแม่โน-บ้ำนนำยลอด หมู่ที่ 11 กว้ำง 3 เมตรยำว 400 เมตร หนำ 0.10  เมตร
   งบประมำณ 81,400 บำท  
     มีมติเห็นชอบ 9   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ       2  เสียง 
     ไม่ออกเสียง 1   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5  -เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ  -ผมขอเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุขอให้รองปลัดเป็นผู้ชี้แจงด้วยนะครับ 
น.ส.ปณัสพรท ์  -รองปลัด อบต. เกี่ยวกับกิจกรรมรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุในวันที่  11 นี้จะมีกำรจัดกิจกรรม
   ทั้งวันโดยจะมีกำรเปิดรับลงทะเบียนในช่วง 08.30 น  โดยอำจจะเชิญท่ำนนำยอ ำเภอ
   มำเป็นประธำนในกำรเปิดกิจกรรมรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ 
นำยจรัญ  -รองประธำนสภำ จะมีกำรรดน้ ำด ำหัวก่อนทำนอำหำรได้หรือไม่หรือว่ำมีข้ันตอนใดบ้ำง
   กรุณำแจ้งด้วยนะครับ 
ประธำนสภำฯ  -ขอเชิญท่ำนนำยกครับ 
นำงวิไล   -นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์   ขอขอบคุณสมำชิกสภำทุกท่ำนที่ได้อนุมัติให้
   จ่ำยขำดเงินสะสมในกำรจัดท ำโครงกำรตำมที่เสนอเพ่ือเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อน
   ให้แก่ประชำชนในพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ของเรำ 
นำยวรุต   -ส.อบต.หมู่ที่ 3  ผมขอให้ติดตำมงำนด้วยนะครับอย่ำท ำงำนแบบผ่ำนๆเพรำะถือว่ำเป็น
   กำรใช้งบประมำณจ ำนวนมำกอยำกจะฝำกทุกท่ำนด้วยนะครับเพ่ือป้องกันควำมเสียหำย
   ไม่ให้เกิดข้ึน 
ประธำนสภำฯ  -มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
   -เมื่อไม่มีอะไรอีก ผมขอปิดกำรประชุมสภำเวลำ  12.00 น.   
    

ลงชื่อ หัน  รำชสีภูม ิ  ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
         (นำยหัน  รำชสภีูมิ) 
     เลขำนุกำรสภำ อบต.นำโพธิ์ 

 
ลงชื่อ นำยศิลป์  พลแสน  ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

           (นำยศิลป์  พลแสน) 
       ประธำนสภำ อบต.นำโพธิ์ 
 

ลงชื่อ ค ำพล  บอนไธสง       คณะกรรมตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
     (นำยค ำพล  บอนไธสง) 
 
ลงชื่อ หัน  รำชสีภูม ิ       คณะกรรมตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม        
      (นำยหัน  รำชสีภูมิ) 
 

  ลงชื่อ บุญมี  นำมวงศรี       คณะกรรมตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม    
       (นำยบุญมี   นำมวงศรี ) 


