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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  คร้ังที่  ๑ ประจําป   ๒๕64 

วันที่  30เมษายน2564  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  
๑๒. นางยุวดี  มาตยนอก  ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  

 

ผูไมมาประชุม (ลา) -  
ผูขาดการประชุม  -ไมมี-  
ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวิไล  ลิมไธสง   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายสุริยา  นารินทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายสิทธิชัย  ลิมไธสง  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๔. นายเลง  ทรงศิลป  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๕. นางนิตยา  อาจจํานงค  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 
๖. นายอภิชาติ  ทบลม ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด 
๗. นายพีรพัฒนสังสีแกว  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  
๘. นางศิริกร  เกษจันทร  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๙. จาเอกเถลิงศักดิ์  สวางนอก ตําแหนง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๑๐. นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ตําแหนง  นิติกร  
๑๑. นางสาวสุมาพร  ชัยศร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๒. นางสาวฬุจิราภรณ  หยาดไธสง ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป  
๑๓. นางสาวสกุณา  เวชไธสง  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นายวุฒิชัย  รอมไธสง  ตําแหนง  ผูใหญบานหมูท่ี  10  
๑๕. นายพิลาส  เหงาไธสง  ตําแหนง  ผูใหญบานหมูท่ี  11 
๑๖. นายพรชัย  โนไธสง  ตําแหนง  ผูใหญบานหมูท่ี  9 
๑๗. นายสมบัติ  สุดาวัลย  ตําแหนง  ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 7 
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๑๘. นางเยาวมาลย  รักงาม  ตําแหนง  ผูใหญบานหมูท่ี  3 
๑๙. นายพรมเดช  นวลไธสง  ตําแหนง  ผูใหญบานหมูท่ี  8 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ -ไดเชิญสมาชิกสภาเขาหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  และไดตรวจ

นับจํานวนสมาชิก เม่ือครบองคประชุมแลวไดกลาวเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ
ท่ี  2 ครั้งท่ี  1 /2564 ตามระเบียบวาระการประชุม  ตอไป 

ประธานสภาฯ  -ไดกลาวเปดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.00  น.  
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.ใหพนักงานสวนตําบลท่ีโอน(ยาย) มาใหม  รายงานตัวตอ สภาองคการบริหารสวน

ตําบลนาโพธิ์ 
 -นางสาวสุมาพร  ชัยศร  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ยายมาจาก  
 อบต.บานถอน  จังหวัดสกลนคร   
 -นางสาวสกุณา  เวชไธสง  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  ยายมาจาก อบต.ปาซัน 

อําเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเพ่ิมเติมแกไขสวนใดหรือไมถาไมมี ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเพ่ือรับรอง

รายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุมสภา -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนเอกฉันท  
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องพิจารณา 
   3.1พิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   โอนลด 
   แผนงาน เคหะและชุมชน 
   งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

  งบ  งบบุคลากร  
  หมวด  เงินเดือน (ฝายประจํา)  
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  
  ตั้งไว 1 ,212,540 บาท คงเหลือ 767,154 บาท โอนลด 16,000 บาท 
  รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังส้ิน16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) 

   โอนตั้งจายรายการใหม 
  แผนงาน เคหะและชุมชน 

   งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
  งบ  งบลงทุน  
  หมวด  คาครุภัณฑ  
  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน  ตั้งไว -บาท โอนตั้งจายรายการ
ใหม 16,000 บาท 
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รวมงบประมาณหลังโอนท้ังส้ิน 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับถาไมมีผมจะขอมติในท่ีประชุมสภา  
   พิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   โอนลด 
   แผนงาน เคหะและชุมชน 
   งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

  งบ  งบบุคลากร  
  หมวด  เงินเดือน (ฝายประจํา)  
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  
  ตั้งไว 1 ,212,540 บาท คงเหลือ 767,154 บาท โอนลด 16,000 บาท 
  รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังส้ิน16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) 

   โอนตั้งจายรายการใหม 
  แผนงาน เคหะและชุมชน 

   งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
  งบ  งบลงทุน  
  หมวด  คาครุภัณฑ  
  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน  ตั้งไว -บาท โอนตั้งจายรายการ
ใหม 16,000 บาท 
รวมงบประมาณหลังโอนท้ังส้ิน 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) 
สมาชิกทานไดเห็นสมควรพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป 2564 ตาม
รายการท่ีไดเสนอดังกลาว  โปรดยกมือข้ึน 

    มีมติเห็นชอบ 10   เสียง 
    ไมเห็นชอบ       -  เสียง 
     ไมออกเสียง -    เสียง 
   3.2 พิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

   โอนลด 
    แผนงาน เคหะและชุมชน  
    งาน   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

  งบ   งบลงทุน  
  หมวด   คาครุภัณฑ  
  ประเภท  ครุภัณฑกอสราง  

คาเครื่องเจาะคอริ่งคอนกรีต ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องตั้งไว 50,000 
บาท คงเหลือ 50,000 บาท โอนลด 7,000 บาท 

   รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังส้ิน7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) 
 โอนตั้งจายรายการใหม 
  แผนงาน  เคหะและชุมชน  

    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
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  งบ   งบลงทุน  
  หมวด   คาครุภัณฑ  
  ประเภท  ครุภัณฑกอสราง 

ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จํานวน 1 ชุด โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แบบหลอตัวอยางคอนกรีต (SLUMP CONE) รูปกรวยหัวตัด ทําดวย 
สแตนเลสเสนผาศูนยกลางท่ีฐาน 8 นิ้ว เสนผาศูนยกลางบนยอด 4 นิ้ว สูง 
12 นิ้ว 1 อัน 
2. เหล็กกระทุง 1 อัน 
3. ถาดรอง ขนาด 24x24 นิ้ว ทําจากโลหะผสม 1 ใบ 
4. ท่ีตัดใชตักคอนกรีตใสลงในแบบ 1 อัน 
5. แปรงทองเหลือง 1 อัน 
6. เกรียงสําหรับปาดตัวอยาง 1 อัน  
ตั้งไว -บาท โอนตั้งจายรายการใหม 7,000 บาท 

 รวมงบประมาณหลังโอนท้ังส้ิน 7 ,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน)สมาชิก
ทานไดเห็นสมควรพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป 2564 ตามรายการท่ี
ไดเสนอดังกลาว  โปรดยกมือข้ึน 

    มีมติเห็นชอบ 10   เสียง 
    ไมเห็นชอบ       -  เสียง 
     ไมออกเสียง -    เสียง 
ท่ีประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันท ใหโอนงบประมาณ  

  3.3 พิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
  โอนลด 

    แผนงาน เคหะและชุมชน  
    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

  งบ   งบลงทุน  
  หมวด   คาครุภัณฑ  
  ประเภท  ครุภัณฑกอสราง  

คาเครื่องเจาะคอริ่งคอนกรีต ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องตั้งไว 50,000 
บาท คงเหลือ 43,000 บาท โอนลด 7,000 บาท 

   รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังส้ิน7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) 
  โอนตั้งจายรายการใหม 
  แผนงาน  เคหะและชุมชน  

    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
  งบ   งบลงทุน  
  หมวด   คาครุภัณฑ  
  ประเภท  ครุภัณฑกอสราง 

แบบหลอคอนกรีต จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. แบบหลอ จํานวน 3 ลูกพรอมเหล็กกระทุง 
2. แบบหลอคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก ขนาด 150 X 150 X 150 
มิลลิเมตร  
3. ทําดวยเหล็กหลอ ดานในไสเรียบ มีความหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร 
4. สามารถแยกออกไดและประกอบกันได โดยใชน็อตขันยึด 
ตั้งไว -บาท โอนตั้งจายรายการใหม 7,000 บาท 

รวมงบประมาณหลังโอนท้ังส้ิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) 
 สมาชิกทานไดเห็นสมควรพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป 2564 
ตามรายการท่ีไดเสนอดังกลาว  โปรดยกมือข้ึน 

    มีมติเห็นชอบ 10   เสียง 
    ไมเห็นชอบ       -  เสียง 
     ไมออกเสียง -    เสียง 
ท่ีประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันท ใหโอนงบประมาณ  
ประธานสภาฯ 3.3 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 

2/2564   
 -ขอเชิญเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนผูชี้แจงครับ 
สุมาพร -ตามบัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
นักวิเคราะหฯ ครั้งท่ี2/2564 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  
 ในการเพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2564 นี้รวมจํานวน  4  โครงการ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบทายประกอบไปดวย  
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม  
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกทานใดจะอธิบายเพ่ิมเติมหรือไมครับ  
นายบุญมี -อยากจะเสนอโครงการเขาแผนในวันนี้ไดหรือไมครับ  
ส.อบต.หมูท่ี 10  
นายวุฒชัย -ขอชี้แจงนะครับในวันประชุมเพ่ือทบทวนแผนไดนําโครงการเขาแผนเฉพาะโครงการท่ีมี  
ผูใหญบานหมูท่ี 10 ความสําคัญและประชาชนไดรับความเดือดรอนท่ีสุดครับ  
นางยุวดี -ในการจัดทําแผนหรือการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน จะมีข้ันตอนกําหนดไวเพ่ือถูก  
ปลัด.อบต ตองตามระเบียบก็ตองทําตามข้ันตอนแตตองดูความเดือดรอนของประชาชนเปนหลัก  
นายจรัญ -แผนพัฒนาทองถ่ิน ในแตละปจะไมเหมือนกัน  ทําใหทางสมาชิกสภามีขอมูลท่ีไมเปน  
รองประธานสภา ปจจุบัน  ไมทราบวาโครงไหนทําแลวโครงไหนยังไมไดทํา อยากจะขอใหเจาหนาท่ีสรุป

โครงการท่ีเหลือและโครงการท่ีทําไปแลวในแตละปใหกับสมาชิกดวยเพ่ือจะไดทําไป
สอบถามความตองการของพ่ีนองในหมูบานวาโครงการใดมีความจําเปนมากท่ีสุดเพ่ือ
นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  และขอบัญญัติตอไป 



ลงช่ือ  ๑ ...คําพล  บอนไธสง     ๒...หนั  ราชสภีมูิ.....                  ๓...บญุมี  นามวงศรี..  

นายพิลาส  -ขอสอบถามครับ  เนื่องจากแตละหมูบานมีแผนพัฒนาของแตละหมูบานไวอยูแลว  
ผูใหญบานหมูท่ี 11 ทางหมูบานสามารถนําแผนของแตละหมูบานเขามาเสนอทาง อบต.  เพ่ือบรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน ของอบต.ไดหรือไม 
นางยุวดี -ขอขอบคุณทานผูใหญบานหมูท่ี 11 นะคะ เนื่องจากแผนพัฒนาหมูบานเปนแผนท่ีตั้ง  
ปลัด.อบต ไวอยางกวางๆ แตแผนของอบต.ตองเปนแผนท่ีมีการระบุพิกัดอยางถูกตอง ดังนั้น

แผนพัฒนาของหมูบานสามารถนํามาประกอบแผนของ อบต.ไดแตเวลาทําโครงการ
จะตองมีการออกไปสํารวจอีกครั้งกอนท่ีจะจัดทําโครงการ 

นายวรุต -ขอคําชี้แจงเก่ียวกับบอท้ิงสิ่งปฏิกูลตั้งงบประมาณไวเยอะ ตองมีขนาดใหญเกินความ  
ส.อบต.หมู 3 จําเปนหรือไม  
นางยุวดี -ขอชี้แจงในเบื้องตนนะคะ เนื่องจากครั้งนี้เปนการทบทวนแผนเพ่ือนําไปบรรจุไวในแผน 
ปลัด.อบต แตไมใชการบรรจุในขอบัญญัติ ในเวลาทําโครงการจริงๆตองออกสํารวจพ้ืนท่ีกอนท่ีจะ

ลงมือทํา 
ประธานสภาฯ -โครงการถนน  คสล. ม.3 – ม.11  ไมมีในแผน  แตทางผูบริหารเห็นถึงความจําเปน

และความเดือนรอนในการสัญจรไปมาจึงมีความประสงคท่ีจะทําโครงการดังกลาวแต
ตองทําตามข้ันตอน  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 -เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  -ตอนนี้เรื่องท่ีมีความสําคัญท่ีสุดคือการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19   
 นางวิไล   -ไดรับประสานแจงจากทางทองถ่ินจังหวัดและทองถ่ินอําเภอใหเสนอโครงการเพ่ือรับเงิน  
นายก.อบต  อุดหนุน  (โครงการรากหญา)  เพ่ือเปนการพัฒนาแหลงน้ําในชุมชน 
   หากหมูบานใดไดรับความรอนกอนก็จะเรงดําเนินการใหกอน แตก็ตองอยูในข้ันตอนท่ี
   ถูกตอง 
ประธานสภาฯ  -อยากใหแตละหมูบานเสนอความตองการและความเดือนรอนเขามาในกรณีท่ี  
   เปนเรื่องฉุกเฉิน  อยากจะขอใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
    
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมครับ  
   -เม่ือไมมีอะไรอีก ผมขอปดการประชุมสภาเวลา  12.00 น.   
    

ลงชื่อ  ยุวดี  มาตยนอก ผูจดบันทึกรายงานการประชุม  
   (นางยุวดี  มาตยนอก) 
 เลขานุการสภา อบต.นาโพธิ์ 
 

 
ลงชื่อ นายศิลป  พลแสน  ผูตรวจรายงานการประชุม  

           (นายศิลป  พลแสน) 
       ประธานสภา อบต.นาโพธิ์ 
 

 


