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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังที่  ๑ ประจําป   ๒๕63 
วันที่  11 สิงหาคม  2563  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  

 

ผูไมมาประชุม (ลา) -  
-  

ผูขาดการประชุม  -ไมมี-  
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางวิไล  ลิมไธสง   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายสุริยา  นารินทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายสิทธิชัย   ลิมไธสง  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๔. นายเลงทรงศิลชัย  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๕. นางสาวปณัสพท  อาจอุดร ตําแหนง   รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๖. นางนิตยา  อาจจํานงค           ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง 
๗. นายอภิชาติ  ทบลม  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดอบต 
๘. นางศิริกร  เกษจันทร  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
๙. นางหนึ่งฤทัย  จาแทนทะรังค   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  
๑๐. นางสาววาสนา  เบอรไธสง ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี  
๑๑. นางสาวสุภาพร  รอมไธสงตําแหนง  นิติกร  
๑๒. นายไชยกฤต  ชํานานสิงห  ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร  
๑๓. นายณัฐวุฒิ  อินทรโคกสูง  ตําแหนง  นายชางโยธา  
๑๔. นางสาวนันนภัส ชะลอยศิล ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  
๑๕. นางฬุจิราภรณกอนไธสง  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  
๑๖. นายเอกพงษ  ริมไธสง  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
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๑๗. นางสาวอันติกา  โลหคํา  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป  
๑๘. จาเอกเถลิงศักดิ์  สวางนอก ตําแหนง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๑๙. นางคณิศร  ศิลปะกอบ  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
นายศิลป  พลแสน ไดเชิญสมาชิกสภา เขาหองประชุมเม่ือสมาชิกสภาครบองคประชุมแลวไดก ลาว 
ประธานสภาฯ เชิญทานประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ ดําเนินการประชุมสภา

สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
ประธานสภาฯ ไดกลาวเปดประชุมสภา เวลา 09.00 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1 1.เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันแมท่ีจะถึงนี้  จะมีกิจกรรมซ่ึงทางอําเภอ
นาโพธิ์ไดจัดข้ึนทุกปขอเชิญสมาชิกทุกทานรวมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกๆคนครับคือ
วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 ท่ีทําการอําเภอนาโพธิ์ชวงเชาจะมีการทําบุญตักบาตร  
เวลา  06.00 การแตงกายดวยชุดปกติขาว เวลา 08.00 น.จะมีการลงนามถวาย
พระพรประชาชนแตงกายชุดสุภาพปนี้จะไมมีการเดินเทิดพระเกียรติเหมือนทุกป 
เวลา 19.00 น. จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเหมือนเชนทุกป ขอเชิญทุกทาน
นะครับจะมีหนังสือแจงอีกครั้งหนึ่ง 

 - ในวันท่ี  19 สิงหาคม 2563 ทางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์จะไดมีการ
จัดโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลท่ี  9 โครงการปนไปชมปนไปปลูก  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
นายศิลป  พลแสน -ขอเชิญสมาชิกสภาตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาไปพรอมๆกันที  
ประธานสภาฯ ละหนามีสวนไหนจะแกไขหรือไม  
ท่ีประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 1.การแตงตั้งเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
นายศิลป  พลแสน ขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอรายชื่อผูท่ีจะเปนเลขานุการสภาฯขอเชิญครับ  
ประธานสภาฯ นายสมพงษ  หินเก้ิง ส.อบต.หมูท่ี 8  เสนอนายคําพล  บอนไธสง เปนเลขานุการ  
 โดยมีนายวรุต  ศรีคุณ ส.อบต.หมูท่ี 3  และนายสมาน  เลไธสงส.อบต.หมูท่ี9
 เปนผูรับรอง 
นายศิลป  พลแสน มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมครับถาไมมีผมจะขอในท่ีประชุมใครเห็นสมควร
ประธานสภาฯ แตงตั้งนายคําพล  บอนไธสง เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 เปนการชั่วคราวในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี3 ครั้งท่ี1ประจําป 2563โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุมสภา  -สภามีมติเปนเอกฉันทเห็นสมควรแตงตั้งนายคําพล  บอนไธสง เปนเลขานุการสภา
   องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์เปนการชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ 
นายคําพล  บอนไธสง -เลขานุการสภาฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดใหความไววางใจผมในการทําหนาท่ี
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯในครั้งนี้ครับ  
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   2.การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
    พ.ศ.2564ข้ันรับหลักการ 
   -ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์เสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
นางวิไลลิมไธสง  -ไดแถลงงบประมาณประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2564 
นายก อบต  ซ่ึงตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ไวรวมท้ังสิ้น 34,700,000 บัดนี้ 
   ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จะไดเสนอราง 
   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖4 เสนอตอสภาองคการบริหาร
   สวนตําบลนาโพธิ์ อีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวน
   ตําบลนาโพธิ์ จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
   ตําบลนาโพธิ์ทุกทานไดทราบถึงสถานการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายใน
   การดําเนินงานในปงบประมาณ   พ .ศ. 2564ดังตอไปนี้ 
   1. สถานะการคลัง 
   (1)  งบประมาณรายจายท่ัวไปในปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 ขอมูล  ณ วันท่ี  31  
   กรกฎาคม  พ.ศ.256 3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน   ดังนี้ 
   1)  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 11,786,495.03  บาท 
   2)  เงินสะสม                  5,527,441.07  บาท 
   3)  ทุนสํารองเงินสะสม      3,424,727.05  บาท 
   4) รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน    -  โครงการ   
   5) รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน             จํานวน   -  โครงการ   
   6) เงินกูคงคาง                     จํานวน   -   บาท  
  2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2563 ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
         (1) รายรับจริง ประกอบดวย   

1) หมวดภาษีอากร          7,600   บาท 
2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต          8,584.70   บาท 
3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน   86,757.63  บาท 
4) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   20,091.00   บาท 
5) หมวดภาษีจัดสรร   11,867,611.17  บาท 
6) หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    10,314,921บาท 
7) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค           -        บาท 

 (3) รายจายจริง   ประกอบดวย 
 1) งบกลาง    7,527,327บาท 

     2) งบบุคลากร       7,370,440  บาท 
3) งบดําเนินงาน  6,344,129.27บาท 
4) งบลงทุน    4,258,050    บาท 
5) งบรายจายอ่ืน      -บาท 

  งบเงินอุดหนุน   1,130,800      บาท 
(4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีระบุวัตถุประสงค  จํานวน    30,000     บาท 
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(5)  รายจายจากเงินสะสม จํานวน     161,000.00     บาท 
 (6)  รายจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน      -บาท 

   และไดเชิญตัวแทน นายอภิชาติ  ทบลมหัวหนาสํานักปลัดไดใหรายละเอียดเชิญคะ 
นายอภิชาติ ทบลม -ไดเชิญสมาชิกสภาไดตรวจดูรายละเอียดรางขอบัญญัติปงบประมาณพ.ศ.2564
หัวหนาสํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป ตั้งงบประมาณไวเปนยอดรวม 7,478,940 บาท 
นางนิตยา  - ไดเชิญสมาชิกสภาตรวจดูรายละเอียดของแตละเรื่องในราง  
ผอ.กองคลัง  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ไปพรอมๆกันเก่ียวกับงาน 
  บริหารงานคลังตั้งงบประมาณไวสําหรับปงบประมาณ  2564 
   เปนยอดรวมจํานวน  2,896,780  บาท 
นายศิลป พลแสน -กลาวขอบคุณ  ตอไปเปนแผนงานรักษาความสงบภายใน  
ประธานสภาฯ  ไดอานรายละเอียดตามเอกสารรางขอบัญญัติปงบประมาณพ.ศ.2564ไปพรอมๆกัน  
นายอภิชาติ  -ดานแผนงานการรักษาความสงบภายในตั้งไวท้ังหมด 1,786,920บาท 
หัวหนาสํานักปลัด  
นายอภิชาต  - ดานบริการชุมชนและสังคมไดอธิบายแตละแผนงานตาม  
หัวหนาสํานักปลัด  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564ในรายละเอียด
   โดยใหสมาชิกสภาแตละคนไดดูไปพรอมๆกันตั้งงบประมาณไวรวมท้ังสิ้น   
   13,538,782 บาท  
นายศิลป  พลแสน -ตอไปเปนแผนงานการศึกษา  เชิญนักวิชาการศึกษาเปนผูอธิบายครับ  
ประธานสภาฯ   
นางหนึ่งฤทัย จาแทนทะรังค-ในปงบประมาณ พ.ศ.2564แผนงานการศึกษาไดตั้งงบประมาณไวรวมท้ังหมด  
นักวิชาการศึกษา  4,519,642  บาท ขอเชิญสมาชิกสภาทุกทานเปดดูรางขอบัญญัติไปพรอมๆกันคะ  
นายศิลป  พลแสน -ตอไปเปนแผนงานสาธารณะสุขไดเชิญเจาหนาท่ีไดอธิบาย  
ประธานสภาฯ   
นายอภิชาต  ทบลม - ไดอานรายละเอียดในเอกสารรางขอบัญญัติฯท่ีสมาชิกสภาไดรับใหตรวจดูไป
หัวหนาสํานักปลัด พรอมๆกัน ในปงบประมาณ 2564 ไดตั้งงบประมาณไว 557,000 บาท 
นายศิลป พลแสน -ตอไปเปนแผนงานสังคมสงเคราะห  ขอเชิญผูอํานวยการกองสวัสดิการเปนผู
ประธานสภาฯ  อธิบายครับ  
นางศิริกร  เกษจันทร -ดานแผนงานสังคมสงเคราะห  ในปงบประมาณ พ.ศ.2564  ไดมีการตั้ง   
ผอ.กองสวัสดิการ งบประมาณไวท้ังหมด  1,469,470  บาท 
นายศิลป พลแสน -ตอไปเปนแผนงานเคหะและชุมชนเชิญเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแผนงานนี้ดวยครับ  
ประธานสภาฯ 
นายณัฐวุฒิ  ไดอธิบายใหรายละเอียดเก่ียวกับคาท่ีดินและสิ่งกอสรางและในแผนงานเคหะและ
นายชางโยธา  ชุมชนไดตั้งงบประมาณไวท้ังหมด  6,252,670 บาทโดยไดอธิบายแตละหัวขอๆไป  
นายศิลป  พลแสน -ตอไปเปนแผนงานการเกษตรขอเชิญหัวหนาสํานักปลัด อบต.อธิบาย 
ประธานสภาฯ  
นายอภิชาติ -หัวหนาสํานักปลัดไดอธิบายแตละโครงการเปนขอๆไป  
หัวหนาสํานักปลัด -แผนงานงบกลาง ตั้งไว  8,367,468 บาทและ แผนงานการเกษตร  ตั้งไว  

631,110 บาทโดยใหสมาชิกไดตรวจดูเปนขอๆไป 
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นายศิลป  พลแสน -ขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกๆคนท่ีไดอธิบายรายละเอียดของรางขอบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ รายจายประจําป 2564  มีสมาชิกทานใดจะอธิบายสวนไหนหรือไมครับ มีการ

อธิบายไดแตไมมีการลงมติครับ 
นายธีระ ปะทะโน -ขอสอบถามหนา 33 ขอ 23  โครงการปองกันโรคไขเลือดออกและโรคระบาดอ่ืนๆ  

จํานวน 150,000 บาท สามารถนําไปใชในงานใดบาง 
นายอภิชาติ  ทบลม -งบประมาณท่ีตั้งไวสวนมากจะเปนการคาใชจายในการพนยุง  โดยจะแบงออกเปน 

2 ชวง 
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานใดจะอธิบายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ 
นายบุญมี นามวงศรี ตามรางขอบัญญัติปงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานการศึกษาหนา  28  ขอ 15  
ส.อบต.หมูท่ี 10          คาจางเหมาบริการนักการภารโรงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ 108,000  
บาท   งานท่ีทํามีเฉพาะท่ีศูนยเด็กใชหรือไม 

นางหนึ่งฤทัย จาแทนทะรังค  -จากความเหมาะสมของตําแหนงเห็นสมควรท่ีจะจางเหมาตําแหนงนี้ท่ีแผน 
นักวิชาการศึกษา อ่ืนมากกวาแผนงานดานการศึกษาเพ่ือท่ีจะไดไมซํ้าซอนกับแผนงานในตําแหนงอ่ืน 
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานใดจะอธิบายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ 
นายจรัญ  ปะจุธะกา -ขอขอบคุณเจาหนาท่ีท่ีไดจัดทําขอบัญญัติและสงใหสมาชิกสภาไดศึกษากอนเวลา  
รองประธานสภาฯ ประชุม ขอขอบคุณนายก  ท่ีสามารถกํากับดูแลเจาหนาท่ีใหปฏิบัติหนาท่ีของตนได

เปนอยางดี ฝากผูบริหารใหจัดทําโครงการใหไดตามท่ีไดมีการตกลงกันไว 
นายวรุต  ศรีคุณ -สอบถามเรื่องเวรยามรักษาความปลอดภัย  ตอนนี้ไดวาจางอยูหรือไมหรือมีการ 
ส.อบต.หมูท่ี 3 วาจางคนใหมแลว 
นางวิไล ลิมไธสง -ตอนนี้การชะลอการจางไวกอนดานการปองกันก็มีการทําคําสั่งใหพนักงานสวน  
นายก.อบต ตําบลท่ีเปนผูชายเขาเวรไปกอนจนกวาจะมีผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  
นายศิลป พลแสน -มีทานใดจะอภิปรายอีกครับ  สําหรับปงบประมาณ 2564  
ประธานสภาฯ  
นายศิลป พลแสน -เม่ือไมมีทานใดอภิปรายอีกผมขอมติท่ีประชุมสภาวาเห็นสมควรรับรางขอบัญญัติ  
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  หรือไม ถาเห็นสมควรโปรด

ยกมือข้ึนครับสรุปเสียงการออกมติ  
มติท่ีประชุม  รับหลักการ    9  เสียง  
   ไมรับหลักการ     -   เสียง  
    งดออกเสียง   -  เสียง  
มติท่ีประชุมสภาฯ -สมาชิกสภามีมติรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 

เปนเอกฉันท 
นายศิลป พลแสน -เม่ือไดมีการลงมติรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เปนท่ี

เรียบรอยแลวและตอนนี้ก็เท่ียงพอดีผมขอหยุดการประชุมไวกอนเพ่ือรับประทาน
อาหารเท่ียงและจะเริ่มประชุมอีกครั้งเวลา 13.00  น ณ หองประชุมสภาองคการ
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บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ แหงนี้นะครับ ขอใหทุกคนมาใหทันเวลานะครับ ชวยกัน
รักษาเวลาดวยนะครับ 

 
***************************  เวลา  12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน*************************** 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น ตอ 
 
นายคําพล  บอนไธสง -ตอไปเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติมีไดไมนอยกวา3 คนแตไมเกิน 7  คน
เลขานุการสภาฯคนท่ีจะเปนคณะกรรมการแปรญัตติไดตองเปนการคัดเลือกจากสมาชิกสภา 
   ขอเชิญสมาชิกไดเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติเลยครับพรอมผูรับรอง2  คน
  และจะมีการลงมติในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติท่ีละคน  
   โดยเริ่มจากคนท่ี 1 
นายวรุต ศรีคุณ - เสนอ นายบุญมี  นามวงศรี  โดยมีนายชํานาญ  สังฆเวชและนายสมาน  เลไธสง   
ส.อบต.หมูท่ี 3  เปนผูรับรอง 
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมีจะขอลงมติในการคัดเลือก  
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  1 ตอไป 
 -สมาชิกทานใดเห็นสมควรแตงตั้งนายบุญมี  นามวงศรี เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  

คนท่ี 1  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม            เห็นชอบ     9  เสียง  
  ไมเห็นชอบ     -  เสียง  
   งดออกเสียง              -   เสียง  
นายสมพงษ  หินเก้ิง -เสนอนายวรุต  ศรีคุณ  โดยมีนายบุญมีนามวงศรี และนายสมานเลไธสง  
ส.อบต.หมูท่ี  8   เปนผูรับรอง 
 

นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมีจะขอลงมติในการคัดเลือก  
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  2 ตอไป 
  -สมาชิกทานใดเห็นสมควรแตงตั้งนายวรุต  ศรีคุณ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คน

ท่ี 2  โปรดยกมือข้ึน 
 มติท่ีประชุม            เห็นชอบ     9  เสียง  
  ไมเห็นชอบ     -  เสียง  
   งดออกเสียง              -   เสียง  
 

นายสมาน  เลไธสง -เสนอ นายธีระ  ปะทะโน โดยมีนายวรุต  ศรีคุณและนายอุดม  ฉะออนศรี  
ส.อบต.หมูท่ี  7  เปนผูรับรอง 
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมีจะขอลงมติในการคัดเลือก  
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  3 ตอไป 
 -สมาชิกทานใดเห็นสมควรแตงตั้งนายธีระ  ปะทะโน เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  

คนท่ี 3  โปรดยกมือข้ึน 
 มติท่ีประชุม            เห็นชอบ     9  เสียง  
  ไมเห็นชอบ     -  เสียง  
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   งดออกเสียง              -   เสียง  
 
 

นายธีระ  ปะทะโน - เสนอนายบุญมี  นามวงศรี  โดยมีนายคําพล บอนไธสง  และนายสมพงษหินเก้ิง  
ส.อบต.หมูท่ี  9   เปนผูรับรอง  
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมีจะขอลงมติในการคัดเลือก  
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  4 ตอไป 
 -สมาชิกทานใดเห็นสมควรแตงตั้งนายบุญมี  นามวงศรี เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  

คนท่ี 4  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม            เห็นชอบ     9  เสียง  
  ไมเห็นชอบ     -  เสียง  
   งดออกเสียง              -   เสียง  
 

นายหัน ราชสีภูมิ  -เสนอนายคําพลบอนไธสง โดยมีนายสมาน  เลไธสงและนายอุดม  ฉออนศรี  
ส.อบต.หมูท่ี 10  เปนผูรับรอง  
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไม  ถาไมมีจะขอลงมติในการคัดเลือก  
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  5 ตอไป 
 -สมาชิกทานใดเห็นสมควรแตงตั้งนายคําพล  บอนไธสง เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  

คนท่ี 5  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม            เห็นชอบ     9  เสียง  
  ไมเห็นชอบ     -  เสียง  
   งดออกเสียง              -   เสียง  
 

นายศิลป  พลแสน -เม่ือไมมีทานใดเสนออีกก็ถือวาท้ัง  5 ทานท่ีถูกเสนอรายชื่อมาเปนคระกรรมการ
ประธานสภาฯ  แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
  ตอไปใหคณะกรรมการท้ัง  5  ทานเลือกใครคนหนึ่งใหคณะกรรมการเปนประธาน  
  และอีกคนเปนเลขานุการ 
นายวรุต  ศรีคุณ -ไดเลือกนายหัน  ราชสีภูมิ เปนประธานคณะกรรมการ  โดยมีนายธีระ ปะทะโน  
ส.อบต.หมูท่ี 3 และนายคําพล  บอนไธสง เปนผูรับรอง   
นายศิลป  พลแสน ขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติวาเห็นสมควรเลือกนายหัน  ราชสีภูมิ
ประธานสภาฯ  เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือข้ึนครับ  
   ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกนายหัน ราชสีภูมิเปนประธานคณะกรรมการ  
   แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   -ตอไปเปนการเลือกเลขานุการ  
นายธีระ ปะทะโน -ไดเลือกนายบุญมี นามวงศรี  เปนเลขานุการ  โดยมีนายคําพลบอนไธสง  และ  
ส.อบต.หมูท่ี 7 นายวรุต  ศรีคุณ  เปนผูรับรอง 
   ขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติวาเห็นสมควรเลือกนายบุญมี นามวงศรี  
   เปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือข้ึนครับ 
  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกนายบุญมี นามวงศรี  เปนเลขานุการคณะกรรมการ

แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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นายศิลป  พลแสน -เม่ือท่ีประชุมไดมีการคัดเลือกคระกรรมการครบแลวตอไปก็ใหสมาชิกยื่นคําขอแปร      
ประธานสภาฯ  ญัตติไดตั้งแตวันท่ี 12-14 สิงหาคม 2563  
   ตั้งแต เวลา 08.30น.ถึงเวลา  16.30 น. 
 และคณะกรรมการแปรญัตติจะไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคําขอแปรญัตติ 
 วันท่ี  17   สิงหาคม  2563 
ประธานสภาฯ -เม่ือไดกําหนดวันเวลาของคณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลว ผมขอนัดสมาชิก

สภาประชุมกันอีกครั้ง เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ันแปรญัตติ โดยพรอมกัน 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระอ่ืนๆ  
 เพ่ือเปนการใหเวลาแกสมาชิกสภาทุกทานในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีประชุมเห็นสมควรท่ีจะใหมีการขยาย
ระยะเวลาสมัยประชุมสภาออกไปอีก 15  วัน  หรือไม โดยมีกําหนดเวลาตั้งแตวันท่ี 
16-30  สิงหาคม 2563 ถาเห็นสมควรโปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม            เห็นชอบ     9  เสียง  
  ไมเห็นชอบ     -  เสียง  
   งดออกเสียง              -  เสียง  
 มติท่ีประชุมเปนเอกฉันท ใหมีการขอยายระเวลาสมัยประชุมออกไปอีก 15  วัน    

มีกําหนดเวลาตั้งแตวันท่ี 16-30  สิงหาคม 2563  โดยจะมีการดําเนินการขอ
อนุญาตตอนายอําเภอนาโพธิ์ตอไปจะมีการนัดประชุมอีกครั้งเม่ือนายอําเภอไดมี
ประกาศขยายระยะเวลาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  สมัยท่ี 3  
ประจําป พ.ศ.2563 ออกไปอีก  15  วัน 

นายวรุต  ศรีคุณ -ขอสอบถามคุณศิริกร  เกษจันทร  เรื่องการเปดบัญชีและการโอนเงินเขาบัญชีของผู
พิการและผูสูงอายุ  จะมีการมอบอํานาจกันไดหรือไมเนื่องจากคนพิการไมยอมไป 
ธนาคาร 

นางศิริกร  เกษจันทร -ในเรื่องของการมอบอํานาจในการเปดบัญชีนั้นตองสอบถามท่ีธนาคาร  
น.ส.ปณัสพรท อาจอุดร - ในเรื่องการรับเบี้ยยังชีพ  ตองถามความสมัครใจวาสะดวกท่ีจะโอนเงินเขาบัญชี

หรือจะรับเงินสด 
นายศิลป  พลแสน - ,มีทานใดจะเสนออะไรอีกหรือไมครับถาไมมีผมขอเสริมใหเรื่องการเขารวมงาน 
ประธานสภาฯ  วันแมนะครับขอใหสมาชิกทุกทานเขารวมงานโดนพรอมเพียงกัน  
นายศิลป  พลแสน กลาวปดประชุมเวลา 14.00 น.  
ประธานสภาฯ  

(ลงชื่อ)……... ชํานาญ  สังฆเวช...………………....ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายชํานาญ  สังฆเวช) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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คําพล  บอนไธสง                                 หนั  ราชสภีมูิ                             บญุมี    นามวงศรี  

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

ประธานสภาฯ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 

(ลงชื่อ)……....นายหัน  ราชสีภูมิ………....คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
(นายหัน  ราชสีภูมิ)     
 
(ลงชื่อ)……..นายบุญมี  นามวงศรี..คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
(นายบุญมี  นามวงศรี) 
 
(ลงชื่อ)……นายคําพล  บอนไธสง…....คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
(นายคําพล  บอนไธสง) 
 

 

 


