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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี   ๒๕62 

วันที่  9  สิงหาคม  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  3     
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) -  
-  

ผู้ขาดการประชุม  -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางวิไล  ลิมไธสง   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๒. นายสุริยา  นารินทร ์  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๓. นายสิทธิชัย   ลิมไธสง  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๔. นายเล่ง  ทรงศิลชัย  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๕. นางสาวปณัสพท์  อาจอุดร ต าแหน่ง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๖. นางนิตยา  อาจจ านงค์           ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายอภิชาติ  ทบลม  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต 
๘. นางศิริกร  เกษจันทร์  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 
๙. นางหนึ่งฤทัย  จ่าแท่นทะรังค์   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
๑๐. นางสาววาสนา  เบอร์ไธสง ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๑.  นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ต าแหน่ง  นิติกร  
๑๒. นายไชยกฤต  ช านานสิงห์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 
๑๓. นายณัฐวุฒิ  อินทร์โคกสูง  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
๑๔. นางสาวนันนภัส ชะลอยศิล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕. นางฬุจิราภรณ์  กอนไธสง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๖. นายเอกพงษ์  ริมไธสง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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๑๗. นางสาวอันติกา  โล่ห์ค า  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๘. นายชัยชนะ  โยงไธสง  ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า 
๑๙. นางสาววราลักษณ์ ตังคณิตานนท์ ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
นายศิลป์  พลแสน ได้เชิญสมาชิกสภา เข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้วได้กล่าว 
ประธานสภาฯ เชิญท่านประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมสภา

สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสภา เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 1.เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

        ประธานสภาฯ -เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันแม่ที่จะถึงนี้  จะมีกิจกรรมซึ่งทางอ าเภอ
นาโพธิ์ได้จัดขึ้นทุกปีขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกๆคนครับคือ
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ที่ท าการอ าเภอนาโพธิ์ช่วงเช้าจะมีการท าบุญตักบาตร  
เวลา  06.00 การแต่งกายด้วยชุดปกติขาว เวลา 08.00 น.จะมีการลงนามถวาย
พระพรประชาชนแต่งกายชุดสุภาพปีนี้จะไม่มีการเดินเทิดพระเกียรติเหมือนทุกปี 
เวลา 19.00 น. จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเหมือนเช่นทุกปี ขอเชิญทุกท่าน
นะครับจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง 

 -ในวันที่  13 สิงหาคม 2562 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์จะได้มีการ
จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่  9 โครงการปั่นไปชมปั่นไปปลูก  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายศิลป์  พลแสน -ขอเชิญสมาชิกสภาตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาไปพร้อมๆกันที 
ประธานสภาฯ ละหน้ามีส่วนไหนจะแก้ไขหรือไม ่
ที่ประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 1.การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  
นายศิลป์  พลแสน ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภาฯขอเชิญครับ  
ประธานสภาฯ นายค าพล  บอนไธสง ส.อบต.หมู่ที่ 11 เสนอนายช านาญ  สังฆะเวช เป็นเลขานุการ 
  โดยมีนายสมาน  เลไธสง ส.อบต.หมู่ที่ 9  และนายสมพงษ์  หินเกิ้ง ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 เป็นผู้รับรอง 
นายศิลป์  พลแสน มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอในที่ประชุมใครเห็นสมควร
ประธานสภาฯ แต่งตั้งนายช านาญ สังฆะเวชเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 เป็นการชั่วคราวในการประชุมสภาสมัยสามัญที3่ ครั้งที่1ประจ าปี 2562โปรดยกมือ  
มติที่ประชุมสภา  -สภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้งนายช านาญ  สังฆะเวช เป็นเลขานุการสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์เป็นการชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ 
นายช านาญ  สังฆเวช -เลขานุการสภาฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจผมในการท าหน้าที่
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯในครั้งนี้ครับ  
   2.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
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    พ.ศ.2563 ขั้นรับหลักการ 
   -ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
นางวิไล ลิมไธสง  - ได้แถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 
นายก อบต  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  จะได้เสนอร่าง
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลนาโพธิ์ อีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
   ต าบลนาโพธิ์ จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลนาโพธิ์ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายใน
   การด าเนินงานในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
   1. สถานะการคลัง 
   (1)  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 ข้อมูล  ณ วันที่  31  
   กรกฎาคม  พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน   ดังนี้ 
   1)  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 13,104,520.25  บาท 
   2)  เงินสะสม                  4,938,574.81  บาท 
   3)  ทุนส ารองเงินสะสม      3,312,488.14  บาท 
   4) รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน   -  โครงการ   
   5) รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน             จ านวน   -  โครงการ   
   6) เงินกู้คงค้าง                     จ านวน   -   บาท 
  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2562 ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562   
         (1) รายรับจริง จ านวน 24,227,964.93 บาท   ประกอบด้วย  

1) หมวดภาษีอากร            79,968.26   บาท 
2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          8,788.40   บาท 
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            70,182.28  บาท 
4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           24,147.00   บาท 
5) หมวดภาษีจัดสรร               12,656,895..99  บาท 
6) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       11,387,983.00  บาท 
7) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค                      -        บาท 

 (3) รายจ่ายจริง      จ านวน                    19,617,253.21  บาท    ประกอบด้วย 
 1) งบกลาง                 6,231,723.00      บาท 

     2) งบบุคลากร              6,130,060.00      บาท 
3) งบด าเนินงาน                       4,222,020.21       บาท 
4) งบลงทุน     1,944,000.00       บาท 
5) งบรายจ่ายอื่น                             -                     บาท 

  งบเงินอุดหนุน                             750,400.00    บาท 
(4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์  จ านวน    -      บาท 
(5)  รายจ่ายจากเงินสะสม จ านวน     161,000.00     บาท 
(6)  รายจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน      -   บาท 
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   และได้เชิญตัวแทน นายอภิชาติ  ทบลม หัวหน้าส านักปลัดได้ให้รายละเอียดเชิญค่ะ  
นายอภิชาติ ทบลม -ได้เชิญสมาชิกสภาได้ตรวจดูรายละเอียดร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หัวหน้าส านักปลัด งานบริหารงานทั่วไป ตั้งงบประมาณไว้เป็นยอดรวม 7,703,920 บาท 
นางนิตยา  - ได้เชิญสมาชิกสภาตรวจดูรายละเอียดของแต่ละเรื่องในร่าง 
ผอ.กองคลัง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับงาน 
          บริหารงานคลัง ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับปีงบประมาณ  2563  
   เป็นยอดรวมจ านวน  2,605,460  บาท 
นายศิลป์ พลแสน -กล่าวขอบคุณ  ต่อไปเป็นแผนงานรักษาความสงบภายใน 
ประธานสภาฯ  ได้อ่านรายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณพ.ศ.2563ไปพร้อมๆกัน 
นายอภิชาติ  -ด้านแผนงานการรักษาความสงบภายในตั้งไว้ทั้งหมด 1,526,860   บาท 
หัวหน้าส านักปลัด   
นายอภิชาต  - ด้านบริการชุมชนและสังคมได้อธิบายแต่ละแผนงานตาม 
หัวหน้าส านักปลัด  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ในรายละเอียด
   โดยให้สมาชิกสภาแต่ละคนได้ดูไปพร้อมๆกันตั้งงบประมาณไว้รวมทั้งสิ้น   
   34,700,000 บาท 
นายศิลป์  พลแสน -ต่อไปเป็นแผนงานการศึกษา  เชิญนักวิชาการศึกษาเป็นผู้อธิบายครับ 
ประธานสภาฯ   
นางหนึ่งฤทัย จ่าแท่นทะรังค์-ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนงานการศึกษาได้ตั้งงบประมาณไว้รวมทั้งหมด  
นักวิชาการศึกษา  4,749,696  บาท ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเปิดดูร่างข้อบัญญัติไปพร้อมๆกันค่ะ 
นายศิลป์  พลแสน -ต่อไปเป็นแผนงานสาธารณะสุขได้เชิญเจ้าหน้าที่ได้อธิบาย 
ประธานสภาฯ   
นายอภิชาต  ทบลม - ได้อ่านรายละเอียดในเอกสารร่างข้อบัญญัติฯที่สมาชิกสภาได้รับให้ตรวจดูไป
หัวหน้าส านักปลัด พร้อมๆกัน ในปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 34,700,000 บาท 
นายศิลป์ พลแสน -ต่อไปเป็นแผนงานสังคมสงเคราะห์  ขอเชิญผู้อ านวยการกองสวัสดิการเป็นผู้
ประธานสภาฯ  อธิบายครับ  
นางศิริกร  เกษจันทร์ -ด้านแผนงานสังคมสงเคราะห์  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้มีการตั้ง  
ผอ.กองสวัสดิการ งบประมาณไว้ทั้งหมด  1,573,740  บาท 
นายศิลป์ พลแสน -ต่อไปเป็นแผนงานเคหะและชุมชนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงานนี้ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณัฐวุฒิ  ได้อธิบายให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและในแผนงานเคหะและ
นายช่างโยธา  ชุมชนได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด  6,334,180 บาทโดยได้อธิบายแต่ละหัวข้อๆไป 
นายศิลป์  พลแสน -ต่อไปเป็นแผนงานการเกษตรขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด อบต.อธิบาย 
ประธานสภาฯ  
นายอภิชาติ -หัวหน้าส านักปลัดได้อธิบายแต่ละโครงการเป็นข้อๆไป 
หัวหน้าส านักปลัด -แผนงานงบกลาง ตั้ งไว้  8,400,534 บาทและ แผนงานการเกษตร  ตั้ งไว้  

680,610  บาทโดยให้สมาชิกได้ตรวจดูเป็นข้อๆไป 
นายศิลป์  พลแสน -ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ได้อธิบายรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปี 2563  มีสมาชิกท่านใดจะอธิบายส่วนไหนหรือไม่ครับ มีการ
อธิบายได้แต่ไม่มีการลงมติครับ 

นายบุญมี นามวงศรี ตามร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ดูในภาพรวมถือว่าดีครับแต่ก็มีบ้าง 
ส.อบต.หมู่ที่ 10  โครงการที่สมาชิกสภาได้เห็นความส าคัญแต่ไม่สามารถน ามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติได้
   อยากให้ท่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ได้ชี้แจงด้วยครับ 

นางวิไล  ลิมไธสง  เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณจึงไม่สามารถที่จะน ามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ 
นายก อบต  ได้ทั้งหมดค่ะต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะค่ะ 
นายสมพงษ์ หินเกิ้ง ผมขออภิปรายเสริมท่านบุญมีนะครับ  ตามที่ท่านนายก.อบต.ได้ไปรับปากกับกลุ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 8  อาชีพเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพไม่ทราบว่าจะสามารถอุดหนุนได้หรือไม่
   ครับอยากทราบว่าติดขัดเรื่องอะไรครับ 

นางวิไล ลิมไธสง  -ตอนนี้งบประมาณที่อุดหนุนมายังองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ยังมีไม่เพียง 
นายก.อบต   พอที่จะใช้อุดหนุนหรือจัดท าโครงการได้ทั้งหมดหากมีเงินงบประมาณเข้ามาก็จะเร่ง
   ด าเนินการให้แล้วเสร็จทุกโครงการ 

นายศิลป์ พลแสน -มีท่านใดจะอภิปรายอีกครับ  ส าหรับปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภาฯ   
นายศิลป์ พลแสน -เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีกผมขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นสมควรรับร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  หรือไม่ ถ้าเห็นสมควรโปรด

ยกมือขึ้นครับสรุปเสียงการออกมติ  
มติที่ประชุม            รับหลักการ    8  เสียง 
    ไม่รับหลักการ     -   เสียง 
    งดออกเสียง              -  เสียง 
มติที่ประชุมสภาฯ -สมาชิกสภามีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 

เป็นเอกฉันท์ 
นายศิลป์ พลแสน -เมื่อได้มีการลงมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เป็นที่

เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็เที่ยงพอดีผมขอหยุดการประชุมไว้ก่อนเพ่ือรับประทาน
อาหารเที่ยงและจะเริ่มประชุมอีกครั้งเวลา 13.00  น ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ แห่งนี้นะครับ ขอให้ทุกคนมาให้ทันเวลานะครับ ช่วยกัน
รักษาเวลาด้วยนะครับ 

 
***************************  เวลา  12.00 น พกัรับประทานอาหารกลางวัน*************************** 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น ต่อ 
 
นายช านาญ  สังฆะเวช -ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคระกรรมการแปรญัตติมีได้ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7  คน
เลขานุการสภาฯ          ขอเชิญสมาชิกได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติเลยครับพร้อมผู้รับรอง2  คน                 
           และจะมีการลงมติในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติที่ละคน 
นายบุญมี  นามวงศรี -  เสนอ  นายหัน  ราชสีภูมิ  โดยมีนายค าพล บอนไธสงและนายสมาน  เลไธสง   
ส.อบต.หมู่ที่  11  เป็นผู้รับรอง 
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นายสมพงษ์  หินเกิ้ง -เสนอนายธีระ  ปะทะโน  โดยมีนายบุญมี นามวงศรี และนายสมาน  เลไธสง 
ส.อบต.หมู่ที่  8   เป็นผู้รับรอง 
 

นายธีระ ปะทะโน -เสนอ นายบุญม ีนามวงศรี  โดยมีนายวรุต  ศรีคุณและนายอุดม  ฉะอ้อนศรี 
 ส.อบต.หมู่ที่  7   เป็นผู้รับรอง 
 

นายสมาน  เลไธสง   - เสนอนายวรุต  ศรีคุณ  โดยมีนายค าพล บอนไธสง  และนายสมพงษ ์ หินเกิ้ง 
ส.อบต.หมู่ที่  9     เป็นผู้รับรอง 
 

นายหัน ราชสีภูมิ  -เสนอนายค าพล  บอนไธสง โดยมีนายสมาน  เลไธสงและนายวรุต  ศรีคุณ 
ส.อบต.หมู่ที่ 10  เป็นผู้รับรอง 
 

นายศิลป์  พลแสน -เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีกก็ถือว่าทั้ง  5 ท่านที่ถูกเสนอรายชื่อมาเป็นคระกรรมการ
ประธานสภาฯ  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
   ต่อไปให้คณะกรรมการทั้ง  5  ท่านเลือกใครคนหนึ่งให้คระกรรมการเป็นประธาน 
   และอีกคนเป็นเลขานุการ 
นายวรุต  ศรีคุณ -ได้เลือกนายบุญม ีนามวงศรี เป็นประธานคณะกรรมการ  โดยมีนายหันราชสีภูมิ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 และนายธีระ  ปะทะโน เป็นผู้รับรอง   
นายศิลป์  พลแสน ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติว่าเห็นสมควรเลือกนายบุญมี นามวงศรี
ประธานสภาฯ  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับ 
   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายบุญมี นามวงศรี เป็นประธานคณะกรรมการ
   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   -ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการ 
นายธีระ ปะทะโน -ได้เลือกนายหัน  ราชสีภูมิ  เป็นเลขานุการ  โดยมีนายค าพล  บอนไธสง  และ 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 นายวรุต  ศรีคุณ  เป็นผู้รับรอง 
   ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติว่าเห็นสมควรเลือกนายหัน  ราชสีภูมิ    
   เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับ 
  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายหัน  ราชสีภูมิ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นายศิลป์  พลแสน -เมื่อที่ประชุมได้มีการคัดเลือกคระกรรมการครบแล้วต่อไปก็ให้สมาชิกยื่นค าขอแปร      
ประธานสภาฯ  ญัตติได้ตั้งแต่วันที่  9  สิงหาคม  ตั้งแต่ เวลา  14.30 น.ถึงเวลา  16.30 น. 
  ในวันที่ 10,11 สิงหาคม  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
 ในวันที่   12 สิงหาคม   ตั้ งแต่ เวลา 08.00  น. ถึงเวลา  13.00 น. และ

คณะกรรมการแปรญัตติจะได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาค าขอแปรญัตติในเวลา 
15.00 น ของวันที่  13  สิงหาคม  2562     

ประธานสภาฯ -เมื่อได้ก าหนดวันเวลาของคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ผมขอนัดสมาชิก
สภาประชุมกันอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นแปรญัตติ ในวันที่  15  สิงหาคม 2562  ขอให้สมาชิก
สภาทุกท่านมาประชุมพร้อมกันเวลา  09.00 น.โดยพร้อมกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระอ่ืนๆ 
นายศิลป์  พลแสน -,มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอเสริมให้เรื่องการเข้าร่วมงาน 
ประธานสภาฯ  วันแม่นะครับขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานโดนพร้อมเพียงกัน 
นายศิลป์  พลแสน กล่าวปิดประชุมเวลา 14.00 น.    
ประธานสภาฯ  

         (ลงชื่อ)……... ช านาญ  สังฆเวช  ...………………....ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                  (นายช านาญ  สังฆเวช) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

            (ลงชื่อ) …....นายศิลป์  พลแสน................…………..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                    (นายศิลป์  พลแสน) 

  ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 

(ลงชื่อ)……....นายหัน  ราชสีภมูิ………....คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
               (นายหัน  ราชสภีมูิ)     
                             
(ลงชื่อ)……..นายบุญมี  นามวงศรี ..คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
             (นายบุญมี  นามวงศรี) 
 
(ลงชื่อ)……นายค าพล  บอนไธสง…....คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
            (นายค าพล  บอนไธสง) 
 

 

 


