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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี   ๒๕61 

วันที่  30  มกราคม  2561   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  ๓ 
๔. นายอุดม  ฉะอ้อนศรี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๗ 
๕. นายธีระ  ปะทะโน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๗ 
๖. นายณัฐภาส  บุญไธสง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๘ 
๗. นายสมพงษ์  หินเกิ้ง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๘ 
๘. นายสมาน  เลไธสง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๙ 
๙. นายหัน  ราชสีภูม ิ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๑๐ 
๑๐. นายบุญมี  นามวงศรี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๑๐     
๑๑. นายช านาญ  สังฆเวช  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๑๑ 
๑๒. นายค าพล  บอนไธสง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  หมู่ที่  ๑๑ 

  

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) - นายณัฐภาส  บุญไธสง 
 
ผู้ขาดการประชุม  - ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางวิไล  ลิมไธสง   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๒. นายสุริยา  นารินทร์  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๓. นายสิทธิชัย  ลิมไธสง  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๔. นายเล่ง  ทรงศิลป์          ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๕. นางสาวปณัสพรท์  อาจอุดร ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๖. นายอภิชาติ  ทบลม           ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๗. นางนิตยา อาจจ านง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นางศิริกร  เกษจันทร์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 
๙. นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ต าแหน่ง  นิติกร 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
เลขานุการสภาฯ - ได้เชิญสมาชิกสภาทุกคนเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  และได้

ตรวจนับจ านวนสมาชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้วได้กล่าวเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ สมัย
สามัญที่  1 ครั้งที่  1 ประจ าปี 2561 ต่อไป  
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ประธานสภาฯ  - ไดก้ล่าวเปิดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงาน  โดยในวันที่  14 จะเป็น

การเดินขนวนพาเหรด จากหน้าที่ว่าการอ าเภอนาโพธิ์  ไปยังสนามกีฬากลางโรงเรียน
อนุบาลนาโพธิ์    ในการแข่งขันแบ่งกีฬาออกเป็น  2  ประเภท 

  -กีฬาสากล 
  - กีฬาพ้ืนบ้าน 
 - ขอให้สมาชิกที่เป็นนักกีฬาได้เตรียมตัวไว้ด้วยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพราะอบต.ของเรา

คนน้อย 
 2.การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุประจ าปี 2562  มีจ านวนดังที่ได้แจ้งในเอกสารประกอบการ

ประชุมที่ได้แจกให้ในการประชุมครั้งนี้ 
 3.เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  เนื่องจากในช่วงนี้ได้ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จากการตรวจ

ซากศพของแพะที่ชาวบ้านหมู่ที่ 10 และ 11  ได้น ามาเลี้ยงได้ตายลง  แต่ไม่ใช้เฉพาะ
ในเขต อบต.เราเท่านั้นนะครับยังพบว่าในเขตภาคอีสาน  ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกัน
เฝ้าระวังด้วยนะครับ 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ - ประธานสภาได้ให้สมาชิกสภาฯได้อ่านและตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตาม

เอกสารที่แจกให้ว่ามีส่วนไหนที่จะแก้ไขหรือไม่ 
 ที่ประชุมสภา - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
ประธานสภาฯ 1.การแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต เป็นการชั่วคราวขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่จะท า

หน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์เป็นการชั่วคราว  พร้อมผู้รับรอง 
2 คน 

นายวรุต - ส.อบต.หมู่ที่  3 ขอเสนอนายธีระ  ปะทะโน 
 โดยมีนายค าพล  บอนไธสงและนายสมพงษ์  หินเกิ้ง  เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติของที่ประชุมสภาในการลงมติ

เห็นชอบในการแต่งแต่งเลขานุการสภาฯเป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ด้วยนะครับ 
   -มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งนายธีระ  ปะทะโน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 เป็น

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์เป็นการชั่วคราวโปรดยกมือขึ้นครับ 
 -ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์มีมติเป็นเอกฉันท์   แต่งตั้งนายธีระ  

ปะทะโน  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราว 
ประธานสภาฯ 2.การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

(เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายอภิชาติ - หัวหน้าส านักปลัด  ในเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งว่าได้มีเงินอุดหนุนทั่วไป
มาให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรองรับเงิน
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งบประมาณดังกล่าวโดยก าหนดให้แต่ละหมู่บ้านจัดท าโครงการหมู่บ้านละ  3  โครงการ  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้วครับ  นอกจากนี้ก็จะมี
เรื่องซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  10  และขอให้ทุกท่านเริ่มดู
เอกสารเริ่มจากหน้าที่  2  ตามเอกสารที่ได้แจกให้นะครับ 

 ด้านที่  1  ด้านคมนาคมโครงการเสริมสร้างถนนดินสายโศกแพงหมู่ที่ 3  -หนองหว้า 
หมู่ที่ 11   (แบบผ.01) 

 ด้านที่  4  ด้านสิ่งแวดล้อมขอเพ่ิมเรื่องถังบรรจุขยะอันตรายโดยมีลักษณะตามภาพดังนี้ 
 ด้านที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โครงการเทศกาลไหมนา

โพธิ์  ประจ าปี  (แบบ ผ. 02) 
 ด้านที่  6. ด้านพัฒนาสังคมในด้านนี้เป็นเนื้อหาของหมู่บ้านละ3 โครงการ(แบบผอ.02)    

รายละเอียดเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้วครับ  เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จก็
จะได้ด าเนินการรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองเพ่ือทราบตามล าดับ 

 -ต่อไปเป็นเรื่องซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร  รัชกาลที่  10 และซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนารถในรัชกาลที่  9 (แบบ ผ.08)  เนื่องจากยังไม่ได้มีการบรรจุในแผนจึง
จ าเป็นต้องขอบรรจุเข้าไว้ในแผนเพื่อท าการจัดซื้อต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
นายจรัญ - ส.อบต.หมู่ที่  9  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้มีการชี้แจงผมขอทราบรายละเกี่ยวกับขยะอันตราย

จะน าไปท าลายที่ไหนครับ ผมขอทราบรายละเอียด 
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านจรัญครับที่ได้ขอค าอธิบาย  ขอเชิญรองปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 
น.ส.ปณัสพรท ์- รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับขยะอันตรายทางอบต.จะหาที่ทิ้งที่ปลอดภัย

อีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะต้องมีการจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้เข้ามาดูแล 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
นายวรุต - เรื่องถนนดิน  โศกแพงไปหนองหว้า  ในข้อบัญญัติปี  2561  ไม่ได้มีการบรรจุไว้ใช่

หรือไม่ผมขอให้ช่างควบงานใส่ใจงานให้มากๆนะครับในการท าถนนดินจะมีการอัดบด
ด้วยหรือไม่ผมไม่เข้าใจในการก่อสร้างบ้างเรื่องแต่ที่บอกก็เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาใน
ภายหลัง และการท าก็ขอให้สอดคล้องกับงบประมาณขอให้ออกมาคุ้มค่ามากท่ีสุด 

ประธานสภาฯ - ขอให้ช่างผู้ควบคุมงานตระถึงความคุ้มค่าและถูกต้องนะครับ 
 - มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอมติ

ในที่ประชุมดังนี้ครับ 
 -สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)(เพ่ิมเติม)

ฉบับที่  2  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ - สภามีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)(เพ่ิมเติม)ฉบับที่  

2  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   เป็นเอกฉันท์ 
 3.เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561 หมวดค่า

ครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่  10  จ านวน  99,000  บาท   
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นายอภิชาติ - หัวหน้าส านักปลัด  เนื่องจากการจัดท าซุ้มมิได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติจึง
จ าเป็นต้องมีการโอนงบประมาณโดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไปงาน
บริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  10  จ านวน 
99,000 บาท จึงขอโอนเพิ่มจ านวน  99,000  บาท 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอธิบายเรื่องการโอนงบประมาณเพ่ือจัดท าซุ้มเฉลิม
พระเกียรติรัชกาลที่ 10 ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องนี้อีกหรือไม่ หากไม่มีผลจะขอมติในที่ประชุมในการพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2561 ต่อไปครับ 

 -สมาชิกท่านใดเห็นสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  จ านวน  
99,000  บาทโดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์นักงาน รายการค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10จ านวน 99,000 บาทจึงขอโอน
เพ่ิมจ านวน 99,000  บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุมสภา - สมาชิกสภามีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เป็นค่าซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร         
รัชกาลที่  10  จ านวน  99,000  บาท  เป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ 4.การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายหมู่ 3-หมู่ที่ 11  
งบประมาณ 500,000 บาท  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 -งบประมาณท่ีโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  2 รายการ  ดังนี้ 
 1.โครงการถนนลงหินคลุก(สายโสกแพง-หนองหว้า)   จ านวน  300,000  บาท 
 2.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.(สายคลองบึงช้าง)  จ านวน  200,000  บาท 
นายวรุต - ส.อบต.หมู่ที่  3 ขอทราบรายละเอียดโครงการและขอให้ช่างผู้ควบคุมงานให้ออกมามี

มาตรฐานได้หรือไม่ขอให้ท าออกมาดีๆเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการสัญจรไปมาท า
ให้ดีท าให้ถูกใจชาวบ้านระครับผมขอฝากไว้ด้วย 

ประธานสภาฯ - ขอเน้นนะครับถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่มีความส าคัญอีกเส้นหนึ่งเพราะชาวบ้านใช้ในการ
สัญจรไปมาขอให้ก ากับดูแลการท างานของผู้รับเหมาให้ดี  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไร
อีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอมติในท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดเห็นสมควรมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ .ศ.2561 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายหมู่ 3-หมู่ที่ 
11  งบประมาณ 500,000 บาท  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 -งบประมาณท่ีโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  2 รายการ  ดังนี้ 
 1.โครงการถนนลงหินคลุก(สายโสกแพง  หมู่ 3 –หนองหว้า หมู่ที่ 11) ขนาดกว้าง  5 

เมตร  ยาว 1,500 เมตร  หนา 0.80 เมตร งบประมาณ  300,000  บาท 
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 2.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.(สายคลองบึงช้าง)  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  95  
เมตร  หนา  0.15 เมตร  งบประมาณ   200,000  บาท 

ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุมสภาฯ - สมาชิกสภามีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2561 หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายหมู่ 3-หมู่ที่ 11  
งบประมาณ 500,000 บาท  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 -งบประมาณท่ีโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  2 รายการ  ดังนี้ 
 1.โครงการถนนลงหินคลุก(สายโสกแพง-หนองหว้า)   ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว 

1,500 เมตร  หนา 0.80 เมตร งบประมาณ  300,000  บาท 
 2.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.(สายคลองบึงช้าง)  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  95  

เมตร  หนา  0.15 เมตร  งบประมาณ   200,000  บาท  5.การพิจารณาอนุ มัติ
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  
พ.ศ.2561 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นผู้ชี้แจ้งเกี่ยวกับข้อบัญญัติดังกล่าวครับ 
นางศิริกร - เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดให้ทุกองค์การบริหารส่วนต าบลได้

จัดท าข้อบัญญัติเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การเลี้ยงและปล่อยสัตว์และการควบคุมโรคที่เกิด
จากสัตว์สู่คน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้แก่สมาชิกสภาทุกท่านขอให้
สมาชิกได้ลงมติเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติดังกล่าวเพราะตอนนี้การเลี้ยงและปล่อย
สัตว์เป็นปัญหาที่มีความส าคัญ 

นายวรุต - ส.อบต.หมู่ที่ 3  สัตว์ที่กล่าวถึงเป็นสัตว์ประเภทไหนบ้างครับ 
ประธานสภาฯ - การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ส่วนมากจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจรายละเอียดปรากฏตามร่าง

ข้อบัญญัติครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
นายจรัญ - ส.อบต.หมู่ที่  9  จากรายละเอียดผมดูแล้วโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เราเคยท า

มาแล้วและผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเพราะตอนนี้หมาแมวมีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้น ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และขอให้ท าโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านบุญมีครับ 
นายบุญมี - ส.อบต.หมู่ที่ 10  ผมไม่เข้าใจในการเลี้ยงจะต้องเลี้ยงประมาณไหนครับเลี้ยงเป็นอาชีพ

หรือร่วมถึงการเลี้ยงทั่วไป  ในกรณีการเลี้ยงปลา เพราะเลี้ยงปลาจะให้ห่างจากแหล่ง
น้ ามันเป็นไปไม่ได ้

ประธานสภาฯ - แหล่งน้ าที่กล่าวถึงหน้าจะเป็นแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคครับไม่ใช่แหล่งน้ า
ทั่วไป  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 

 6.การพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  พ.ศ.2561   

ประธานสภาฯ -  ในส่วนนี้เป็นเรื่องที่จัดท าขอบัญญัติขึ้นการเพ่ือควบคุมมิให้ก่อให้เกิดความร าคาญและ
เพ่ือป้องกันโรคท่ีเกิดจากสัตว์สู่คน 

 -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมทั้ง
สองเรื่องพร้อมกันเลยนะครับ 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีผลจะขอมติในที่ประชุมเลย
นะครับ 

 1 สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  พ.ศ.2561 โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ - สมาชิกสภามีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  พ.ศ.2561    เป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ 2 สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  พ.ศ.2561  โปรดยกมือขึ้นครับ   

มติที่ประชุมสภาฯ -สมาชิกสภามีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  พ.ศ.2561   เป็นเอกฉันท์ 

 7. การก าหนดสมัยประชุมสภา  ประจ าปี  2561  และก าหนดสมัยประชุมสมัยที่  1  
ประจ าปี  2562  ขอให้ที่ประชุมก าหนดด้วย 

ที่ประชุมสภา - ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม  4  สมัย   
 1.สมัยที่  1   ระหว่างวันที่ ๑-๑๕  มกราคม  2561  ซึ่งได้มีการก าหนดไว้แล้วในการ

ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  1  ปี 2560   
 2.สมัยที่  2.  ระหว่างวันที่  1  - 15  เมษายน  2561 
 3.สมัยที่  3.  ระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2561 
 4.สมัยที่  4  ระหว่างวันที่   1๖ – 3๐   ตุลาคม  2561 
ประธานสภาฯ  - ในการประชุมสภาของปีถัดไปให้สมาชิกช่วยกันก าหนดครับ 
ทีป่ระชุมสภาฯ  -ก าหนดการประชุมครั้งต่อไปของปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่  1 ประจ าปี  2562 
   เป็นวันที่  1 – 1๕  มกราคม  2562 
ประธานสภาฯ  - สมาชิกท่านใดเห็นสมควรก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  2561  ตามท่ีได้ชี้แจงไปแล้ว
   โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  มีมติเห็นสมควรก าหนดสมัยประชุม เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา  - ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมแต่เนื่องจากไม่
   สามารถท าได้ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจ่ายขาดเงินสะสมด้วย
   ครับ 
น.ส.วาสนา  - นักวิชาการเงินและบัญชี  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านดูรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก
   ให้ทุกท่านไปพร้อมๆกันนะค่ะ เนื่องจากในตอนนี้เงินยังไม่เพียงพอที่จะจ่ายขาดเงิน
   สะสมเนื่องจากหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่ได้แจ้งไปแล้วและตอนนี้เงินยังติดลบอยู่ค่ะ 
นายจรัญ  - ส.อบต.หมู่ที่  9  มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเงินสะสมบ้างครับ  ถ้าไม่มีผม
   ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ของอ าเภอเราครับ 
นางหนึ่งฤทัย  - นักวิชาการศึกษา  ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานกีฬานะค่ะว่าในปีนี้ทางเทศบาลต าบลนาโพธิ์
   ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภา
   ทุกท่านแล้วนะค่ะ 
นายจรัญ  - ส.อบต.หมู่ที่  9 ขอฝากท่านนายกท าหนังสือเชิญกลุ่มม้านเพ่ือเข้าร่วมในขบวนพาเหรด
   ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคนมาร่วมงานเยอะๆ 
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นายวรุต   - การพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติทั้ง  2  เรื่อง   ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ออกไปให้ความรู้หรือ
   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ  - ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับพร้อมที่จะท าการติดตั้งแล้วครับขอแจ้งให้ที่
   ประชุมทราบนะครับ 
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกได้พบประพูดคุยกับสมาชิกสภาครับ 
นางวิไล   - ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่คอยผลักดันและพัฒนาอบต.ของเราให้เป็นไปด้วยดีและ
   รวดเร็วนายกขอแจ้งว่าตอนนี้เรามีเงินงบประมาณเข้ามาจ านวนมากสามารถท าโครงการ
   ตามข้อบัญญัติได้ทั้งหมดตามที่ได้ตั้งไว้  ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ 
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมนะครับ 
ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวปิดการประชุมสภาเวลา  12.30 น.   
    

ลงชื่อ ธีระ  ปะทะโน  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายธีระ  ปะทะโน) 
   เลขานุการสภา อบต.นาโพธิ์ 

 
 

ลงชื่อ ศิลป์  พลแสน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายศิลป์  พลแสน) 
       ประธานสภา อบต.นาโพธิ์ 
 

 

ลงชื่อ ค าพล  บอนไธสง    คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายค าพล  บอนไธสง) 

 

ลงชื่อ หัน  ราชสีภูมิ      คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม        

      (นายหัน  ราชสีภูมิ) 

  ลงชื่อ บุญมี  นามวงศรี       คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม    

       (นายบุญมี   นามวงศรี ) 

 

 


