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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่  1  ประจ าปี   ๒๕61 
วันที่  29  ตุลาคม  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. 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) - ไม่มี- 
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  ทรงศิลชัย  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๕. นางสาวปณัสพรท์  อาจอุดร ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
๖. นายอภิชาติ  ทบลม  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๗. นางนิตยา  อาจจ านงค์      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายณัฐวุฒิ  อินทร์โคกสูง  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
๙.  นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ต าแหน่ง  นิติกร 
๑๐. นายธนากร  บุบผาโต  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ - ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาโพธิ์และนับจ านวนสมาชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้วได้เชิญประธานสภาฯ     
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-๒- 
 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

นาโพธิ์ สมัยสามัญที่  ๔  ครั้งที่  1  ตามระเบียบว่าระการประชุมต่อไป  
ประธานสภาฯ  - ไดก้ล่าวเปิดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 

2502 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด สามารถไปจดทะเบียนเพ่ือ
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 
1-30 พ.ย. 2561 จากเดิมที่สามารถขึ้นทะเบียนได้แค่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุก
ปีแต่ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงให้สามารถท าการข้ึนทะเบียนทั้งปีเมื่ออายุเข้า
หลักเกณฑ์ในการขอรับเบี้ยยังชีพ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ - ได้เชิญสมาชิกสภาตรวจสอบและอ่านรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วไปที่

ละหน้าพร้อมๆกันจนกว่าจะครบทุกหน้า 
   -มีส่วนใดที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม
   ครั้งที่แล้วและกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงรายมือชื่อตรวจรายงานการ
   ประชุมครั้งที่แล้วด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ  - ขอมติที่ประชุมสภาเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุมสภา - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  -เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ประธานสภาฯ 1.  การแต่งตั้งเลขานุการสภาฯเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเลขานุการสภาท่านเดิมคือ

ท่านปลัดปฏิยุทธ์  ชีไธสง ได้เกษียณอายุราชการไปจึงท าให้ไม่มีผู้ท าหน้าที่ เป็น
เลขานุการสภาฯและผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภาได้จะต้องมีคุณสมบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาฯ  ข้อ 18 ก าหนดให้สภาท้องถิ่น
เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ 

 ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

นายค าพล - ส.อบต.หมู่ที่  ๑๑  ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของเลขานุการสภาพร้อมทั้งได้มีการเสนอชื่อ  
นายบุญมี  นามวงศรี ส.อบต.หมู่ที่  10  เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว   

 โดยมีนายวรุต ศรีคุณ ส.อบต.หมู่ที่ 3 และนายหัน ราชสีภูมิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นผู้
รับรอง  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา 
มติที่ประชุมสภาฯ -ที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกสภาฯด้วยครับ 
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นายบุญมี - เลขานุการสภา  ได้กล่าวแสดงความรู้สึกในกรณีที่สภาได้มีการเสนอรายชื่อตนเป็น
เลขานุการสภาฯ และขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ท าหน้าที่
เลขานุการสภาต่อไป 

ประธานสภาฯ 2.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  แถลงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
2561   

นายก อบต. - เนื่องจากยงัไม่สรุปผลกาด าเนินงานเป็นที่เรียบร้อยจึงขอรายงานผลการด าเนินงานใน
การประชุมครั้งต่อไป 

ประธานสภาฯ - ครับ เนื่องจากยังไม่พร้อมที่จะรายงานดังนั้นขอยกยอดไว้รายงานในการประชุมครั้ง
ต่อไป  

ประธานสภาฯ 3.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี  2561     เชิญหัวหน้าส านักปลัดครับ 
นายอภิชาติ -หัวหน้าส านักปลัด  การติดตามและประเมินผลแผนได้อธิบายไปตามฐานข้อมูลซึ่งได้มี

การติดตามเป็นรอบที่  2  โดยในรอบแรกได้มีการติดตามไปแล้วในการประชุมครั้งก่อน
และตอนนี้ถึงรอบที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนในรอบเดือน  เมษายน-
ตุลาคม 2560  โดยขอเริ่มโครงการในเฉพาะปี 2562 

ประธานสภาฯ - ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องแผนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 4.การขอจ่ายขาดเงินสะสมสืบเนื่องจากปีงบ 2561 ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ทันได้   

แต่เนื่องจากติดข้อก าหนดในการใช้จ่ายเงินสะสม  โดยท่านนายกได้เสนอโครงการมา
จ านวน  8 โครงการ  โดยท่านนายกเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นผลมาจากการที่ฝน
ตกชุกตามที่ได้ไปส ารวจและพบว่ามีความล าบากจริงในกรณีของหมู่  7  ท่านนายกก็ได้
เร่งด าเนินการช่วยเหลือเพราะมีเหตุจ าเป็นจริงๆหากปล่อยให้ล่าช้าก็จะท าให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน   

 -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ 
 
นายอุดม - ส อบต.หมู่ที่  7  โครงการที่ได้เสนอมาส่วนมากเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์อยู่แล้วและการช่วยในช่วงนี้ไม่ได้มีแน่นอนเห็นสมควร
ให้ท าในปีงบประมาณ   พ.ศ.2561  จะดีกว่า 

ประธานสภาฯ - ในการจ่ายขาดเงินสะสมมีระเบียบมากมายผมขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังช่วยท าการ
ชี้แจงครับ 

นางนิตยา - ผู้อ านวยการกองคลัง   เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และจากแนวทางในการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนต าบลของเรามีเงินที่
ตกเป็นเงินสะสมประจ าปี  2560 เป็นเงิน  1,341,634.25 

  เงินสะสม    4,230,092.36  บาท 
  เงินทุนส ารอง  2,909,085.25  บาท 
  รวม  7,139,177.59  บาท 
 -โดยเงินดังกล่าวจะต้องกันไว้เป็นเงินที่ใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ  ค่าอาหารกลางวัน  เงินเดือน

และค่าตอบแทนสมาชิก  และตอนนี้ก็ต้องคืนเงินให้  สตง.ตามท่ีได้มีการทักท้วงมา  โดย
มีโครงการที่จะต้องคืนเงินจ านวน  14  โครงการเป็นเงิน  280,174 บาท  โดย
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ก าหนดให้จ่ายภายใน  3  เดือนหากไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จก็จะต้องมีการตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือหาผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น  โดยการเรียก
เงินคืนเกิดจากสาเหตุที่ช่างได้ค านวณราคากลางก่อสร้างผิด  และยังมีค่าใช้ จ่ายร้านที่
ขอนแก่นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา 

ประธานสภาฯ - สมาชิกเห็นเป็นประการใดบ้างครับ 
นายค าพล - ส.อบต.หมู่ที่ 11  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความส าคัญขอให้โครงการที่เสนอ

มาเป็นโครงการที่ส าคัญจริงๆ  แต่เมื่อฟังจากที่ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงก็ถือว่ามา
ความส าคัญเช่นกันหากมีเงินอุดหนุนมาเร็วก็จะเป็นการดีเพ่ือที่จะสามารถท าโครงการ
ดังกล่าวได ้

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
นายบุญมี - ส.อบต.หมู่ที่ 10  จากการที่ได้ฟังการชี้แจงของผู้อ านวยการกองคลังก็เป็นสิ่งที่มี

ความส าคัญ  แต่ก็อยากให้สมาชิกได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนด้วยและจะ
จ่ายขาดได้จะต้องให้สมาชิกเป็นผู้อนุมัติ 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านจรัญครับ 
 นายจรัญ - ส.อบต.หมู่ที่  ๙  เมื่อดูจากภาระค่าใช้จ่ายตามที่ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงดูแล้วเงิน

สะสมก็มีไม่มากและไม่รู้ว่ารัฐจะอุดหนุนมามากน้อยเพียงใดเมื่อดูจ านวนโครงการเทียบ
กับเงินงบประมาณที่เหลือพอจ่ายได้แต่เงินสะสมของเราเหลือน้อยทุกโครงการเป็น
โครงการที่มีความส าคัญตาถ้าเงินไม่พอจ่ายมันก็จะเป็นการยุ่งยากและอาจเกิดปัญหาขึ้น
ในภายหลังขอฝากให้ท่านสมาชิกช่วยกันพิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านจรัญนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมค่รับ 
ประธานสภาฯ - ตามที่ได้ประชุมมาก็เป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ขอพักการประชุมไว้ก่อน แล้วอีก 10 

นาทีเราจะเริ่มประชุมกันอีกรอบ 
 - เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้จะเป็นเพียงการปรึกษาหารือกันจะยังไม่มีการลง

มติเพราะขาดความพร้อมคงจะมีการบรรจุไว้ในการประชุมสมัยต่อไป 
 -มีสมาชิกท่านใดจะเสนออไรอีกหรือไม่ครับ 
   
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออะไรบ้างครับ 
นายจรัญ  - ส.อบต.หมู่ที่  ๙   ขอให้ท่านนายกไปท าให้ด้วยในเรื่องท่อน้ าที่ได้ถ่ายรูปให้ท่านนายกดู 
   ตอนนี้หมู่ที9่  เดือดร้อน 
นางวิไล   - นายก อบต.นาโพธิ์ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อของผู้ลงนามใน
   เอกสารจึงไม่สามารถด าเนินการได้ในบางกรณี  หากแล้วเสร็จในเรื่องของการลงนามก็
   จะด าเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยด่วนนะค่ะ 
นายจรัญ  - ส.อบต.หมู่ที่ 9  ขอให้ท่านนายกเร่งด าเนินการให้ด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ  - อย่างน้อยก็ขอให้ช่างออกไปส ารวจก่อนนะครับเพ่ือจะได้วางแผนในการแก้ไขปัญหาได้ 
   ขอเชิญเลขานุการสภาได้อภิปรายครับ 
 นายธีระ  - เลขานุการสภา  อยากจะให้ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในช่วง
   ใดในกรณีที่ถนนพังตามที่ได้แจ้งความเดือนร้อนมาแล้ว 



ลงช่ือ  ๑ ..............................                   ๒......................................                  ๓...................................... 

นางนิตยา  - ผู้อ านวยการกองคลัง  ตอนนี้รายได้ยังไม่เข้าจึงยังไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ต้อง
   รอเงินอุดหนุนก่อน 
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
นายจรัญ  - ส.อบต.หมู่ที่  9  กรณีชุด อปพร.ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงด้วยนะครับ 
นางวิไล   - นายก อบต. ได้อธิบายเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายและเงินอุดหนุนที่ยังไม่เข้ามาหากมีเงิน
   งบประมาณพอก็จะท าเนินการให้ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ 
นายจรัญ  - ส.อบต.หมู่ที่  9  ขอให้ท่านใส่ใจในความส าคัญของเงินงบประมาณโดยให้หัวหน้าส านัก
   หรือผู้อ านวยการกองทุกกองเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการ
   เบิกจ่ายหรือการขอซื้อหรือขอจ้างจะต้องมาจากแต่ละส่วนเป็นผู้อ าเนินการอย่าให้มีการ
   เบิกจ่ายหรือสั่งจ้างได้ตามใจขอให้ท่านนายกได้ด าเนินการตามท่ีได้มีการแถลงนโยบายไว้
   เพ่ือเป็นการป้องกันการกระท าอันเป็นการทุจริตคอรัปชั่นมิให้เกิดข้ึนภายในองค์การ
   บริหารส่วนต าบลของเรา  
นางนิตยา  - ผู้อ านวยการกองคลัง  อยากปรึกษาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
นายจรัญ  - รองประทานสภาฯ  ขอให้ท่านนายกติดตามดูแลงานให้ดีๆนะครับนายกเป็นผู้บริหาร
   นายกมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารขอให้ท่านนายกท างานให้เต็มที่ด้วยครับ 
นายจรัญ  - รองประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านได้จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
.นางวิไล   - นายก อบต.ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ 
 ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านได้เสนอเพ่ิมเติมกล่าวปิดการประชุมสภา  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
  
     

ลงชื่อ บุญมี  นามวงศรี  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายบุญมี นามวงศรี) 
     เลขานุการสภา อบต.นาโพธิ์ 

 
ลงชื่อ ศิลป์  พลแสน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นายศิลป์  พลแสน) 
       ประธานสภา อบต.นาโพธิ์ 
 

ลงชื่อ         คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

(..........................................................) 

ลงชื่อ         คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม        

(..........................................................) 

  ลงชื่อ         คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

  (...........................................................) 

 


