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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจําป   ๒๕64 

วันที่  29 มกราคม 2564  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) -ไมมี-  
 
ผูขาดการประชุม  -ไมมี-  
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางวิไล  ลิมไธสง   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายสุริยา  นารินทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายสิทธิชัย  ลิมไธสง  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๔. นายเลง  ทรงศิลชัย  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๕. นางนิตยา  อาจจํานงค  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  
๖. นายอภิชาติ  ทบลม           ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด 
๗. นางศิริกร  เกษจันทร  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
๘. นายพีรพัฒน สังสีแกว  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
๙. นางสาวฬุจิราภรณ หยาดไธสง ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป  
๑๐. นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ตําแหนง  นิติกร 
๑๑. สิบเอกจิตรกร  บัวพงษชน ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
๑๒. นางคณิศร  ศิลปะระกอบ  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
๑๓. นางญาณิษา เพ็ชรตะก่ัว  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  

 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
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ประธานสภาฯ -ไดเชิญสมาชิกสภาทุกคนเขาหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  และได

ตรวจนับจํานวนสมาชิก เม่ือครบองคประชุมแลวไดกลาวเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัย
สามัญท่ี  1 ครั้งท่ี  1  ประจําป 2564ตอไป 

ประธานสภาฯ  -ไดกลาวเปดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1. เรื่องเตรียมความพรอมเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินและการยื่น

บัญชีทรัพยสินและหนี้สินกอนและหลังพนจากตําแหนง   การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินใกลเขามาแลว โดยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และผูบริหารเทศบาลกอน ในวันท่ี 28  มีนาคม  2564  

 2. แจงเรื่องพนักงานสวนตําบล  โอน(ยาย)มาใหม  2 ตําแหนงคือ 
 2.1 นางยุวดี  มาตยนอก  ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 2.2 นายพีรพัฒน สังสีแกว  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
 ขอเชิญท้ังสองทานแนะนําตัวตอสภา โดยเริ่มจากปลัด  
นางยุวดี - เรียน  ประธานสภา  รองประธานสภา  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาทุกทาน   

ดิฉัน นางยุวดี  มาตยนอก  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ยายมาจาก  
องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง  เม่ือวันท่ี 1  ธันวาคม 2563  

นายพีรพัฒน  - เรียน  ประธานสภา  รองประธานสภา  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาทุกทาน   
   กระผม นายพีรพัฒน สังสีแกว  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  ยายมาจาก 
   องคการบริหารสวนตําบลแดงใหญ  เม่ือวันท่ี 1  ธันวาคม 2563 
ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณ  ปลัดยุวดี  และ ผอ.พีรพัฒน 

ท่ีจะมาชวยเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 3. การข้ึนทะเบียนผูสูงอายุประจําป 2564  มีจํานวนดังท่ีไดแจงในเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีไดแจกใหในการประชุมครั้งนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ - ประธานสภาไดใหสมาชิกสภาฯไดอานและตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวตาม

เอกสารท่ีแจกใหวามีสวนไหนท่ีจะแกไขหรือไม 
ท่ีประชุมสภา - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนเอกฉันท  
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
นายศิลป พลแสน 1. การแตงตั้งเลขานุการสภาสมัยสามัญท่ี 1  ประจําป 2564 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอผูท่ีจะทําหนาท่ี เลขานุการสภาในการประชุมสภาสมัยสามัญ   

ท่ี 1  ประจําป 2564  ขอเชิญครับ 
นายคําพล  บอนไธสง - เสนอ  นางยุวดี  มาตยนอก  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการ  
ส.อบต.หมูท่ี 11 โดยมี 1.นายชํานาญ  สังฆะเวช   2. นายบุญมี  นามวงศรี เปนผูรับรอง 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติในท่ีประชุมสภา แตงตั้ง

นางยุวดี  มาตยนอก  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เปนเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์    

มติท่ีประชุมสภา            เห็นชอบ     10  เสียง  
   ไมเห็นชอบ    -  เสียง  
   งดออกเสียง     -   เสียง  
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมสภา มีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้ง  นางยุวดี  มาตยนอก  ตําแหนงปลัด

องคการบริหารสวนตําบล  เปน เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
ตามคําสั่งสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ท่ี  01/2564                           
วันท่ี  29  มกราคม 2564 เปนตนไป 

 

ประธานสภาฯ 2. การกําหนดสมัยประชุมสภา  ประจําป  2564 และกําหนดสมัยประชุมสภาสมัย
แรกประจําป  พ.ศ.2565    ขอเชิญท่ีประชุมไดกําหนดสมัย 

 ประชุมรวมกันครับ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  53   แหงพระราชบัญญัติสภา
องคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี  7)พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547  ขอ  21  วาดวยการกําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําป ประกอบมติท่ีประชุมสภาในการประชุมสภาองคการบริหาร                
สวนตําบลนาโพธิ์ ประจําป  ๒๕64 เม่ือวันท่ี  29 มกราคม ๒๕64  จึงกําหนดสมัย
ประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕64และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจําป พ.ศ.๒๕65 

มติท่ีประชุมสภา - มีมติเห็นสมควร กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2564 และกําหนดสมัย
ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําป พ.ศ.2565    

   เห็นชอบ     10  เสียง  
   ไมเห็นชอบ      -   เสียง  

งดออกเสียง               -    เสียง  
ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุม  4  สมัย   
1. สมัยท่ี  2   ระหวางวันท่ี 15-30   เมษายน   2564 
2. สมัยท่ี  3.  ระหวางวันท่ี 1  - 15  สิงหาคม   2564 
3. สมัยท่ี  4.  ระหวางวันท่ี 1 –15 ตุลาคม    2564 

ประธานสภาฯ  - ในการประชุมสภาของปถัดไปใหสมาชิกสภาชวยกันกําหนดครับ  
มติท่ีประชุมสภาฯ - กําหนดการประชุมครั้งตอไปของป  พ.ศ.2565  ครั้งท่ี  1 ประจําป  2565  
 ระหวางวันท่ี  16 - 30  มกราคม  2565 
 3.การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

 โอนลด 
  แผนงาน      การศึกษา   
  งาน           งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
  งบ   บุคลากร  

  หมวด  เงินเดือน  
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  ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
                  ตั้งไว  901,560.-บาท คงเหลือ  703,099 .-บาท โอนลด 30,000.-บาท 

                             รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังสิ้น 30,000.-บาท (-สามหม่ืนบาทถวน-) 
 โอนตั้งรายการใหม 

  แผนงาน      การศึกษา  
  งาน           งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
  งบ  ดําเนินงาน  

  หมวด  คาครุภัณฑ  
  ประเภท      ครุภัณฑสํานักงาน  
    ตูไมเก็บของ 
                        โอนตั้งรายการใหม  30,000.-บาท  

    รวมงบประมาณหลังโอนท้ังสิ้น 30,000.-บาท (-สามหม่ืนบาทถวน-)  
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเก่ียวกับการโอนงบประมาณรายจายประจําป 
    พ.ศ.2564 แผนงานการศึกษา ในการจัดซ้ือตูไมเก็บของอีกหรือไมครับ 
นายจรัญ ปะจุทะกา - ขอสอบแผนงานการศึกษา ตูไมเก็บของท่ีจะจัดซ้ือจะนํามาใชเก็บอะไร  
   จํานวนท่ีจัดซ้ือมากไปหรือเพียงพอหรือไม  
น.ส.สุภาพร รอมไธสง     - เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผูบริหารและสมาชิกสภาทุกทาน  
   ตามท่ีกองการศึกษาไดขออนุมัติโอนงบประมาณ ซ้ือตูไมเก็บของใหแก ศูนยพัฒนา
   เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เนื่องจากของเดิมท่ีใชอยูไดรับความ 
   เสียหายจนตอนนี้ไมสามารถท่ีจะซอมแซมได  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ 
   มีเด็กท้ังหมด  45 คน  ตูไมท่ีขอจัดซ้ือนํามาใชสําหรับวางกระเปาและท่ีนอน 
   สําหรับเด็ก  โดยเด็ก 1 คนจะตองมีท่ีนอนและกระเปาจําเปนจะตองใช 2 ชองใน
   การเก็บของ เด็กแบงเปน 2 ชั้นเรียน ใชชั้นเรียนละ 3 ตู ถึงจะเพียงพอและเพ่ือ
   รองรับเด็กท่ีจะมาเรียนในปถัดไปคะ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ   
 ถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภา การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
 โอนลด 
  แผนงาน      การศึกษา   
  งาน           งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
  งบ   บุคลากร  

  หมวด  เงินเดือน  
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  
                    ตั้งไว  901,560.-บาท คงเหลือ  703,099 .-บาท  
     โอนลด 30,000.-บาท  

                             รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังสิ้น 30,000.-บาท (-สามหม่ืนบาทถวน-) 
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โอนตั้งรายการใหม 
  แผนงาน      การศึกษา  
  งาน           งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
  งบ  ดําเนินงาน  

  หมวด  คาครุภัณฑ 
  ประเภท      ครุภัณฑสํานักงาน  
    ตูไมเก็บของ 
             โอนตั้งรายการใหม  30,000.-บาท  

    รวมงบประมาณหลังโอนท้ังสิ้น 30,000.-บาท (-สามหม่ืนบาทถวน-) 
   มีสมาชิกทานใดเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณประจําป 2564  
   แผนงานการศึกษา  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุมสภา - มีมติ โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564   
   เห็นชอบ     10  เสียง  
   ไมเห็นชอบ      -   เสียง  
   งดออกเสียง               -    เสียง  
 - ท่ีประชุมสภามีมติเห็นสมควรโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564  

แผนงานการศึกษา  เปนเอกฉันท 
ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานท่ีเห็นความสําคัญของเด็ก ท่ีอยูในศูนยพัฒนา 
   เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ของเราครับ 
ระเบียบวาระท่ี  4 1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของ

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ประจําป พ.ศ.2563  
ประธานสภาฯ - ขอเชิญเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานแผนพัฒนาทองถ่ินไดรายงานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) ประจําป พ.ศ. 2563  ตอสภาเพ่ือทาบตอไป 
นายอภิชาติ ทบลม - ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ขององคการบริหารสวนตําบล 
  นาโพธิ์  ประจําป พ.ศ.2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย  ผมจะขอ

รายงานไปท่ีละแผนงาน  ซ่ึงในเอกสารนี้เปนการรายงานโครงการท่ีไดบรรจุไวในแผนท้ัง
ท่ีไดมีการดําเนินโครงการและยังไมดําเนินการ หากสมาชิกทานไดมีคําถามผมจะตอบ
ชี้แจงเม่ือจบการรายงานนะครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - หัวหนาสํานักปลัดไดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนท่ี
เรียบรอยแลว  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะขอคําจี้แจงจากเจาหนาท่ีอีกหรือไมครับ 

นายจรัญ  ปะจะธะกา - ขอสอบถามเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในแตละปโครงการท่ีบรรจุไวในแผน
สามารถทําครบทุกโครงการหรือไม  ถาไมครบสามารถทําไดเกิน 50%  หรือไมครับ 

นายอภิชาติ ทบลม - โครงการท่ีบรรจุไวในแผนสามารถดําเนินโครงการไดเกินกวา 50 % ครับ โดยจะเนนท่ี
โครงการท่ีบรรจุไวในแผนและตามขอบัญญัติครับ ทําตามความสําคัญและตามท่ี
สภาพแวดลอมสามารถท่ีจะทําได 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมเชิญอภิปรายไดเลยครับ 
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 - ในเรื่องสถานท่ีท้ิงสิ่งปฏิกูล ตอนนี้ไมมีท่ีไหนยินยอมหรือมีความพรอมในการทําเปน

สถานท่ีในการท้ิงสิ่งปฏิกูลหากมีความพรอมหรือมีขอเท็จจริงประการใดจะมีการ 
 ปรึกษาหารือกันอีกครั้งนะครับ  หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกผมก็

ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีเขารวมประชุมครั้งนี้และขอปดการประชุมครั้งนี้ครับ 
 
ประธานสภาฯ  - ไดกลาวปดการประชุมสภาเวลา  12.30 น.   
    

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

 
ลงชื่อ ศิลป  พลแสน  ผูตรวจรายงานการประชุม  

           (นายศิลป  พลแสน) 
       ประธานสภา อบต.นาโพธิ์ 

 


