
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี   ๒๕61 
วันที่  ๑๕  สิงหาคม  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  นาริน   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. นางนิตยา  อาจจ านงค์           ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายอภิชาติ  ทบลม  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๘. นายธนากร  บุบผาโต  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางศิริกร  เกษจันทร์  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 
๑๐. นายณัฐวุฒิ  อินทร์โคกสูง  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
๑๑. นางหนึ่งฤทัย  จ่าแท่นทะรังค์ ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
๑๒.  นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ต าแหน่ง  นิติกร  
๑๓. นายไชยกฤต  ช านานสิงห์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 
๑๔. นางสาววาสนา  เบอร์ไธสง ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๕. จ่าเอกเถลิงศักดิ์  สว่างนอก ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ - ได้เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  และได้ตรวจ

นับจ านวนสมาชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้วได้กล่าวเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชา 
   พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ
   ที่  ๓ ครั้งที่  2   ประจ าปี  2561  ต่อไป 
ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวเปิดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - เรื่องกิจกรรมถวายพระพรวันแม่ที่ผ่านมาของ อบต.นาโพธิ์ของเรามีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยอะพอสมควรฝากขอบคุณทุกท่าน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่ท่ีผ่านมาด้วย 

                                -ส าหรับ อบต. นาโพธิ์ เราจะร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียถ้ามีกิจกรรม
อะไรก็ขอความร่วมมือและให้ความส าคัญให้มากกว่านี้หน่อย 

 -เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องการด าเนินโครงการธนาคารขยะก็ไปด้วยดี วันนี้ที่หมู่ 3  บ้านจอก
ก็ก าลังด าเนินกิจกรรมอยู่และมีการรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายอยู่ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ - ได้ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านและตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่ามีส่วนไหน

พิมพ์ผิดตกหล่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุมสภา - สภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว(สมัยสามัญท่ี 3  ครั้งที่ 1) 
ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณสมาชิกาภาทุกท่านต่อไปก็เป็นระเบียบวาระการประชุมสภาวาระท่ี 3 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  1 การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะท าหน้าที่เลขานุการสภาในการประชุมสภาใน

ครั้งนี้ขอเชิญครับ 
นายธีระ ปะทะโน - ส.อบต.หมู่ที่ 7 เสนอนายค าพล  บอนไธสง ส.อบต.หมู่ที่ 11 เป็นเลขานุการสภาใน

การประชุมสมัยสามัญท่ี 3  ครั้งที่  2  โดยมีนายช านาญ  สงัฆเวช และนายวรุต  ศรีคุณ  
เป็นผู้รับรอง 

 2.การพิจารณาแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖2  
ประธานสภาฯ -ได้รับรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติลงมติร่างข้อบัญญัติว่าไม่มีท่านใดยื่นค าขอ

แปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖2  แต่อย่างใดก็เป็นเรื่องที่ดี
เพราะถือว่าร่างข้อบัญญัติครบสมบูรณ์ไม่มีสมาชิกท่านใดติดใจจะขอแปรญัตติ 

 3.การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
ประธานสภาฯ - ในเมื่อไม่มีการยื่นค าขอแปรญัตติและไม่ได้มีการสงวนค าแปรดังนั้นในวาระนี้ก็จะเป็น

เพียงการอภิปรายทั่วไปไม่มีการลงมติเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562  แต่อย่างใดท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมขอ
เรียนเชิญครับ 
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นายสมพงษ์ - ส.อบต.หมู่ที่ 8 ผมขอสอบถามเก่ียวกับโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จะมีการจัด
โครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบใด  

นายวรุต - ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขออภิปรายเพ่ิมเติมท่านสมพงษ์  หินเกิ้ง จากปีที่ผ่านมาไม่มีการตั้ง
งบประมาณไว้เพราะได้รับค าชี้แจงว่าโครงการสืบสานบุญบั้งไฟจัดไม่ได้หากจัดก็จะถูก
สตง.เรียกเงินคืน  แล้วปีนี้จะจัดแบบไหนถึงจะไม่ถูกเรียกเงินคืนผมขอค าชี้แจงด้วยครับ 

นางหนึ่งฤทัย - นักวิชาการศึกษา โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ หากเป็นการจัดในรูปแบบของ
การสืบสานประเพณีโบราณเช่นมีการจัดขบวนแห่บั้งไฟแล้วมีการประกวดความสวยงาม
หรือความคิดสร้างสรรค์แบบนี้จะไม่ถูก สตง.เรียกคืนเงินหากเป็นการจัดโครงการเพ่ือจุด
บั้งไฟก็จะไม่ถือว่าเป็นการสืบสานประเพณี 

ประธานสภาฯ - ส่วนโครงการบางอย่างดูแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์กับชาวบ้านก็อยากให้ท่านนายกช่วย
พิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมครับ 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่านสมพงษ์  หินเกิ้งท่ีได้ให้ข้อคิดกับโครงการต่างๆทั้งที่ดีและไม่ดี 
นายบุญมี - ส.อบต.หมู่ที่ 10 ในการประชุมครั้งที่แล้วได้มีการขอให้พิจารณางบประมาณให้แก่กลุ่ม

อาชีพผมอยากจะสอบถามความคืบหน้าว่าได้มีการตั้งงบประมาณให้ส่วนนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ - ได้ตั้งข้อบัญญัติรองรับไว้แล้วครับ 
ประธานสภาฯ -  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ถือว่าพ่ีน้องได้รับประโยชน์

เยอะมากครับขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนจัดท าให้ในครั้งนี้ เนื่องจากเราได้มีการประชุม
สภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2  ตั้งแต่ 09.00 น และตอนนี้ก็เป็นเวลา 12.00 น ดังนั้น
จึงขอพักการประชุมไว้เพียงเท่านี้และเวลา 13.00 น จะด าเนินการประชุมในวาระท่ี 3  
ข้อที่ 4  ต่อไป 

ประธานสภาฯ - ขณะนี้เวลา  13.00 น. เมื่อตรวจนับองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะด าเนินการ
ประชุมเริ่มจากวาระต่อไปครับ 

 4.การลงมติผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีท่านใดเสนออะไรอีกผมขอมติต่อที่ประชุมสภาว่าท่านใดเห็นสมควรอนุมัติ
   ให้ตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562  โปรดยกมือ  
มติที่ประชุมสภาฯ   - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    พ. ศ. 2562 
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเล็งเห็นประโยชน์ ส่วนรวม
   เป็นใหญ่ ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นเรื่องท่ีดีไม่มีการขอแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายแต่ 
   อย่างใด  โดยอนุมัติตามร่างเดิม ต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่น าไปจัดท าเป็นรูปเล่มให้ 
   สมบูรณ์ เพ่ือเสนอท่านนายอ าเภอเพ่ืออนุมัติ และประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ อบต.นาโพธิ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  ระเบียบวาระอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ 
ที่ประชุมสภา - ไม่มีท่านใดเสนออะไรอีก 
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ประธานสภา กล่าวปิดการประชุมสภา เวลา 14.30 น. 

 (ลงชื่อ)……..ค าพล  บอนไธสง..........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                             (นายค าพล  บอนไธสง) 

           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

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

          ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 

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


