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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี   ๒๕62 

วันที่  30  มกราคม  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  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 าบล 
๖. นางนิตยา  อาจจ านงค์  ต าแหน่ง  ผอ.กองคลัง 
๗. นายอภิชาติ  ทบลม           ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๘. นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ต าแหน่ง  นิติกร 
๙. นางสาวนันท์นภัส  ชะลอยศิลป์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เลขานุการสภาฯ -ได้เชิญสมาชิกสภาทุกคนเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  และได้

ตรวจนับจ านวนสมาชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้วได้กล่าวเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ สมัย
สามัญที่  1 ครั้งที่  1  ประจ าปี 2562  ต่อไป  

ประธานสภาฯ  -ไดก้ล่าวเปิดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยซึ่งจะมีการด าเนินการโครงการอบรมให้

ความรู้ในวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562  โดยในการจัดโครงการดังกล่าวองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธิ์ได้เชิญท่านนายอ าเภอนาโพธิ์มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ 

 2.การป้องกันและระงับอัคคีภัย  ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยกันเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความเสียหาย 

 3.แจ้งการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรม 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ -ประธานสภาได้ให้สมาชิกสภาฯได้อ่านและตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตาม

เอกสารที่แจกให้ว่ามีส่วนไหนที่จะแก้ไขหรือไม่ 
 ที่ประชุมสภา -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
นายศิลป์ พลแสน 1.การแต่งตั้งเลขานุการสภาสมัยสามัญที่ 1  ประจ าปี 2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอผู้ที่จะท าหน้าที่ เลขานุการสภาในการประชุมสภาสมัยสามัญ   

ที่ 1  ประจ าปี 2562 ขอเชิญครับ 
นายสมพงษ ์ หินเกิ้ง -เสนอนายบุญมี  นามวงศรี 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 โดยมี 1.นายสมาน  เลขไธสง  2. นายค าพล  บอนไธสง เป็นผู้รับรอง 
 

นายศิลป์  พลแสน 2.การก าหนดสมัยประชุมสภา  ประจ าปี  2562  ขอเชิญที่ประชุมได้ก าหนดสมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมร่วมกันครับ 
มติที่ประชุมสภา -ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม  4  สมัย   
 1.สมัยที่  2   ระหว่างวันที่ 1 - 15   เมษายน   2562 
 2.สมัยที่  3.  ระหว่างวันที่ 1  - 15  สิงหาคม   2562 
 3.สมัยที่  4.  ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม    2562 
ประธานสภาฯ  -ในการประชุมสภาของปีถัดไปให้สมาชิกช่วยกันก าหนดครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ -ก าหนดการประชุมครั้งต่อไปของปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่  1 ประจ าปี  2563 
 ระหว่างวันที่  16 - 30  มกราคม  2563 
 

นายศิลป์  พลแสน 3.การพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์เป็นผู้ชี้แจงเรื่องโครงการที่จะขอจ่าย

ขาดเงินสะสมให้การประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  1  ประจ าปี 2562   
นางวิไล  ลิมไธสง 3.1 โครงการถนนลงหินคลุกสายโคกป่าช้า-หนองอีแสง  หมู่ที่ 3  กว้าง  5  เมตร 
นายก อบต.   ยาว  1,650  เมตร งบประมาณ  500,000  บาท 

3.2 โครงการขุดลอกคลองโคกเหล่าทองดี  หมู่ที่ 8  ขนาดกว้าง          เมตร        
ยาว       เมตร  ลึก         เมตร   งบประมาณ  400,000  บาท 
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3.3 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายคูหนองหญ้ารังกาถึงหน้าวัด  หมู่ที่ 9  
ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  170  เมตร  สูง 1  เมตร  (พร้อมวางท่อระบายน้ า) 
งบประมาณ  100,000  บาท 
3.4  โครงการปรับปรุงถนนดินสายสามแยกหนองหิน-โสกดู่  (พร้อมวางท่อระบายน้ า)  
หมู่ที่  11  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  งบประมาณ  400,000 บาท 
3.5 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนายพัชชา  ถึงทางแยกบ้านนายอุทัย  หู่ที่ 
10  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  100  เมตร  งบประมาณ  210,000  บาท 
3.6 โครงการลงหินคลุกสายบ้านนางยุพิน  หมู่ที่ 10  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  
160  เมตร  งบประมาณ  36,000 บาท 
3.7 โครงการลงหินคลุกสายหนองคูขาด  หมู่ที่ 10   ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  430  
เมตร  งบประมาณ  130,000 บาท 

นางวิไล   -โครงการที่จะขอใช้จ่ายเงินสะสมมีทั้งหมด  7  โครงการรายละเอียดตามท่ีได้แจ้งต่อที่
นายก อบต.  ประชุมสภาแล้วนั้น  แต่เนื่องจากภายหลังที่ได้มีการก าหนดโครงการที่จะขอให้มีการ
   จ่ายขาดเงินสะสมได้มีหนังสือสั่งการมาใหม่เป็นระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม  
   ขอเชิญรองปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
น.ส.ปณัสพรท์ อาจอุดร - เงินสะสม 
    รองปลัด อบต     กรณีการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมว่า ให้ปรับลดเงินทุนส ารองเงินสะสมจากร้อยละ 
   25 เป็นร้อยละ 15 ของทุกปี และกรณีการใช้จ่ายเงินสะสม ให้เพ่ิมการกันเงินด้าน
   บุคลากรไว้ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปี กรณีใช้บริหารงานและกรณีเกิดสาธารณภัย และในกรณีท่ีมีนโยบายเร่งด่วน
   ของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
   ผู้ด าเนินการ หากงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่เข้าเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสม
   หรอืเงินทุนส ารองเงินสะสม ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ โดย
   ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเอง 
นายศิลป์  พลแสน -เพ่ือมิให้เป็นการใช้จ่ายเงินสะสมผิดระเบียบทางสภาจะขอให้นายก อบต เลือกโครงการ
ประธานสภาฯ  ที่มีความส าคัญท่ีสุดและมีงบประมาณที่จะใช้จ่ายเงินสะสมได้ไว้เพียง  1 โครงการ 
 

นางวิไล  ลิมไธสง  -ตามโครงการที่ได้เสนอมาท้ังหมดมีอยู่  1  โครงการที่มีความส าคัญและงบประมาณที่
นายก อบต.  เพียงพอในการที่จะใช้จ่ายเงินสะสมได้  คือ  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก
   สายคูหนองหญ้ารังกาถึงหน้าวัด  หมู่ที่ 9  ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  170  เมตร     
   สูง 1  เมตร  (พร้อมวางท่อระบายน้ า)  งบประมาณ  100,000  บาท 
นายสมาน เลไธสง -ถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่ส าคัญที่สุดเป็นเส้นทางในการมาวัดและประกอบพิธีกรรมต่างๆใช้ 
 ส.อบต หมู่ที่ 9  เป็นเส้นทางสัญจรไปมา 
 

นายศิลป์  พลแสน -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายจรัญ  ประจุธะกา -โครงการนี้ได้มีการน าเข้าแผนและข้อบัญญัติทุกปีแต่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากรอง
ประธานสภาฯ  งบประมาณไม่เพียงพอ  และก็มีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ใกล้เคียงไม่ยอมอุทิศที่ดินให้ในการ
   สร้างถนน  เป็นเหตุให้โครงการนี้ไม่ได้ท าสักครั้ง  แต่ตอนนี้เจ้าของที่ดินบริเวณใกล้เคียง
   ได้ยินยอมอุทิศที่ดินให้เรียบร้อยแล้วจึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือท าโครงการดังกล่าวให้
   แล้วเสร็จเพราะเป็นเส้นที่มีความส าคัญ 
นายศิลป์  พลแสน -ขอขอบคุณท่านจรัญที่ได้อภิปรายให้เห็นภาพความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการ
ประธานสภาฯ  ดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
 

นายวรุต  ศรีคุณ  -ผมไม่ขออภิปรายเพ่ิมนะครับผมจะขอให้มีการเพ่ิมงบประมาณโครงการนี้จะสามารถ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  ท าได้หรือไม่ครับ  หากได้ท าแล้วผมอยากจะให้ท าให้มันดีๆคงทนสามารถใช้ประโยชน์ไป
   นานๆครับ ท าครั้งหนึ่งต้องท าให้ดีครับไม่อยากท าแบบขาดๆเกินๆครับ 
 

นายศิลป์  พลแสน ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาว่าเห็นควรให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อท าโครงการ
ประธานสภาฯ  ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายคูหนองหญ้ารังกาถึงหน้าวัด  หมู่ที่ 9  ขนาดกว้าง  
   5 เมตร ยาว  170  เมตร สูง 1  เมตร (พร้อมวางท่อระบายน้ า) งบประมาณ  
   100,000  บาท ใครเห็นสมควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมท าโครงการดังกล่าว 
   โปรดยก มือขึ้นครับ   
 
มติที่ประชุมสภาฯ -มตทิี่ประชุม     อนุมัติ  จ านวน       10  เสียง 
     ไม่อนุมัติ  จ านวน    -     เสียง 
     งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง 
นายศิลป์  พลแสน -ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านนะครับที่เห็นความส าคัญของโครงการนี้ครับ 
ประธานสภาฯ 
   4.การพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

4.1 การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562  
แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าเครื่องเป่าลมพร้อมอุปกรณ์ ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปั้มลมพร้อมอุปกรณ์ลม งบประมาณ 8,000  บาท 

นายศิลป์  พลแสน -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  เกี่ยวกับการโอนงบประมาณครั้งนี้ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  2562  แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าเครื่องเป่าลมพร้อมอุปกรณ์ 
ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปั้มลมพร้อมอุปกรณ์ลม 
งบประมาณ  8,000  บาท 

มติที่ประชุมสภา  -มติที่ประชุม     อนุมัติ  จ านวน       10  เสียง 
     ไม่อนุมัติ  จ านวน     -    เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง 
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 ที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณประจ าปี 2562   
 5.การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ.2562 
นายศิลป์  พลแสน -ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติตู้น้ าหยอดเหรียญ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอภิชาติ  ทบลม -ได้อธิบายถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
หัวหน้าส านักปลัด ส่วนต าบลนาโพธิ์ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ.2562 
 

นายศิลป์  พลแสน -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผลจะขอมติจากที่ประชุม
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรอนุมัตใิห้ตั้งเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลนาโพธิ์เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ.2562 
   โปรดยกมือ  
มติที่ประชุมสภา  -มติที่ประชุม     อนุมัติ  จ านวน       10  เสียง 
     ไม่อนุมัติ  จ านวน     -    เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง 
มติที่ประชุมสภาฯ   -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตั้งเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นาโพธิ์เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ.2562 
นายศิลป์ พลแสน  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเล็งเห็นประโยชน์ ส่วนรวม 
 ประธานสภาฯ  เป็นใหญ่ เรื่องพิจารณาเรื่องสุดท้ายครับ  
  

6.การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  
เรื่องการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2562 

นายศิลป์  พลแสน -เชิญหัวหน้าส านักปลัดได้อธิบายถึงการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ  นาโพธิ์  เรื่องการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2562 
นายอภิชาติ -หัวหน้าส านักปลัด  ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562 เนื่องจากมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
แห่ง พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๕ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้บัญญตัิให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการขุดดินและถมดิน     

 มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนิน
ดินตามชนิดของดิน ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินตามชนิดของดินหรือสิ่งปลูกสร้างของ
บุคคลอ่ืน วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง วิธีการให้ความคุ้มครอง
และความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขอ่ืนในการขุดดินหรือถมดินปัจจุบันยังคงไม่มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าว 
ประกอบกับภายใต้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ได้มีการขุดดินและถมดินของ
ภาคเอกชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์จึงได้ออกข้อบัญญัติต าบล       
เรื่อง การขุดดินและถมดิน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ  
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 การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้มี
การก าหนดการขุดดินและถมดินภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

นายศิลป์  พลแสน -ตามที่หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงไปนั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมสภาว่าเห็นสมควรอนุมัติให้ข้อบัญญัติดังกล่าวเป็น
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม
สภานะครับ   

   -สมาชิกสภาท่านใดเหน็สมควรอนุมัติให้ตั้งเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลนาโพธิ์เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562 โปรดยกมือ  
มติที่ประชุมสภา  -มติที่ประชุม     อนุมัติ  จ านวน       10  เสียง 
     ไม่อนุมัติ  จ านวน     -    เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน  -  เสียง 
มติที่ประชุมสภาฯ   -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตั้งเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นาโพธิ์เรื่องการขุดดินและการถมดิน พ.ศ.2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  อ่ืนๆ 
 -ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  -ได้กล่าวปิดการประชุมสภาเวลา  12.30 น.   
    

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

 
ลงชื่อ ศิลป์  พลแสน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นายศิลป์  พลแสน) 
       ประธานสภา อบต.นาโพธิ์ 

 


