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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี   ๒๕61 

วันที่  9  เมษายน  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 - ได้เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  และได้ตรวจ

นับจ านวนสมาชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้วได้กล่าวเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ
ที่  2 ครั้งที่  1 /2561 ตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป  
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ประธานสภาฯ  - ไดก้ล่าวเปิดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.ในวันพรุ่งนี้คือวันที่ 10 เมษายน 2561 จะมีกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ดังนั้นจึง

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันและให้สมาชิกน า
ผู้สูงอายุมาด้วย  ในการท ากิจกรรมจะมีการตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุและจะมีอาหาร
เที่ยงเลี้ยงผู้สูงอายุขอให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเพ่ิมเติมแก้ไขส่วนใดหรือไม่ 
มติที่ประชุมสภา - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
๑.การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

นายอภิชาติ  - หัวหน้าส านักปลัด ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยฯได้แจ้งให้มีการรายงานผลการ
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สภาท้องถิ่นทราบโดยได้ก าหนดให้มี
   การรายงานในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
   ได้แจกในที่ประชุมเป็นเพียงตารางภาพรวมเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าแต่ละยุทธศาสตร์มี
   อะไรบ้างเท่านั้นส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องพิจารณา 
ประธานสภาฯ  1.การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  
   ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภาฯขอเชิญครับ 
นายธีระ   - ส.อบต.หมู่ที่ 7 เสนอนายค าพล  บอนไธสง ส.อบต.หมู่ที่ 11 เป็นเลขานุการ 
นายค าพล  - ส.อบต.หมู่ที1่1 ขอสละสิทธิ์เนื่องจากไม่มีความสามารถและได้เสนอนายธีระ ปะทะโน 
   โดยมีนายสมพงษ์ หินเกิ้ง ส.อบต.หมู่ที ่8 และ 
   นายสมาน เลไธสง ส.อบต.หมู่ 9 เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอในที่ประชุมใครเห็นสมควรแต่งตั้ง
   นายธีระ  ปะทะโน เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์เป็นการชั่วคราว
   ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจ าปี 2561 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภา  - สภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้งนายธีระ  ปะทะโน เป็นเลขานุการสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลนาโพธิ์เป็นการชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ 
นายธีระ   - เลขานุการสภาฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจผมในการท าหน้าที่
   เลขานุการสภาฯในครั้งนี้ครับ  
ประธานสภาฯ  2.การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ซึ่งได้หมดวาระลงในปีนี้ ท่านใดจะเสนอขอเชิญครับ 
   พร้อมผู้รับรอง 2 คนนะครับเราจะลงมติเป็นที่ละคนนะครับ 
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นายวรุต   - ส.อบต.หมู่ที่ 3  ได้เสนอ นายค าพล  บอนไธสง ส.อบต.หมู่ที่  11 เป็นกรรมการโดยมี
   นายช านาญ สังฆเวช ส.อบต.หมู่ที1่1และนายสมาน เลไธสง ส.อบต.หมู่ที9่เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  - สมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งนายค าพล  บอนไธสงเป็นคณะกรรมการพัฒนา
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ - สภามีมติเป็นเอกฉันท์ 
นายค าพล  - ส.อบต.หมู่ที่ 11  เสนอนายวรุต  ศรีคุณ  ส.อบต.หมู่ที่ 3  เป็นกรรมการโดยมี 
   นายสมพงษ์ หินเกิ้ง ส.อบต.หมู่ที8่ และนายสมาน เลไธสง ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  -สมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งนายวรุต  ศรีคุณ เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ - สภามีมติเป็นเอกฉันท์ 
นายสมพงษ์  - ส.อบต.หมู่ที่ 8 เสนอนายจรัญ  ประจุธะกา  ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นกรรมการโดยมี 
   นายช านาญ สังฆเวช ส.อบต.หมู่ที1่1และนายค าพล บอนไธสง ส.อบต.หมู่ที ่11 
   เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  -สมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งนายจรัญ  ประจุธะกา เป็นคณะกรรมการพัฒนา
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ - สภามีมติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ - การเลือกตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จะขอด าเนินการพิจารณาเรื่องต่อไปนะครับ 
   3.การพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองต่อ-หนองไผ่) หมู่ที่  8     
   (แผนหน้าที่ 61) ตั้งไว้จ านวน 400,000 บาท โอนลดจ านวน 220,000 บาท 
   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้าน 
   หนองต่อ-อ.พุทไธสง) หมู่ 8 ขนาด  กว้าง 5 เมตร ยาว 100  เมตร หนา 0.10 เมตร 
   งบประมาณ 220,000 บาท 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
นายสมพงษ์  - ส.อบต.หมู่ที่ 8 จากเดิมได้ตั้งงบประมาณไว้ 400,000 บาท  ขอโอนเปลี่ยนแปลงมา
   จ านวน 220,000บาทเพ่ือมาปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวเนื่องจากมีความล าบากมาก 
นายวรุต   - ส.อบต.หมู่ที3่ ผมขอเพ่ิมเติมนะครับผมใช้เส้นทางนี้เป็นประจ าประชาชนเดือดร้อน
   จริงๆขอความเห็นใจจากทางผู้บริหารด าเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภา
   เลยนะครับ  
   -มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรโอนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองต่อ-หนองไผ่) หมู่ที่  8 ตั้งไว้
   จ านวน  400,000 บาท โอนลดจ านวน  220,000 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองต่อ-อ.พุทไธสง) หมู่ 8 ขนาด                 
   กว้าง 5 เมตร ยาว 100  เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ  220,000 บาท   
   โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุมสภาฯ - สภามีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนลดจ านวน  220,000 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองต่อ-อ.พุทไธสง) หมู่ 8 
ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 100  เมตร หนา 0.10 เมตรงบประมาณ 220,000 บาท 

    มีมติเห็นชอบ 9   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ       2   เสียง 
     ไม่ออกเสียง 1   เสียง 
 
   4.การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงาน
   การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จ านวน  16  ตัว  ตั้งไว้จ านวน  52,700  บาท  โอนลด 
   จ านวน 50,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน      
   งานสวนสาธารณะ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
   จ านวน 50,000 บาท 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรโอนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุค่ากล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จ านวน  16  ตัว  ตั้งไว้
   จ านวน  52,700  บาท  โอนลดจ านวน 50,000 บาทโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ จ านวน 50,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 
   -สภามีมติเป็นเอกฉันท์ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จ านวน  16  ตัว  ตั้งไว้จ านวน  
   52,700  บาท  โอนลดจ านวน 50,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การ
   บริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ จ านวน 50,000 บาท 
     มีมติเห็นชอบ       9   เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
     ไม่ออกเสียง    3   เสียง 
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 
นายอภิชาติ     - หัวหน้าส านักปลัด โครงการนี้ได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติปี 2561   
   แต่ในช่วงสิ้นปี 2560  ได้มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการการจัดซื้อกล้องวงจรปิดของ
   หน่วยงานมีการก าหนดมาตรฐานของกล้องไว้จึงท าให้ไม่ตรงกับงบประมาณที่เราได้ตั้งไว้
   หากจะติดก็ต้องติดให้ได้มาตรฐานและผู้บริหารมีนโยบายที่จะจัดการปรับปรุงภูมิทัศแต่
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   ปรากฏว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศไว้ในข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ2561 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติสภาเพ่ือโอนงบประมาณรายจ่าย
   ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จ านวน16ตัว ตั้งไว้จ านวน  52,700  บาท  โอนลด
   จ านวน 50,000บาทโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชนงาน
   สวนสาธารณะ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
   จ านวน 50,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่  2  หน้า 56) 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเพ่ือ
   อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  
   -มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ค่ากล้อง
   วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จ านวน16ตัว ตั้งไว้จ านวน  52,700  บาท  โอนลดจ านวน 
   50,000บาทโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชนงาน 
   สวนสาธารณะ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
   จ านวน 50,000 บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
ประธานสภาฯ  5. การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2561  

(1.) โครงการเสริมสร้างถนนเส้นหนองซ าระหว่างบ้านพ่อเพชรถึงเขตติดต่อ 
   บ้านหนองบัวลอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร สูง 0.80 เมตร ท่อ0.40 
   จ านวน18 ท่อน 3จุดท่อ 0.60ท่อนจ านวน 36 ท่อน งบประมาณ 350,000 บาท
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (  หน้า 70) 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภานะครับ 
   มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมสร้างถนนเส้นหนองซ า
   ระหว่างบ้านพ่อเพชรถึงเขตติดต่อบ้านหนองบัวลอง ขนาดกว้าง 5 เมตร 
    ยาว 1,800 เมตร สูง 0.80 เมตร ท่อ0.40 จ านวน18 ท่อน 3จุดท่อ 0.60ท่อน
   จ านวน 36 ท่อน งบประมาณ 350,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 
มตทิี่ประชุมสภาฯ -ที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมสร้างถนนเส้น
   หนองซ า ระหว่างบ้านพ่อเพชรถึงเขตติดต่อบ้านหนองบัวลอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
   1,800เมตร สูง 0.80 เมตร ท่อ0.40 จ านวน18 ท่อน 3จุดท่อ 0.60ท่อนจ านวน 
   36 ท่อน งบประมาณ 350,000 บาท 
    มีมติเห็นชอบ 9   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ       2  เสียง 
     ไม่ออกเสียง 1   เสียง 
 

(2.) โครงการถนนดินลงหินคลุกสายหนองต่อ-หนองไผ่ หมู่ที่ 8  บ้านหนองต่อ 
   ขนาดกว้าง4 เมตรยาว 850เมตร สูง0.10เซนติเมตรงบประมาณ  170,000 บาท
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( หน้า 61) 
    -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภา 
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   -มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถนนดินลงหินคลุกสาย
   หนองต่อ-หนองไผ่ หมู่ที่ 8  บ้านหนองต่อขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 850 เมตร สูง 0.10
   เซนติเมตร งบประมาณ  170,000 บาท 
มตทิี่ประชุมสภาฯ - สภามีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถนนดินลงหินคลุกสาย หนองต่อ-หนองไผ่ 
   หมู่ที่ 8  บ้านหนองต่อขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 850 เมตร สูง 0.10เซนติเมตร 
   งบประมาณ  170,000 บาท  เป็นเอกฉันท์ 
    มีมติเห็นชอบ 10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ       1   เสียง 
     ไม่ออกเสียง 1   เสียง 
 
   (3.)โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  (สายหนองหญ้ารังกา-บ้านแวง)   ขนาด
   กว้าง 4.00  เมตร ยาว  580  เมตร  หนา 0.10 เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยหรือมี
   ปริมาตรหินคลุก  ไม่น้อยกว่า  232  ลบ.ม งบประมาณ  120,000 บาท 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( หน้า 64) 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภา
   - สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล.        
   คูหนองสาธารณะ  หมู่ที่ 9  บ้านหนองหญ้ารังกา ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 55  เมตร 
   สูง 0.15 เมตร งบประมาณ  120,000 บาท 
มตทิี่ประชุมสภา  - สภามีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล.          
   คูหนองสาธารณะ  หมู่ที่ 9  บ้านหนองหญ้ารังกา ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 55  เมตร 
   สูง 0.15 เมตร งบประมาณ  120,000 บาท  เป็นเอกฉันท์ 
    มีมติเห็นชอบ 9   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ       2  เสียง 
     ไม่ออกเสียง 1   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  - เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - ผมขอเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุขอให้รองปลัดเป็นผู้ชี้แจงด้วยนะครับ 
น.ส.ปณัสพรท ์ - รองปลัด อบต. เกี่ยวกับกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดกิจกรรมทั้ง
   วันโดยจะมีการเปิดรับลงทะเบียนในช่วง 08.30 น  โดยอาจจะเชิญท่านนายอ าเภอมา
   เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
นายจรัญ  - รองประธานสภา จะมีการรดน้ าด าหัวก่อนทานอาหารได้หรือไม่หรือว่ามีข้ันตอนใดบ้าง
   กรุณาแจ้งด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกครับ 
นางวิไล   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้อนุมัติให้
   จ่ายขาดเงินสะสมในการจัดท าโครงการตามที่เสนอเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
   ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ของเรา 
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นายวรุต   - ส.อบต.หมู่ที่ 3  ผมขอให้ติดตามงานด้วยนะครับอย่าท างานแบบผ่านๆเพราะถือว่าเป็น
   การใช้งบประมาณจ านวนมากอยากจะฝากทุกท่านด้วยนะครับเพ่ือป้องกันความเสียหาย
   ไม่ให้เกิดข้ึน 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
   -เมื่อไม่มีอะไรอีก ผมขอปิดการประชุมสภาเวลา  12.00 น.   
    

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

 
ลงชื่อ นายศิลป์  พลแสน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นายศิลป์  พลแสน) 
       ประธานสภา อบต.นาโพธิ์ 
 

ลงชื่อ ค าพล  บอนไธสง       คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายค าพล  บอนไธสง) 
 
ลงชื่อ หัน  ราชสีภูม ิ       คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม        
      (นายหัน  ราชสีภูมิ) 
 

  ลงชื่อ บุญมี  นามวงศรี       คณะกรรมตรวจบันทึกรายงานการประชุม    
       (นายบุญมี   นามวงศรี ) 


