
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 
ประจําป 256๕ 

วันศุกรท่ี  14 มกราคม 2565 
เวลา  09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ช้ัน 2 
………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
   ........................................................................................................................... 
   ..............................................................................................................................
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
   การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  

วันท่ี 5 มกราคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทูถาม  
- ไมมี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  

- ไมมี – 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม 

5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  

นาโพธิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 5.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน เพ่ือแตงตั้ง  

  เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

5.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน เพ่ือแตงตั้ง  

เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

5.4 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เพ่ือแตงตั้ง  

เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  

   
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 256๕ 

วันศุกรท่ี  14 มกราคม  ๒๕65 
เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ช้ัน 2 
………………………………. 

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ  -   สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายจรัญ ปะจุธะกา ประธานสภา  จรัญ ปะจุธะกา  
2 นายธีระ ปะทะโน รองประธานสภา ธีระ ปะทะโน  
3 นายพนมมรุง โพธิขํา สมาชิกสภา  อบต.ม.3 พนมมรุง โพธิขํา  
4 นายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิกสภา  อบต.ม.8 สมพงษ หินเก้ิง  
5 นายสุริยา นารินทร สมาชิกสภา  อบต.ม.10 สุริยา นารินทร  
6 นายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกสภา  อบต.ม.11 กฤษณชัย ตาไธสง  

 สมาชิกท่ีเขาประชุม   6 คน 
             ขาด                    0      คน 
    ลา                      ๐  คน 

 ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ  -   สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายไสว พลสม นายก อบต.นาโพธิ์ ไสว พลสม  
2 นายศิลป พลแสน รองนายกฯ ศิลป พลแสน  
3 นายชํานาญ สังฆเวช รองนายกฯ ชํานาญ สังฆเวช  
4 นายสุรีพงศ กาศไธสง เลขานุการนายกฯ สุรีพงศ กาศไธสง  
5 นางนิตยา อาจจํานงค ผูอํานวยการกองคลัง นิตยา อาจจํานงค  
6 นายอภิชาติ ทบลม หัวหนาสํานักปลัด อภิชาติ ทบลม  
7 นางสาวสุมาพร ชัยศร นักวิเคราะหนโยบายและแผน สุมาพร ชัยศร  

 

 

 

 

 

 

 

 

/นายจรัญ... 
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นายจรัญ(ประธานสภา): -ไดเชิญสมาชิกสภาทุกคนเขาหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  และ
ไดตรวจนับจํานวนสมาชิก เม่ือครบองคประชุมแลวไดกลาวเชิญประธานสภาฯจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญท่ี  1 ครั้งท่ี  2  ประจําป 2565 ตอไป 
-ไดกลาวเปดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๓๐  น. และประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
นายจรัญ(ประธานสภา):  เนื่องจาก นางยุวดี มาตยนอก ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดลา

พักผอนทําใหการประชุมครั้งนี้ไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 19 วรรคทาย 
ความวา “ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน หรือมีแต
ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไมยอมปฏิบัติหนา ใหสภาทองถ่ิน
เลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุม
คราวนั้น โดยใหนําความในขอ 13 และขอ 26 วรรคสองมาบังคับใชโดยอนุโลม เวน
แตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวยวิธีการยกมือ ” ดังนั้นขอใหท่ีแระชุมสภาเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือพนักงานสวนตําบล เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภากอน
นะครับ ขอเชิญครับ 

นายสมพงษ(สมาชิก  ม.8): เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ หมูท่ี 8 บานหนองตอ ขอเสนอ นายพนมรุง โพธิขํา สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ หมูท่ี 3 บานจอก ครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : ขอผูรับรองไมนอยกวา สองคน  
    มีผูรับรองจํานวน สองคนคือ 

๑. นายสุริยา นารินทร  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 บานหนองหวา 
   ๒. นายกฤษณชัย ตาไธสง  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 บานหนองหวา 
นายจรัญ(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกสภา อบต.ทานใดตองการจะเสนอชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีผมขอ  

ปดการเสนอชื่อครับ 
เม่ือมีผูไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

เพียงชื่อเดียวก็เปนวา นายพนมรุง โพธิขํา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 บานจอก ไดรับ
เลือกเปนเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวนะครับ 

มติท่ีประชุม  เลือกให นายพนมรุง โพธิขํา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 บานจอก เปน
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ)  แจงประชาสัมพันธใหสมาชิกสภาฯ เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับการประชุมสภาทองถ่ิน 
การพิจารณารางขอบัญญัติ การอนุมัติใหใชเงินสะสม/ทุนสํารอง การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระบบงบประมาณและการเงินการคลังของทองถ่ิน”  

/ณ โรงแรม... 

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 
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ณ โรงแรมอัชวาเรซ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันท่ี 28 – 30 
มกราคม 2565 โดยมีคาลงทะเบียน คนละ 3 ,900 บาท โดยสามารถเบิก
คาลงทะเบียนไดเต็มตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ขอ28(1) 
ซ่ึงกระผมอยากใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานเขารวมการฝกอบรมครั้งนี้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายจรัญ(ประธานสภา): -ประธานสภาไดใหสมาชิกสภาฯไดอานและตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวตาม

เอกสารท่ีแจกใหวามีสวนไหนท่ีจะแกไขหรือไม 
ท่ีประชุมสภา -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนเอกฉันท  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทูถาม  
นายสมพงษ(สมาชิก  ม.8): เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลนาโพธิ์ หมูท่ี 8 บานหนองตอ ไดรับทราบขอมูลจากงานปองกันภัยฯ แจง
วางบประมาณโครงการดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวยกูชีพ-กูภัยเพ่ือให
การบริการผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล ไมเพียงพอ ฝากใหทานนายกฯ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของชวยดูแลดวยครับ 

นายศิลป(รองนายกฯ):  เรียนทานนายกฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุก
ทานครับ ในสวนของงบประมาณโครงการดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวย
กูชีพ-กูภัยเพ่ือใหการบริการผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล ไมเพียงพอ  มีระเบียบ
ใหสามารถโอนงบประมาณไดหากไมเพียงซ่ึงจะพิจารณาโอนงบประมาณตอไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  
- ไมมี – 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม 
5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):  ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ  
นางสาวสุมาพร(นักวิเคราะหฯ):     เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉัน

นางสาวสุมาพร ชัยศร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร เพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ัง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน รับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว

ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

/ยุทธศาสตร... 
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-4- 

   ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การคมนาคม 
38 13,161,000 34 10,336,000 53 29,729,000 54 18,572,400 78 45,303,458 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 
34 2,450,000 34 2,870,000 21 2,489,200 20 2,419,200 20 2,419,200 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

42 7,428,000 41 5,913,000 42 5,763,000 45 5,689,000 38 5,413,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ส่ิงแวดลอม 
24 4,270,000 15 1,660,000 20 2,270,000 19 2,886,000 18 1,660,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

แหลงน้ํา 
9 2,363,000 10 8,033,000 28 12,770,000 28 32,293,200 17 6,133,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สังคม 
55 9,794,000 62 11,119,000 65 11,916,000 67 12,626,000 80 13,716,000 

ยุทธศาสตรการบริการ

จัดการที่ดีและพัฒนา

ประสิทธิภาพการเมืองการ

บริหาร 

19 2,250,000 20 2,721,000 21 2,251,000 21 2,186,000 21 2,186,000 

รวม 221 41,716,000 216 42,652,000 250 67,188,200 254 76,671,800 272 76,830,658 

 

 

 

 

 

/รายงานสรุป... 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวน

โครงการใน

แผนพัฒนา 

ทองถิ่น 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการดําเนินงาน 

(ตามขอบัญญัติงบประมาณ 2564) 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 54 12 11.88 3,056,000 18.32 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 20 6 5.94 195,000 1.17 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45 23 22.77 2,860,124 17.15 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 19 4 3.96 70,000 0.42 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 28 2 1.98 1,000,000 6.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 67 44 43.56 9,164,400 54.95 

ยุทธศาสตรการบริการจัดการที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง

การบริหาร 
21 10 9.90 331,000 1.98 

รวม 254 101 100 16,676,524 100 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลําดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการท่ีสามารถดําเนินการได (34 โครงการ) 

คิดเปนรอยละ

ของแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

คิดเปนรอยละ

ของแผนการ

ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ

ของขอบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  254 76,671,800 

13.38 33.66 33.66 
2 จัดทําแผนการดําเนินงาน 101 16,676,524 

3 ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ 101 16,676,524 

4 สามารถดําเนินการได 34 12,546,961.48 

/รายละเอียด... 
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   (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทาน) 

   ปญหาและอุปสรรคท่ีไมสามารถดําเนินโครงการท่ีมีในขอบัญญัติได

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-

19) จึงทําใหไมสามารถจัดโครงการได เนื่องจากโครงการสวนใหญท่ีตั้งไวใน

ขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนโครงการฝกอบรมซ่ึงตองมีการรวมตัวของ

กลุมคนประกอบกับคําสั่งจังหวัดบุรีรัมยท่ีหามคนรวมตัวกันทํากิจกรรมเพ่ือปองกัน

การแพรเชื่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบประมาณบางสวนเราก็ไดโอน

ไปใชในโครงการสนับสนุนการดําเนินการสถานท่ีกักกัน ณ ศูนย กศน. ตําบลนาโพธิ์ 

ขอจบการรายงานเพียงเทานี้ มีทานใดจะสอบถามหรือไมคะ 

นายอภิชาติ(หน.สป):   เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ และสมาชิกสภาฯ  ทุกทาน  กระผม

นายอภิชาติ ทบลม ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด จากท่ีนักวิเคราะหฯ ไดนําเสนอการ

ติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2564 ตัวเลขจากตารางท่ีไดรับ

ทราบขอมูล ปกติการดําเนินการโครงการสวนใหญจะเปนโครงการฝกอบรม ซ่ึงปกติ

เราจะมีการดําเนินการทุกโครงการเกือบ 100 % ในทุกๆป แตจากการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถจัดโครงการได จึง

ทําใหสามารถจัดทําโครงการไดนอยกวาเปาหมายกวาทุกป   

ท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน เพ่ือแตงตั้ง 

  เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):  ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ  
นางสาวสุมาพร (นักวิเคราะหฯ):     เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ และสมาชิกสภาฯ  ทุกทานคะ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 8 ใหผูบริหาร

ทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย (3)  สมาชิกสภาทองถ่ิน

คัดเลือกจํานวนสามคน ขอ 10 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

 (๑)  กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก 

(ก)  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ี

ท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย การผังเมือง   

(ข)  ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจ 

(ค)  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด  โดยใหเนน

ดําเนินการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน 

/การแกไข... 
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การแกไขปญหาความยากจน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

(ง)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

(จ)  นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 

(ฉ)  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 

ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน  และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ  

มาประกอบการพิจารณาดวย 

(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหา

เก่ียวกับจัดทํารางแผนพัฒนา 

ในการจัดทํารางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์   นําปญหา

ความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดมา

พิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาแตหากเกินศักยภาพองคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์

ใหเสนอปญหาความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือพิจารณาบรรจุไว

ในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี 

   (๓)  พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 

(๔)  ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานขอ  ๑๙ (๒)   

(๕)  พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๖)  แตงตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ี 

เห็นสมควร 

(7)  ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวมวิเคราะหปญหาความตองการของ 

ประชาชนในทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ดวย 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : เม่ือสมาชิกสภา อบต.ไดเขาใจถึงระเบียบและหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินแลว ผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภา อบต. ไดเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และขอใหมีผูรับรองไมนอยกวา ๒ คนดวยครับ 

นายสุริยา(สมาชิก ม.10): เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุริยา นารินทร สมาชิก อบต.หมูท่ี 10 ขอเสนอผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คือ นายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิกสภา 
อบต. หมูท่ี 8 บานหนองตอ ครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : ขอผูรับรองไมนอยกวา สองคน  
   มีผูรับรองจํานวน สองคนคือ 

๑. นายธีระ ปะทะโน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 บานโศกกะฐิน 
   ๒. นายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 บานหนองหวา 

/นายสมพงษ... 

 

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 

 



-8- 

นายสมพงษ(สมาชิก ม.8):  เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิก อบต.หมูท่ี 8 ขอเสนอผู
สมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คือ นายพนมรุง โพธิขํา 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 บานจอก ครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : ขอผูรับรองไมนอยกวา สองคน  
   มีผูรับรองจํานวน สองคนคือ 

๑. นายสุริยา นารินทร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 บานหนองหวา 
   ๒. นายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 บานหนองหวา 
นายสุริยา(สมาชิก ม.10):   เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุริยา นารินทร สมาชิก อบต.หมูท่ี 10 ขอเสนอ

ผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คือ นายธีระ ปะทะโน 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 บานโศกกะฐิน ครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : ขอผูรับรองไมนอยกวา สองคน  
   มีผูรับรองจํานวน สองคนคือ 

๑. นายพนมรุง โพธิขํา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 บานจอก 
   ๒. นายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 บานหนองหวา 
นายจรัญ(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกสภา อบต.ทานใดตองการจะเสนอชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีผมขอ  

ปดการเสนอชื่อครับ  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ตัวแทนจากสภาทองถ่ิน มีจํานวน 3 ทานไดแก  

1. นายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิก อบต.หมูท่ี 8 
   2. นายพนมรุง โพธิขํา สมาชิก อบต.หมูท่ี 3 
   3. นายธีระ ปะทะโน สมาชิก อบต.หมูท่ี 7 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  

5.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน เพ่ือแตงตั้ง 

  เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):  ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ  
นางสาวสุมาพร(นักวิเคราะหฯ):    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 ให

ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ประกอบดวย (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน และขอ 

29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ 

/ความเห็น... 
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ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโ ดย

อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

(๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : เม่ือสมาชิกสภา อบต.ไดเขาใจถึงระเบียบและหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินแลว ผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภา อบต. ไดเสนอชื่อผู
สมควรไดรับการแตงตั้งเปน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
และขอใหมีผูรับรองไมนอยกวา ๒ คนดวยครับ 

นายสมพงษ(สมาชิก ม.8):  เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิก อบต.หมูท่ี 8 ขอเสนอผู
สมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
คือนายสุริยา นารินทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 บานหนองหวา ครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : ขอผูรับรองไมนอยกวา สองคน  
   มีผูรับรองจํานวน สองคนคือ 

๑. นายพนมรุง โพธิขํา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 บานจอก 
   ๒. นายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 บานหนองหวา 
นายสมพงษ(สมาชิก ม.8):  เรียนประธานสภาฯ ผมนาย สมพงษ หินเก้ิง สมาชิก อบต.หมูท่ี 8 ขอเสนอผู

สมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
คือนายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 บานหนองหวา ครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : ขอผูรับรองไมนอยกวา สองคน  
   มีผูรับรองจํานวน สองคนคือ 

๑. นายสุริยา นารินทร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 บานหนองหวา 
   ๒. นายพนมรุง โพธิขํา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 บานจอก 
นายสุริยา(สมาชิก ม.10):   เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุริยา นารินทร สมาชิก อบต.หมูท่ี 10 ขอเสนอ

ผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
คือ นายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 บานหนองตอ ครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : ขอผูรับรองไมนอยกวา สองคน  
   มีผูรับรองจํานวน สองคนคือ 

๑. นายพนมรุง โพธิขํา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 บานจอก 
   ๒. นายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 บานหนองหวา 
นายจรัญ(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกสภา อบต.ทานใดตองการจะเสนอชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีผมขอ  

ปดการเสนอชื่อครับ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตัวแทนจากสภา

ทองถ่ิน มีจํานวน 3 ทานไดแก  
1. นายสุริยา นารินทร สมาชิก อบต.หมูท่ี 10 

   2. นายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิก อบต.หมูท่ี 11 
   3. นายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิก อบต.หมูท่ี 8 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  

/5.4 การคัดเลือก... 
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5.4 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เพ่ือแตงตั้ง  

เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):  ขอเชิญเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ  
นางสาวสุมาพร(นักวิเคราะหฯ):    ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ 

เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2563 ขอ 12 ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย 

(3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มอบหมายจํานวนสองคน และขอ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

1. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

2. พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน

ตามขอ 10 

3. ออกระเบียบท่ีจําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ท้ังนี้ ตองไมขัดหรือ

แยงกับประกาศนี้ 

4. สนับสนุนใหบุคคลในทองถ่ินสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบาน ในชุมชน

หรือหนวยบริการ ไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

5. ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงาน

สาธารณสุขของกลุมเปาหมาย แกหนวยงาน องคกรหรือกลุมประชาชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

6. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การ

จายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : เม่ือสมาชิกสภา อบต.ไดเขาใจถึงระเบียบและหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแลว ผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภา อบต. ไดเสนอชื่อผูสมควรไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และขอใหมีผูรับรองไมนอย
กวา ๒ คนดวยครับ 

นายสุริยา(สมาชิก ม.10):   เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุริยา นารินทร สมาชิก อบต.หมูท่ี 10 ขอเสนอ
ผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ  
นายพนมรุง โพธิขํา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 บานจอก ครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : ขอผูรับรองไมนอยกวา สองคน  
   มีผูรับรองจํานวน สองคนคือ 

๑. นายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 บานหนองตอ 
   ๒. นายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 บานหนองหวา 

/นายสมพงษ... 
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นายสมพงษ(สมาชิก ม.8):  เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมพงษ หินเก้ิง สมาชิก อบต.หมูท่ี 8 ขอเสนอผู
สมควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ 
นายธีระ ปะทะโน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 บานโศกกะฐิน ครับ 

นายจรัญ(ประธานสภาฯ) : ขอผูรับรองไมนอยกวา สองคน  
   มีผูรับรองจํานวน สองคนคือ 

๑. นายพนมรุง โพธิขํา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 บานจอก 
   ๒. นายกฤษณชัย ตาไธสง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 บานหนองหวา 
นายจรัญ(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกสภา อบต.ทานใดตองการจะเสนอชื่อผูอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีผมขอ  

ปดการเสนอชื่อครับ  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตัวแทนจากสภาทองถ่ิน มีจํานวน 2 

ทานไดแก  
1. นายพนมรุง โพธิขํา สมาชิก อบต.หมูท่ี 3 

   2. นายธีระ ปะทะโน สมาชิก อบต.หมูท่ี 7 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

นายจรัญ (ประธานสภา): -ขอเชิญสมาชิกในท่ีประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ 

นายสมพงษ(สมาชิก ม.8):  1. โครงการขุดลอกคลอง จะมีปญหาในรูปแบบรายการท่ีออกแบบใน

ปงบประมาณ 2564 ท่ีผานมาโครงการขุดลอกโนนวัดเกาขุดเสร็จไมมีทางน้ําเขา-

ออก ไดสอบถามทางผูรับเหมาแลวบอกแลวทําตามแบบในแบบไมมี ขอฝากนาย

ชางและผูออกแบบเวลาเขียนแบบใหผูท่ีเก่ียวของมีสวนของรับรูถึงแบบงาน

โครงการดวยครับ  

  2. การขุดลอกสระ ผูรับเหมาเอาดินมาท้ิงเรี่ยราดไมปรับเกลี่ยทําใหไม

สามารถใชพ้ืนท่ีไดตองเสียงบประมาณ ฝากถึงผูบริหารเจรจาอยางไรใหผูรับเหมา

นําดินไปท้ิงสามารถใชงานพ้ืนท่ีได ผูตรวจรับงานโครงการอยากใหตรวจท้ังสอง

อยางตรวจงานท่ีขุดลอกและตรวจท่ีท้ิงดินท่ีขุดออกมาท้ิงดวยครับ 

นายไสว(นายก อบต.):  เปนสิ่งดีท่ีการทํางานการกอสรางตาง ๆ ก็ตองทําตามแบบแตไมไดตามใจ 

ข้ึนกับการเขียนแบบท่ีเรงรีบเลยไมไดออกสํารวจหนางานจริง ถาจะใหดีในการ

ทํางานเก่ียวกับผูรับเหมาข้ึนกับการท่ีเราเลือกบริษัทท่ีมีคุณภาพและรับผิดชอบตอ

งาน ถาบริษัทไหนเอาเปรียบก็จะเอาเปรียบเราตลอด ควรเลือกบริษัทท่ีมีคุณภาพ

และใสใจตองาน ขอรับไวในการพิจารณาตอไปครับ 

นายสมพงษ(สมาชิก ม.8):  โคมไฟสองสวางในหมูบานหลอดขาดหลายจุดอยากใหสงเจาหนาท่ีไป

ซอมแซม อยากจะเสนอความคิดเห็นถาเปลี่ยนเปนโซลาเซลลจะทําใหประหยัด

และคุมคาตองบประมาณหรือไม เพราะมีหลายบานมีความตองการติดไฟฟาสอง

สวางหนาบาน 

/นายศิลป... 
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นายศิลป(รองนายก):  เสาไฟฟาเปนทรัพยสินของการไฟฟาเราไมสามารถไปติดตั้งอุปกรณใดๆได 

ถาติดโซลาเซลลตองหาเสาไปติดตั้งเอง แตดวยงบประมาณจํากัดเราตองคอยเปน

คอยไป หลอดไฟท่ีเสียบอยเนื่องจากหมอแปลงไฟฟาติดตั้งมานานแลวประกอบกับ

หมูบานมีการขยายตัวทําใหมีการใชไฟมากข้ึนทําใหกระแสไฟฟาตกบอยซ่ึงโคมไฟ

ท่ีใชบัลลาสตหรือสตารทเตอรมีปญหาถาแรงดันกระแสไฟฟาตกบอย เลย

เปลี่ยนไปใชหลอดไฟ LED ใชไดประมาณ 1-2 เดือนก็เสียแลวยังเปนปญหาใน

สวนนี้อยูจะไดปรึกษาหารือกับเจาท่ีในการแกไขปญหาในสวนนี้ตอไป ตอนนี้

ผูรับผิดชอบงานโครงการไดเสนอรายการจัดซ้ืออุปกรณไฟฟาแลวจะไดออก

ใหบริการติดตั้งตามหมูบานตอไปครับ 

นางสาวสุมาพร (นักวิเคราะหฯ):     ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน และทานนายกฯ ทานรองนายกฯ และทาน
เลขานุการนายกฯ รูปถายแตงกายเครื่องแบบชุดปกติขาว ขนาด ๑ นิ้วจํานวน ๒ 
รูป เพ่ือมาจัดทําคําขอมีบัตรประจําตัวสมาชิกเสนอตอนายอําเภอลงนามในบัตร
ประจําตัว  และขนาด 3 นิ้ว จํานวน 2 รูป เพ่ือจัดทําทําเนียบ เพ่ือใหรวดเร็ว
ขอใหทุกทานนํารูปถายมา ใหในวันจันทรท่ี 24 มกราคม 2565 เพ่ือจะไดจัดทํา
คําขอมีบัตรตอไป  

นายไสว(นายก อบต.):  เรื่องการอยูเวรยามในสํานักงาน เวรกลางคืนเรามีเวรเปลคืนละสองคนมี
งบประมาณคาใชจาย ผมอยากใหไดสองสวนคือเวรเปลและเวรสํานักงานซ่ึง
กระผมมีความคิดวาใหนํารถกูชีพมาจอดสแตนดบายอยูขางสํานักงานไมตองไปอยู
อาคารดานหนาใหมาประจําอยูในสํานักงาน จะไดมาชวยดูแลสํานักงานดวย
รวมถึงคนท่ีเขาเวรสํานักงานจะไดมีเพ่ือน  

นายจรัญ (ประธานสภา):  ขอบคุณทานนายกในการเขาเวรของกูชีพท่ีตองยายจากอาคารดานหนามา
ประจําท่ีสํานักงานตองมีท่ีพักใหผูท่ีเขาเวร จะมีแนวทางแบบไหนจะตอเติมอาคาร
หรือทําหองพักขอทราบรายละเอียดดวยครับ 

นายไสว(นายก อบต.):  การอยูเวรยามจะตองอยูรอบนอกไมใหเขามาในสํานักงาน จะทําหองพักให
และมีสวัสดิการใหกับพนักงาน ซ่ึงจะพิจารณาตอไป 

นายธีระ(สมาชิก ม.7):  1. จัดทําขอมูลผูบริหาร สมาชิกสภาฯ เจาหนาท่ี อบต. ทุกทาน อยากให
รูจักกันทุกคนเวลาติดตอประสานงานจะไดติดตอประสานงานกันไดสะดวก 

  2. สายไมคไมเปนระเบียบ อยากใหมีการปรับปรุงแกไขใหดูดีกวานี้  
  3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหเลขานุการนายกฯ เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน 
  4. กองคลังแจงวามีงบประมาณเขามาแลว เสนอใหสมาชิกสภาฯ บาน

หนองหวาไดเสนอโครงการเขามาใหทํากอนเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนเนื่องจากเห็นปญหาความเดือดรอนท่ีเรงดวนกวาทุกหมูบาน 

  5. เรื่องงบประมาณในการจัดทําถนนสายบานหนองหวา-บานจอก อยูใน
ข้ันตอนไหนแลว 

/นายไสว... 
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นายไสว(นายก อบต.):  ไดประสานงานไปยังจังหวัดแลวตอนนี้อยูระหวางดําเนินการ ซ่ึงมีหลาย

หนวยงานไดสงเรื่องเขาไปเลยตองท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา คาดวาจะไดในเร็วๆ นี้ครับ 
นายจรัญ (ประธานสภา):  ขอบคุณทานนายก มีทานใดจะสอบถามหรือวามีขอเสนอแนะอีกหรือไมครับ 

ถาไมมีกระผมขอปดการประชุมครับ 
ปดการประชุมเวลา  12.๐๐ น.   
 

(ลงชื่อ)          พนมรุง โพธิขํา   ผูบันทึกรายงานการประชุม  
     (นายพนมรุง โพธิขํา) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
 
(ลงชื่อ)   พนมรุง โพธิขํา   ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ) สมพงษ หินเก้ิง   ผูตรวจรายงานการประชุม     
        (นายพนมรุง โพธิขํา)     (นาย สมพงษ หินเก้ิง) 
         สมาชิกสภาฯ ม.3                 สมาชิกสภาฯ ม.8 
 
 
(ลงชื่อ)   สุริยา นารินทร   ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ) จรัญ ปะจุธะกา  ผูรับรองรายงานการประชุม     
        (นายสุริยา นารินทร)      (นายจรัญ ปะจุธะกา) 
         สมาชิกสภาฯ ม.10              ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
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