
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  
ประจําป 256๕ 

วันพุธท่ี  5 มกราคม 2565 
เวลา  09.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
   ........................................................................................................................... 
   ..............................................................................................................................
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
   การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ครั้งแรก วันท่ี 30 ธันวาคม 
2564 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทูถาม  
- ไมมี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  

- ไมมี – 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม 
   เรื่องท่ี ๑ การแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
   
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 256๕ 

วันพุธท่ี  5 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 นายเชาวรินทร  แทนดี ทองถ่ินอําเภอนาโพธิ์ เชาวรินทร  แทนดี  
2 นายไสว พลสม นายก อบต.นาโพธิ์ ไสว พลสม  
3 นายศิลป พลแสน รองนายกฯ ศิลป พลแสน  
4 นายชํานาญ สังฆเวช รองนายกฯ ชํานาญ สังฆเวช  
5 นายสุรีพงศ กาศไธสง เลขานุการนายกฯ สุรีพงศ กาศไธสง  
6 นางยุวดี มาตยนอก ปลัด อบต.นาโพธิ์ ยุวดี มาตยนอก  
7 นางนิตยา อาจจํานงค ผูอํานวยการกองคลัง นิตยา อาจจํานงค  
8 นางศิริกร เกษจันทร ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ ศิริกร เกษจันทร  

๑๐ นายอภิชาติ ทบลม หัวหนาสํานักปลัด อภิชาติ ทบลม  
๑๑ นางเยาวมาลย รักงาม ผูใหญบานหมูท่ี 3 เยาวมาลย รักงาม  
12 นางละอองดาว ปะทะโน ผูใหญบานหมูท่ี 7 ละอองดาว ปะทะโน  
13 นายพรชัย โนไธสง ผูใหญบานหมูท่ี 9 พรชัย โนไธสง  
14 นายวุฒิชัย รอมไธสง ผูใหญบานหมูท่ี 10 วุฒิชัย รอมไธสง  
15 นายพิลาส เหงาไธสง ผูใหญบานหมูท่ี 11 พิลาส เหงาไธสง  
16 นางสาวอรพัชรีวรรณ โสรัมย ผอ.รร.วัดบุปผาราม อรพัชรีวรรณ โสรัมย  
17 นายศรุติพงศ ดังคูณพิทักษ ผอ.รร.บานโศกกะฐิน ศรุติพงศ ดังคูณพิทักษ  
18 นางธัญญลักษณ เวชกามา ผอ.รร.วัดทาเรียบ ธัญญลักษณ เวชกามา  

/ผูเขารวม... 

......ยุวดี.....ผูบันทึก........พนมรุง......ผูตรวจ.......สมพงษ.........ผูตรวจ........สุริยา......ผูตรวจ.........จรัญ.......ผูรับรอง 
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ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ  -   สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

19 นางนารี พลรักษา ประธาน อสม. ม.9 นารี พลรักษา  
20 นางลําดวน เปลี่ยนไธสง ประธาน อสม. ม.3 ลําดวน เปลี่ยนไธสง  
21 นางสุภาพร มาตยนอก ประธาน อสม. ม.11 สุภาพร มาตยนอก  
22 นางสมพร ฉลองภาค อสม. สมพร ฉลองภาค  
23 นางวรินทร ดาวไธสง อสม. วรินทร ดาวไธสง  
24 นางมะลิวรรณ นนลือชา อสม. มะลิวรรณ นนลือชา  
25 นางบัวลี เม็งไธสง อสม. บัวลี เม็งไธสง  
26 นางสายฝน นารถไธสง อสม. สายฝน นารถไธสง  
27 นางบุญถ่ิน สถิตไพบูลย อสม. บุญถ่ิน สถิตไพบูลย  
28 นางปทมาภรณ อนมนวล อสม. ปทมาภรณ อนมนวล  
29 นายไชยกฤต ชํานานสิงห นักวิชาการเกษตร ไชยกฤต ชํานานสิงห  
30 นางสาวปณชญา เวชไธสง นักวิชาการศึกษา ปณชญา เวชไธสง  
31 นางสาวสุมาพร ชัยศร นักวิเคราะหนโยบายฯ สุมาพร ชัยศร  
32 นางสาวฬุจิราภรณ หยาดไธสง นักจัดการงานท่ัวไป ฬุจิราภรณ หยาดไธสง  
33 นางสาววราลักษณ ตังคณิตานนท นักพัฒนาชุมชน วราลักษณ ตังคณิตานนท  
34 นางสาวละมุด ปลิวไธสง นักวิชาการพัสดุ ละมุด ปลิวไธสง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
-ไมมี-    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นายจรัญ(ประธานสภา): -ประธานสภาไดใหสมาชิกสภาฯไดอานและตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวตาม

เอกสารท่ีแจกใหวามีสวนไหนท่ีจะแกไขหรือไม 
ท่ีประชุมสภา -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนเอกฉันท  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทูถาม  
-ไมมี- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  

- ไมมี – 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม 
   การแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
นายจรัญ(ประธานสภาฯ): ขอเชิญทานเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการแถลง 
   นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ขอเรียนเชิญครับ  
นางยุวดี(เลขาสภาฯ):      เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกทาน 

  -ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดยื่นขอแถลงนโยบายตอสภา

องคการบริหารสวนตําบลเพ่ือเขารับหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด  ตามหนังสือ ท่ี 

บร 88701/001  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามคําแถลง           

นโยบายฯท่ีจัดสงใหสมาชิกทุกทานไปแลว 

 ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 1) พระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ.2562 

   -มาตรา 85/5 กําหนดวา กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลจะเขารับ

หนาท่ี ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แถลงนโยบายตอสภาองคการบริหาร

สวนตําบล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

/กรณี... 
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   กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลถูกยุบตาม

มาตรา53 หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวนซ่ึงปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอ

ประโยชนสําคัญของทางราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบลจะ

ดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจําเปนก็ได เม่ือไดมีการเลือกประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบลแลว ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายโดยไมมีการลง

มติภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

   การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทํา

โดยเปดเผย โดยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํานโยบายเปนลายลักษณ

อักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนท่ีมาประชุมดวย 

   หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลได ใหนายอําเภอแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํานโยบาย

แจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให

นําวิธีการแจงคําสั่งทางการปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางการปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกองคการบริหารสวน

ตําบลไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว 

   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

   คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวน

ตําบลดวย 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.

2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

   -ขอ 123 กําหนดวา  เม่ือผูบริหารทองถ่ินขอแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ิน

ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ินเขา

ระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ินเปนเรื่องดวน 

   เม่ือผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ินแลว ใหประธานสภาทองถ่ิน

ดําเนินการใหสมาชิกสภาทองถ่ินซักถามและอภิปรายรวมกัน เวนแตท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินไดมีมติใหซักถามและอภิปรายเปนประเด็นๆไป 

 

/ขอ 124 
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   -ขอ 12 4 กําหนดวา สมาชิกสภาทองถ่ินมีสิทธิซักถามและอภิปรายท้ัง

ในทางสนับสนุนและคัดคานในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถใน

การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใหสําเร็จผลตามนโยบาย ใน

การนี้สมาชิกสภาทองถ่ินอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ท่ีจะ

ปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆดวยก็ได 

    -ขอ 125 กําหนดวาผูบริหารทองถ่ินเทานั้นท่ีมีสิทธิจะอภิปรายตอบขอ

ซักถามหรือขอคัดคานของสมาชิกสภาทองถ่ิน 

   -ขอ 126 กําหนดวา ในการอภิปรายนั้น นอกจากท่ีกําหนดไวในหมวดนี้

แลว ใหนําความในหมวด 5 มาใชบังคับโดยอนุโลมประธาน  

นายจรัญ(ประธานสภาฯ):   เม่ือทุกทานไดรับทราบถึงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของลําดับตอไปผมขอ

เรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ แถลงนโยบายตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ตอไป  

นายไสว(นายกฯ):   เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

นาโพธิ์ผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

บุรีรัมย มีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ลต(บร)0002/2025 ลงวันท่ี 27 เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2564 รับรองการไดรับการเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

ทานประธานสภาท่ีเคารพ ขาพเจา นายไสว พลสม นายกองคการบริหาร

สวนตําบลนาโพธิ์ พรอมดวยคณะผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย นายศิลป พล

แสน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ นายชํานาญ สังฆเวช รองนายก

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ นายสุรีพงศ กาศไธสง เลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ซ่ึงไดรับการไววางใจจากพ่ีนองประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ในการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ขอ

อนุญาตตอทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ท่ีเคารพ ของแถลง

แนวนโยบายในการบริหารงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแหงนี้ โดยไดจัดทํา

นโยบายในการพัฒนาตําบลนาโพธิ์เปนเอกสาร แจกใหสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลทุกคนท่ีมาประชุมดวยแลว เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) มาตรา 58/5 

กําหนดไววา กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาท่ี ใหนายกองคการ

บริหารสวนตําบล แถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ 

ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน

ตําบล เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ดําเนินไป  

 

/ดวยความเปน... 
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ดวยความเปนธรรมโปรงใส สามารถตรวจสอบได และตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน โดยยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพ่ือใหการพัฒนา

เปนไปอยางถูกตองและยั่งยืนดังนี้ 

นโยบาย 4 ป 5 นโยบาย 

1. เสริมสรางความสามัคคี รักศรัทธาในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ของทองถ่ิน 

2. สงเสริมสุขภาพและเพ่ิมสวัสดิการแกประชาชน ผูชรา ผูพิการ และผูยากไรอยาง

ท่ัวถึงและยุติธรรม 

3. สรางเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟา ประปา แหลงน้ํา บอขยะ ใหมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

4. สงเสริมและพัฒนาองคกร ทุกกลุมอาชีพใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีความเปนอยูอยาง

ปลอดภัยและมีความสุข 

5. ดําเนินการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สืบสาน

ประเพณี สงเสริมกีฬา สงเสริมคุณภาพชีวิต อสม. อปพร. ใหดียิ่งข้ึน 

โดยมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในขณะดํารงตําแหนง

ดังตอไปนี้ 

แผนงานสรางตําบลนาโพธิ์ใหนาอยู 4 ดาน 

1. ดานการมีสวนรวม 

1.1 จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ 

1.2 จัดใหมีคณะกรรมการประเมินติดตามผลการดําเนินงานโครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ 

2. ดานการสงเสริมสุขภาพ 

2.1 จัดใหมีลานสงเสริมสุขภาพ ลานแอโรบิก ลานบาสโลบ ลานฮูลาฮูป 

และอ่ืน ๆ 

2.2 ปรับปรุงหรือจัดใหมีสนามฟุตบอล ฟุตซอล ตะกรอ บาสเก็ตบอล วอล

เลหบอล เลนข่ีจักรยาน และลูวิ่งออกกําลังกาย 

3. ดานสรางอาชีพและรายได 

3.1 จัดใหมีแปลงรวมปลูกผักสวนครัว 

3.2 จัดตั้งกลุมปลูกกัญชาอยางถูกกฎหมาย 

3.3 จัดตั้งกลุมแปรรูปอาหารและสินคา 

3.4 จัดตั้งและสงเสริมกลุมหัตถกรรม จักสาน สิ่งทอ และงานฝมืออ่ืน ๆ 

3.5 จัดตั้งตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ 

/4.ดานจิต... 
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4. ดานจิตอาสา 

4.1 สงเสริมกลุมจิตอาสา เชน อสม. อาสาสมัครกูภัย อปพร. และ

อาสาสมัครอ่ืน ๆ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

งานและโครงการ ท่ีจะดําเนินการตอบสนองนโยบายกลุมรักศรัทธา ซ่ึงไดแก 

1. สรางเสริมความสามัคคี 

2. สรางเสริมสุขภาพดีถวนหนา 

3. สรางเสริมอาชีพใหมีรายได  

4. สรางเสริมการมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได 

5. สรางเสริมสนับสนุนงานจิตอาสา 

6. สรางเสริมปรับปรุงสาธารณูปโภค 

7. สรางเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน ผูพิการ ผูชราและผูยากไร 

8. สรางเสริมวินัยในหนวยงานใหมีคุณภาพและยั่งยืน 

ขอขอบพระคุณ นายไสว พลสม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

นายจรัญ(ประธานสภา): - ไมทราบวามีสมาชิกทานใด จะอภิปรายหรือซักถามเก่ียวกับคําแถลงนโยบายของ

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์เพ่ิมเติมหรือไมครับ 

ท่ีประชุม -ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

นายจรัญ (ประธานสภา): -ขอเชิญสมาชิกในท่ีประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ 

นายวุฒิชัย(ผญบ.ม.10)  เรียน ทานประธานสภา ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ผูนําชุมชน และหัวหนาสวนราชการทุกทาน 

กระผมนายวุฒิชัย รอมไธสง ผูใหญ บานหนองหวา หมูท่ี 10 กระผมรูสึกดีใจท่ี

ไดรับเกียรติจากทางสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ท่ีไดเขารวมประชุมใน

วันนี้ ผมอยากจะเสนอในการปฏิบัติงาน ในการทํางานโครงการตางๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบลท่ีเขาไปจัดการหรือดําเนินการในหมูบาน อยากใหทางผูนํา

หมูบานเขาไปมีสวนรวมในโครงการและรับรูในการปฏิบัติงานดวยครับ 

นายจรัญ (ประธานสภา):  ขอบคุณทานผูใหญวุฒิชัยท่ีไดใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ มีทานใดจะ
สอบถามหรือวามีขอเสนอแนะอีกหรือไมครับ ถาไมมีกระผมขอปดการประชุมครับ 

ปดการประชุมเวลา  11.๐๐ น.   
 

(ลงชื่อ)          ยุวดี มาตยนอก   ผูบันทึกรายงานการประชุม  
    (นางยุวดี มาตยนอก) 

     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
 

/ลงชื่อ... 
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(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  
 
 
 

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

 


