
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําป) พ.ศ. ๒๕62 

เมื่อ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 08.3๐ น. 
ณ   ห8องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  

ผู8เข8าประชุม 
๑. นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายสมเกียรติ  สวัสด์ิรัมย�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๑ 
๓. นายทัศน�  สอนบุญชู   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๑ 
๔. นายพรเพชร  แก/วพินึก  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๒ 
๕. นายเอียน  ทะยานรัมย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๒ 
๖. นายวินัย  ทะลายรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๓ 
๗. นายสายรุง  แสนกล/า   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๓ 
๘.  นายมานพ  ไขแสง    สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๔ 
๙.  นายทองยศ  ทะยานรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๕ 
๑๐.  นายทวีศักด์ิ  สุขช�วย   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๕ 
๑๑.  นายประยอง  วาทิรอยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๖ 
๑๒. นายสงบ  ชัยศิริ   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
๑๓.  นายบุญร�วม  ชิวรัมย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
๑๔.  นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๕.  นายแสวง  ฦาชา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 

ผู8ไม�มาประชุม 
1.นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๘ 
 

ผู8เข8าร�วมประชุม 
๑. นายสมบัติ เถลิงรัมย�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายไพโรจน�  ศรีบท   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นายถนอม  แสงสุริยะ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๔. นายเสวย  สวัสด์ิรัมย�   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๕. นายสุเมธ ดาราคํา    รองปลัด อบต.เมืองโพธิ์ 
๖. นายสุรศักด์ิ  ศรีประโคน  ผู/ช�วยผู/ใหญ�บ/านหมู�ท่ี 8  
๗. นางสาวนรินทร�นิภัทร  อะโรคา ผช.เจ/าพนักงานธุรการ 
๘. นายสุพิน  ทะเรืองรัมย�  พนักงานขับรถส�วนกลาง 
๙. นายประยุทธ  ไชยโย   ผอ.กองช�าง 

 
 
 
 



๒ 

 

 
 

๑๐. นางสาวชุติมา  โรจนาวรรณ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๑. นายศากวร  วิเศษนคร  ผู/ช�วยนายช�างเขียนแบบ 
๑๒. นายสํารวย  ศรีบท   เจ/าพนักงานปCองกันฯ 
๑๓. นางสาววิลาสินี  ท/องท่ีพิมาย  ผู/ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
๑๔. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผู/ช�วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๑๕. นางสาวศุภลักษณ�  ตาไล  ผู/ช�วยนักทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓ 

 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําป) พ.ศ. ๒๕62 

เมื่อ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62  เวลา 08.3๐ น. 
ณ  ห8องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา   08.30 น. 

เม่ือครบองค�ประชุมแล/ว  นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์        
ทําหน/าท่ีเปGนประธานท่ีประชุมฯ ได/กล�าวเปHดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ8งให8ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ8ง นายบุญมี เครื่องรัมย� ปลัด อบต.เลขานุการสภาฯ ได8ย8ายไป อบต.ตาเสา 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอแจ/งให/ทุกท�านทราบอีกครั้งเรื่องท่ีนายบุญมี เครืองรัมย� ปลัด อบต. 
    ประธานสภาฯ  ซ่ึงเปGนเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/ย/ายไปองค�การบริหาร 

ส�วนตําบลตาเสาทําให/ตําแหน�งเลขานุการสภาว�างลง  

       ท่ีประชุม  - รับทราบ- 

1.2 แจ8งหนังสือซักซ8อมการทบทวนแผนพัฒนาท8องถ่ิน ( 2561 – 2565 ) 

นายสุเมธ  ดาราคํา  ผมขอชี้แจงให/ทุกท�านทราบในเรื่องหนังสือซักซ/อมการจัดทําแผนพัฒนาท/องถ่ิน 
 รองปลัด อบต.   ทําให/เราจําเปGนต/องดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท/องถ่ินท่ีมีอยู�เดิมซ่ึงเปGน 

แผนพัฒนาท/องถ่ินสี่ปLมาเปGน แผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปGนระยะ 
เวลาห/าปLและต/องดําเนินการให/แล/วเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 นี้  

 เพ่ือเปGนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปL  งบประมาณรายจ�าย 
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมและอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดให/ทําได/ต�อไป 

       ท่ีประชุม  - รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล8ว   
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก  

ครั้ง 1 ประจําป) ๒๕62 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. ๒๕62 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เนื่องจากไม�มีเลขานุการสภาจึงขอให/นายสุเมธ  ดาราคําได/ช�วยดําเนินการตาม 
    ประธานสภาฯ  กระบวนการไปก�อนจนกว�าจะเลือกต้ังเลขานุการสภาแล/วเสร็จ เชิญครับ  

 นายสุเมธ  ดาราคํา   ผมขอให/สมาชิกสภาทุกท�านได/อ�านและตรวจสอบรายงานการประชุมไปพร/อมกัน 
   รองปลัด อบต.   นะครับ  
 
 
 



๔ 

 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ง 
   ประธานสภาฯ   ท่ีแล/ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต/องหรือมีสิ่งอ่ืนใดจะแก/ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได/ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล/วเห็นว�าถูกต/องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปL พ.ศ.๒๕62 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2561   
ด/วยคะแนนเสียง    รับรอง  14 เสียง 

   ไม�รับรอง  - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  3.1 พิจารณาเลือกตั้งเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน  
     ประธานสภาฯ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕54   

ข/อ ๑๕ เม่ือประธานสภาท/องถ่ิน รองประธานสภาท/องถ่ินหรือเลขานุการสภา
ท/องถ่ินพ/นจากตําแหน�งก�อนครบอายุของสภาท/องถ่ิน ให/สภาท/องถ่ินเลือก
ประธานสภาท/องถ่ิน รองประธานสภาท/องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท/องถ่ิน แล/วแต�
กรณีแทนตําแหน�งท่ีว�าง ดังนี้ 

(๑) กรณีประธานสภาท/องถ่ิน หรือรองประธานสภาท/องถ่ิน ให/สภา
ท/องถ่ินเลือกประธานสภาท/องถ่ินหรือรองประธานสภาท/องถ่ินแทนตําแหน�งท่ีว�าง
ภายในสิบห/าวันนับแต�วันท่ีตําแหน�งว�างลง 

(2) กรณีเลขานุการสภาท/องถ่ิน ให/สภาท/องถ่ินเลือกเลขานุการสภา
ท/องถ่ินแทนตําแหน�งท่ีว�างในการประชุมสภาท/องถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต�วันท่ี
ตําแหน�งว�างลง 

เนื่องจากปลัดบุญมี เครืองรัมย� เลขานุการสภาฯ ได/ย/ายไปตาเสา เรา
จําเปGนต/องเลือกเลขานุการสภาคนใหม�  ขอเชิญเสนอคนท่ีเหมาะสมเพ่ือเปGน
เลขานุการสภาฯ  เชิญครับ 

นายพรเพชร แก8วพินึก  ผมขอเสนอนายทองยศ ทะยานรัมย� สมาชิกหมู�ท่ี 5 ครับ   
   ส.อบต.หมู�ท่ี 2  นายมานพ ไขแสง ส.อบต.หมู�ท่ี 4 และนายวินัย  ทะลายรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 3  

รับรอง  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�      มีสมาชิกท�านใดจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม�  ถ/าไม�มีก็ถือว�า  นายทองยศ ทะยานรัมย�  
ประธานสภาฯ เปGนเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า

ด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 ข/อ ๑๔ ในการเลือก
ประธานสภาท/องถ่ิน รองประธานสภาท/องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท/องถ่ิน ถ/ามีการ
เสนอชื่อผู/สมควรได/รับการแต�งต้ังเพียงตําแหน�งละหนึ่งคน ให/ถือว�าผู/นั้นได/รับเลือก
ครับ 

         ท่ีประชุม  - รับทราบ- 



๕ 

 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�      พักการกินน้ํา อาหารว�างสัก 10 นาที แล/วมาประชุมต�อครับ  
    ประธานสภาฯ 

          ท่ีประชุม - รับทราบ- 

  3.2 พิจารณาขอความเห็นชอบย8ายโรงจอดรถจากสถานท่ีเอกชนไปอบต.เมืองโพธิ์ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอเชิญนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/ชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียด 
   ประธานสภาฯ   เก่ียวกับเรื่องนี้ครับ 

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�  ครับ ผมขอชี้แจ/งในเรื่องนี้ ครับ องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/รับอนุญาต  
นายก อบต.เมืองโพธิ์ เก่ียวกับการสร/างโรงจอดรถเพ่ือจอดรถกู/ชีพ รถบันทึกน้ําอเนกประสงค� เพ่ือ

ให/บริการประชาชน ซ่ึงปWจจุบันนี้องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์มีความ
ต/องการท่ีจะย/ายโรงจอดมายัง อบต.เมืองโพธิ์ ให/มาอยู�รวมกันในจุดเดียวท่ี
สํานักงาน จะได/อยู�ใกล/กัน จึงมาขอความเห็นชอบย/ายโรงรถในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดจะสอบถาม เชิญครับ  เม่ือไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
   ประธานสภาฯ 

  มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให/ย/ายโรงจอดรถ ด/วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

นายประกอบ โพธิ์พัฒน�   ขณะนี้เวลา 12.00 น พักเท่ียงรับประทานอาหารแล/วเข/าร�วมประชุมสภาฯ  
   ประธานสภาฯ   เวลา 13.00 น. 

ท่ีประชุม   -รับทราบ- 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 

๓.3 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอเชิญนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/ชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียด 
   ประธานสภาฯ   ในหัวข/อท่ีจะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562

  เชิญครับ  

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�  ครับ ผมขอชี้แจ/งในเรื่องนี้ ครับ องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/รับแจ/ง  
นายก อบต.เมืองโพธิ์  ความเดือดร/อนจากราษฎรในหมู�บ/านศรีเจริญ หมู�ท่ี ๗ บ/านหนองจาน หมู�ท่ี ๙ ว�า 

มีความเดือนร/อนในเรื่องน้ําอุปโภคบริโภค องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์จึง
จะแก/ปWญหานี้ โดยการโอนงบประมาณจากหมวดค�าใช/สอย ค�าบํารุงรักษาและ
ซ�อมแซม ไปต้ังจ�ายเปGนโครงการใหม�ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
งานก�อสร/ างโครงสร/าง พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค�า ท่ี ดินและสิ่ งก�อสร/าง             
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร/างโครงการขุดลอกสระน้ําจํานวน    
๒ โครงการ รายละเอียดการโอนตามเอกสารท่ีส�งมาให/ทุกท�านได/ดูแล/ว คือ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก�อสร/างโครงสร/างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง 



๖ 

 

๑.โครงการขุดเจาะบริหารจัดการน้ํา หมู�ท่ี ๗ จํานวน ๑๙๗,๗๐๐ บาท 
๒.โครงการขุดเจาะบริหารจัดการน้ํา หมู�ท่ี ๙ จํานวน  ๒๙๙,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดนั้นตามท่ี ปร.4 ปร.5 ครับ ขอบคุณครับ  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีสมาชิกท�านใดจะอภิปราย ซักถามเก่ียวกับการโอนในครั้งนี้หรือไม� ก�อนท่ีจะ 
   ประธานสภาฯ   ลงมติ  เชิญครับ 

นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  ผมขอเสนอความเห็นครับ คือว�าทางบ/านจานหมู�ท่ี 9 นั้น พ่ึงได/รับงบประมาณ 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 9  อุดหนุนเฉพาะกิจสร/างระบบประปา  ซ่ึงเม่ือสร/างประปาแล/วน้ําในสระไม�เพียงพอ 

จึงต/องดําเนินการขุดลอกสระให/สามารถกักเก็บน้ําได/มากข้ึนเพียงพอต�อการใช/ใน
การผลิตน้ําประปา  ผมคิดว�าการโอนในครั้งนี้เปGนประโยชน�มากสําหรับประชาชน
ท่ีอาศัยอยู�ในเขตบ/านจาน  หมู�ท่ี 9 ผมก็ขอขอบคุณทุกท�านล�วงหน/าก�อนแล/วกัน
ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุมสภาฯ  ไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใด เสนอความเห็นใดอีก  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
  ประธานสภา 
มติท่ีประชุม   มีมติอนุมัติให/โอนงบประมาณในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก�อสร/างโครงสร/าง 

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก�อสร/าง   

๑.โครงการขุดเจาะบริหารจัดการน้ํา หมู�ท่ี ๗ จํานวน ๑๙๗,๗๐๐ บาท 
๒.โครงการขุดเจาะบริหารจัดการน้ํา หมู�ท่ี ๙ จํานวน  ๒๙๙,๐๐๐ บาท  

ด/วยคะแนนเสียง อนุมัติ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  สําหรับเรื่องอ่ืนๆ นั้น เชิญเลยครับ  ท�านใดมีเรื่องเสนอ ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาฯ 

นายทัศน� สอนบุญชู  ผมขอสอบถามเก่ียวกับว�าจะมีการออกมารังวัดหนองทํานบเราเม่ือไหร�  
    ส.อบต.หมู�ท่ี 1  ยังไงก็ขอให/ช�วยแจ/งทางผู/นําได/มาช�วยกันดูแลเขตท่ีหลวงเพ่ือ 

เปGนประโยชน�กับส�วนรวม น้ําประปาขอให/เจ/าท่ีช�วยดูเก่ียวกับการใส�สารส/ม 
คลอรีน เพ่ือให/น้ําสะอาดน�าใช/ ขอบคุณครับ 

นายสมเกียรติ  สวัสดิ์รัมย� ผมขอให/ทางองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/ช�วยดําเนินการซ�อมแซมสายดับ  
    ส.อบต.หมู�ท่ี 1  ซ่ึงรถบรรทุกดินเก่ียวขาด ขอบคุณครับ 

นายมานพ  ไขแสง  ผมอยากให/ทาง อบต.ช�วยดําเนินการซ�อมแซมไฟส�องทาง และถ/าเปGนไปได/ช�วย  
  ส.อบต.หมู�ท่ี 4   เอารถมาเกรดหินคลุกท่ีกระเด็นไปข/างทางเอาข้ึนมาด/วย ขอบคุณครับ 
 
 
 



๗ 

 

     นายสงบ ชัยศิริ  ผมขอขอบคุณท�านสมาชิกทุกท�านท่ีได/ยกอนุมัติให/โครงการของหมู�ท่ี 7 
      ส.อบต.หมู�ท่ี 7  เพราะจะทําให/ราษฎรในหมู�ท่ี 7 มีน้ําไว/ผลิตอย�างเพียงพอและก็ขอให/ทาง อบต. 

ได/ช�วยซ�อมประตูทางเข/าห/องเก็บของประปา ก้ันเขตเนื่องจากมาวัวควายชาวบ/าน
ลงไป ศาลพระภูมิเจ/าท่ีของ อบต.ขอให/ช�วยดูแลทําความสะอาดตัดหญ/าด/วย 
ขอบคุณครับ 

นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  ผมอยากสอบถามว�าเม่ือ สภาอนุมัติผ�านไปแล/วจะได/ดําเนินการตอนไหน 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 9  จะได/บอกชาวบ/านให/ได/รู/ด/วยครับ 

นายสมบัติ เถลิงรัมย�  ผมขอชี้แจงทีละเรื่องนะครับเรื่องไฟส�องทางสายดับขาดนั้น ผมจะได/แจ/งเจ/าหน/าท่ี 
นายก อบต.เมืองโพธิ์ ต�อไป  พร/อมท้ังสอบถามเก่ียวกับค�าใช/จ�ายในการซ�อมแซม เรื่องออกมารังวัดเขต

หนองทํานบนั้นเปGนวันท่ี 24 นี้ ผมจะให/ทางเจ/าหน/าท่ีแจ/งไปอีกครั้งหนึ่งและขอให/
ช�วยแจ/งผู/ท่ีมีท่ีดินติดกับหนองทํานบให/นําเอกสารสิทธิ์มาแสดงด/วย เรื่องปรับเกรด
ถนนหินคลุกนั้นต/องว�าหมดประกันหรือยัง  ยังไงก็ให/เขียนคําร/องมาครับจะได/
แก/ปWญหาได/ ขอบคุณครับ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ/าไม�มี ผมก็ขอปHดประชุม     
    ประธานสภาฯ  สภาฯ ครับ 

เลิกการประชุม   เวลา 15.30 น. 

                          ลงชื่อ    นายทองยศ ทะยานรัมย� ผู/จดรายงานการประชุมฯ 
   (นายทองยศ ทะยานรัมย�) 

    เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 
 

      ลงชื่อ      นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ผู/ตรวจรายงานการประชุมฯ 
   (นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ) 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                               ลงชื่อ    นายทัศน�    สอนบุญชู   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายทัศน�    สอนบุญชู) 

 สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑ 
 

 
ลงชื่อ นายมานพ  ทะเลิงรัมย�     กรรมการ               ลงชื่อ   นายวินัย  ทะลายรัมย�      กรรมการและเลขานุการฯ 
          (นายมานพ  ทะเลิงรัมย�)                                    (นายวินัย  ทะลายรัมย�)                              
สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๙   สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 3    
 


