
บนัทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
สมัยสามญั  สมัยแรก ครั้งที ่ ๑  ประจ าป ี๒๕๕9 

วันจันทร์  ที่  8  เดือน  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕9 
เวลา  ๑3.3๐  น. 

ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาใต้ 
-------------------------------------------------------------- 

  
ผู้มาประชุม 
 1. นายสนอง    ชูชีพ   ประธานสภา อบต.นาใต้ 

2. นายนิคม    ชูชาติ   รองประธานสภา อบต.นาใต้ 
3. นายสากล    รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

 4. นายพงษ์ศักด์ิ   รอดไทย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 5. นายมะโน    พัฒณถลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 6. นายสมพงษ์    มากบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 7. นายประภาศ   ชนะสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 ๘. นายสมพร    รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 ๙. นางสาวเฉลา   คงทอง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 ๑๐. นายจารึก   เกื้อกลิ่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
 11. นางละออง   แก้วชัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

1๒. นายจตุพงค์   วรรณโสภณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 13. นายธรรมนูญ   ทรงแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 14. นายเกรียงศักด์ิ   ชูชาติ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 15. นายสมนกึ    นุ่มนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 ๑6. นายบุญมา  รักบ ารุง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  

17. นางอาภรณ์  ชนะภัย   เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต. 
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ผู้ลาประชุม 

- ไม่ม ี
ผู้ขาดประชุม  
 1. นายธงชัย    ขวัญม่วง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 2. นายอดุลย์    น่วมเพชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายนิรพล  ใจสมทุร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

2. นายบรรพต   รอดไทย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้
๓. นายจรูญ  ชัยแป้น  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
๔.  นายปานเทพ  พุฒทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 
๕.  นายสุดสาคร  ส่งแสง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 
๖.  นายปิยศักดิ ์  อินทรักษ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 
๗. นางนิภา   ขวัญม่วง ผอ.กองคลัง 
๘.  นางสาวจันทิมา ทองศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๙.  นางอรรถวาที ทิศขันธ์  หัวหน้าส านักปลัด 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐  น. 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกประชุม  โดยมี 

นายสนอง  ชูชีพ  ประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

๑.๑  แนะน าตัว น.ส.จันทิมา  ทองศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกอง
คลังเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ได้โอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด ส านักปลัด อบต.นาใต้ ตั้งแต่วันที่ 28 
ธันวาคม 2558 

นายสนอง  ชูชีพ ครับ ขอเชิญ น.ส.จันทิมา  ทองศร ีแนะน าตัว ครับ 
ประธานสภา อบต.นาใต้  

น.ส.จันทิมา ทองศร ี สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.จันทิมา ทองศรี ย้ายมาจากเทศบาลต าบลทุ่งหลวงซึ่งปฏิบัติหน้าที ่
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวงในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองคลัง      

ได้โอน (ย้าย)มาด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สังกัดส านัก
ปลัด   อบต.นาใต ้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้          
 สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2558   เมื่อวันที่จันทร์ ที่  16  เดือน 

พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558 

นายสนอง  ชูชีพ  ตามเอกสารรายละเอียดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
ประธานสภา อบต.นาใต ้ สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1  เมื่อวันจันทร์ ที่  16 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.255๘  

สมาชิกเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนบ้าง  หากไม่มี  กระผมขอให้ท่านสมาชิกยกมือ
รับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาใต้  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  เมื่อวันจันทร์ ที่  16 เดือนพฤศจิกายน    
พ.ศ. 255๘ 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม ่

3.๑   การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามญั  ประจ าปี  ๒๕๕9 และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามญั และระยะเวลาของสมัยประชุมสามญัประจ าปี สมัยแรก ของป ี
๒๕60 
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        นายสนอง  ชูชีพ           กระผมขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้ ไดพ้ิจารณาก าหนดสมยัประชุม                     
        ประธานสภา อบต.นาใต้ สภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2559 และวันเริ่มสมัยประชุม สามัญ และระยะเวลา 
                                       ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี ๒๕60  ขอให้เลขานุการสภา    

       องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  ได้กล่าวชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

        นางอาภรณ์  ชนะภัย     ค่ะตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และ     
        เลขานุการสภาอบต.นาใต้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๕๓  ได้ก าหนดไว้ว่าในปีหนึ่ง  
                                      ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
                                      จะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การ  
                                      บริหารส่วนต าบลก าหนด   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ     
                                      ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ  ๒๑ การ 
                                      ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย  
                                      ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มประชุมสามัญ ประจ าปีของปี  
                                      ถัดไป   และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ 
                                      ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  ซึ่ง  
                                      การก าหนดสมัยประชุมขอเรียนช้ีแจงว่า ควรจะให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตาม  
                                      ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  ตามระเบียบการจัดท าแผนได้ก าหนดให้ท้องถิ่น    
                                      ด าเนินการจัดท าแผนเพื่อเสนอสภาได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน   
                                      และ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิีการงบประมาณ ได้ก าหนดให้ 
                                      ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ภายในวันที่   
                                      ๑๕  สิงหาคม  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนดการประชุมอย่างน้อยจะต้องมีไม่น้อยกว่า  
                                      ๓ สมัย  คือ สมัยแรกคือการประชุมในครั้งนี้  และสมัยที่สอง  จากเดิมก าหนดเป็น 
                                      เดือนมิถุนายน แต่เนื่องจากทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งซักซ้อมแนว  
                                      ทางการจัดท าแผนก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม จึงเห็นควร  
                                      ก าหนดในเดือนพฤษภาคม  และสมัยที่ ๓  เดือน สิงหาคม  และอาจจะก าหนดสมัยที่  
                                      ๔ เป็น เดือน พฤศจิกายน จึงขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมทราบแค่นี้ค่ะ   

       นายสนอง  ชูชีพ              กระผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้   ไดพ้ิจารณาก าหนดสมัย                
       ประธานสภา อบต.นาใต้    ประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าป ีพ.ศ. 2559  และวันเริ่มสมัยประชุมสามญั และ  
                                        ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปสีมัยแรก ของปี ๒๕60 ขอเชิญครับ 

       นางอาภรณ์  ชนะภัย          ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเสนอให้มีการ 
       เลขานุการสภาอบต.นาใต้    ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๕9  ๔  สมัย  ดังนี้                        
                                         สมัยแรก   การประชุมในวันนี้ ตามที่ก าหนดไว้ คือ 1-15 กุมภาพันธ์  2559 
                                         สมัยที่  ๒  มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริม่ตั้งแต่วันที่  ๑๖-๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕9 
                                         สมัยที่  ๓  มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๕-๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕9 
                                          สมัยที่  ๔ มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  16-30  พฤศจิกายน  ๒๕๕9 
                                         และก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕60   คือ  
                                         มีก าหนดระยะเวลา 15 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-15  กมุภาพันธ์ ๒๕60  
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       นายสนอง  ชูชพี              ครับไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไม่ครับ  หากไมม่ีกระผมขอมติ            
        ประธานสภา อบต.นาใต้    ว่าท่านใดเห็นด้วยตามที่เลขานุการสภาฯ  เสนอโปรดยกมือครับ                                  

       มตทิีป่ระชุม              ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้ก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี   
                                         ๒๕๕9  และการก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามญัสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.  
                                         2560 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปสีมัยแรกของปี ๒๕๕9     
                                         ดังนี ้
                                         สมัยแรก   กาประชุมในวันนี้ ตามที่ก าหนดไว้ คือ 1-15 กุมภาพันธ์  2559 
                                         สมัยที่  ๒  มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๖-๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕9 
                                         สมัยที่  ๓  มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  15-๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕9 
                                          สมัยที่  ๔  มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที ่ 16-30  พฤศจิกายน  ๒๕๕9 
                                         และก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕60   คือ  
                                         มีก าหนดระยะเวลา 15 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-15  กมุภาพันธ์ ๒๕60  

                                       3.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาใต้เป็นคณะกรรมการจัดท า 
                                       แผนพัฒนาท้องถิน่  

      นายสนอง  ชูชีพ           ครับ ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 
       ประธานสภา อบต.นาใต ้   

      นางอาภรณ์  ชนะภัย         ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
      เลขานุการสภาอบต.นาใต้    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘   
                                        ข้อ  ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย   

(๑) ผู้บริหารทอ้งถิ่น                  ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน        กรรมการ 
(๓)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
(๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     กรรมการ  
(๕)  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกจิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  
     จ านวนไมน่้อยกว่าสามคน                                      กรรมการ 
(๖)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 
      สามแต่ไมเ่กินหกคน                                           กรรมการ 
(๗)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                กรรมการและเลขานกุาร 
(๘)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
          กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ(๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
และอาจได้รับเลือกได ้

                         และข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                                        แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
                                        (๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคดัเลือกจ านวนสามคน 

(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓)  ผู้แทนหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                                          

                                        (๔)  หวัหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลอืกกันเองจ านวนสองคน 
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            (๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
                                                   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ                    
                                        กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
                                                    กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ 
                                        คัดเลือกอีกได ้
                                                    และเนื่องจากคณะกรรมกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นที่ชุดเดิมได้หมด 
                                        วาระลง  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
                                        เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบที่ก าหนดต่อไปคะ 

      นายสนอง  ชูชีพ           ครับ    เมื่อสมาชิกเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ล าดับต่อไปกระผมขอเชิญสมาชิก    
     ประธานสภา อบต.นาใต้       เสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครับ 

     นายสมนึก  นุ่มนวล            กระผมนายสมนึก  นุม่นวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9 ขอเสนอนายเกรียงศักดิ์ ชูชาติ 
     สมาชิกสภา อบต.ม. 9         สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง 
                                         -  ผู้รับรอง 

          ๑. นายธรรมนูญ  ทรงแก้ว    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
          ๒. นายนิคม  ชูชาติ                   รองประธานสภา อบต. นาใต้ 

       นายสนอง  ชูชีพ           มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ 
      ประธานสภา อบต.นาใต้ 

      ที่ประชุม            ไมม่ ี

      นายสนอง  ชูชีพ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นายเกรียงศักดิ์ ชูชาต ิเป็นคณะกรรมการ 
      ประธานสภา อบต.นาใต้ พัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง  ต่อไปเสนอช่ือกรรมการพัฒนาท้องถิน่คนที่สอง 

      นายนิคม  ชูชาติ           กระผม นายนิคม  ชชูาติ  รองประธานสภา อบต.นาใต้ ขอเสนอ  นายพงษ์ศักดิ์  
      รองประธานสภา อบต.นาใต ้ รอดไทย  สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 

     -  ผู้รับรอง 
     1. นายสมพงษ์  มากบุญ    สมาชกิสภา อบต.  หมู่ที่ 2 

          ๒. นายจารึก  เกื้อกลิ่น      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 5 

     นายสนอง  ชูชีพ  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สองอีกหรือไม่ 
     ประธานสภา อบต.นาใต้ 

     ที่ประชุม            ไมม่ ี

     นายสนอง  ชูชีพ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นายพงษ์ศักดิ์ รอดไทยเป็นคณะกรรม 
     ประธานสภา อบต.นาใต้ การพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง ต่อไปเสนอชื่อกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม 

     นายมะโน  พัฒณถลาง ครับ กระผม นายมะโน  พัฒณถลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ขอเสนอ 
      สมาชิกสภา อบต.ม.2    นายประภาส  ชนะสงคราม สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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                                         คนที ่๓ 
                                          -  ผู้รับรอง 

          ๑. นายสากล  รักบ ารุง           สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
          ๒. นายนิคม    ชูชาติ             รองประธานสภา อบต. นาใต้ 

    นายสนอง  ชูชีพ  มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สามอกีหรือไม ่
    ประธานสภา อบต.นาใต้ 

   ที่ประชุม            ไมม่ ี

   นายสนอง  ชูชีพ           ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นายประภาส ชนะสงคราม เป็นคณะกรรม       
   ประธานสภา อบต.นาใต ้       การพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม   

    มตทิี่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี ้
             ๑. นายเกรียงศักดิ์  ชูชาติ  เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง 

          ๒. นายพงษ์ศักดิ์  รอดไทย เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง 
          ๓. นายประภาศ  ชนะสงคราม เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม 

                                      (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ 

นายสนอง  ชูชีพ          เมื่อสมาชิกสภา อบต.นาใต ้ ไดเ้ลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว   
ประธานสภา อบต.นาใต้       ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิก เสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมิน 

         ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ 

     นายสมนึก  นุ่มนวล           กระผมนายสมนึก  นุ่มนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9 ขอเสนอนายสมพร  รักบ ารุง 
 สมาชิกสภา อบต.ม. 9       สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

                                        แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึง่ 
                                        -  ผู้รับรอง 

         ๑. นายประภาศ  ชนะสงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
         ๒. นายเกรียงศักดิ์  ชูชาติ           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

  นายสนอง  ชูชีพ          มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   
  ประธานสภา อบต.นาใต ้    ท้องถิ่นคนที่หนึ่งอีกหรือไม่  

      ที่ประชุม            ไมม่ ี

      นายสนอง  ชูชีพ          ถ้าไม่มเีป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นายสมพร  รักบ ารุง เปน็คณะกรรมการ 
      ประธานสภา อบต.นาใต้     ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง  ต่อไปเสนอช่ือกรรมการติดตาม 
                                         และประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นคนที่สอง 

     นายประภาศ  ชนะสงคราม   กระผมนายนายประภาศ  ชนะสงคราม  อบต.หมู่ที ่ 3 ขอเสนอนายสมพงษ์ มากบุญ 
 สมาชิกสภา อบต.ม. 3        สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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                                        แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง 
                                        -  ผู้รับรอง 

         ๑. นายสากล  รักบ ารุง            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
         ๒. นายสมพร  รักบ ารุง               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

 นายสนอง  ชูชีพ          มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 ประธานสภา อบต.นาใต ้     ท้องถิ่นคนที่สองอีกหรือไม่  

     ที่ประชุม            ไมม่ ี

     นายสนอง  ชูชีพ  ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นายสมพงษ์  มากบุญ เป็นคณะกรรมการ 
     ประธานสภา อบต.นาใต้ ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นคนที่สอง  ต่อไปเสนอช่ือกรรมการติดตาม 
                                         และประเมินผลแผนพฒันาคนที่สาม 

     นายสมพร  รักบ ารุง            กระผมนายนายนายสมพร  รักบ ารุง   อบต.หมู่ที่  4 ขอเสนอนายธรรมนูญ  ทรงแก้ว 
 สมาชิกสภา อบต.ม. 4        สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

                                         แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม 
                                         -  ผู้รับรอง 

         ๑. นายนิคม  ชูชาติ           รองประธานสภา อบต.นาใต้ 
         ๒. นายบุญมา  รักบ ารุง               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

 นายสนอง  ชูชีพ          มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 ประธานสภา อบต.นาใต ้     ท้องถิ่นคนที่สามอีกหรือไม่  

     ที่ประชุม           ไม่ม ี

     นายสนอง  ชูชีพ           ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นายธรรมนูญ ทรงแก้ว เป็นคณะกรรม       
     ประธานสภา อบต.นาใต ้       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม   

     มตทิี่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี ้
             ๑. นายสมพร  รักบ ารุง   เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง 

          ๒. นายสมพงษ์  มากบุญ    เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง 
          ๓. นายธรรมนูญ  ทรงแก้ว  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม 

     ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องอื่นๆ 

                                        4.1  รายงานผลการจัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาตปิระจ าปี  ๒๕๕9 

    นายสนอง  ชูชีพ  ครับขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
    ประธานสภา อบต.นาใต้  

   นายนิรพล  ใจสมุทร           ครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ  ท่านสมาชิกสภา อบต.นาใต้ พนักงานทุกท่าน  ท่าน 
   นายก อบต.นาใต ้  ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ต าบลนาใต้ ผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ปกครอง 
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          และผู้น าชุมชน  ทุกท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติต าบลนาใต้  
          ประจ าปี  ๒๕๕9  จึงท าให้การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในป ีนี้  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
          และขอรายงานผลการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยสรุป ดังนี ้

           สรุปค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕9  

          1.  รายรับ  รวมเป็นเงิน  ๑๒3,095  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
       -  เงินเหลือจ่ายจากปี ๕8 เป็นเงิน  44,515  บาท 
       -  งบสนับสนุนจาก อบต.นาใต้  เป็นเงิน  45,240  บาท 
       -  งบสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนและ ศพด. เป็นเงิน ๑๐,18๐ บาท 
       -  เงินบริจาค (ตามรายนามที่แนบ) เป็นเงิน  23,16๐  บาท 
     2. รายจ่าย  รวมเป็นเงิน  ๙๒,042  บาท  มีรายละเอียดดงันี้ 
     -  ค่าจัดเตรียมสถานที ่ เป็นเงิน  12,40๐  บาท 
     -  ค่าอาหาร  เป็นเงิน  42,960  บาท 
     -  ค่าของขวัญ / ของรางวัล  เป็นเงิน  33,682  บาท 
     -  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าซักผ้าผูกเต้น ,ค่าไฟฟ้า รร.)  เปน็เงิน  3,00๐  บาท 
     -  ทุนการศึกษา (จ านวน  ๑6  ทุน ๆ ละ ๕๐๐  บาท) 8,0๐๐  บาท 
    สรุป  รวมรายรับ  123,095  บาท  รวมรายจ่าย  ๙๒,042  บาท  คงเหลือ  ๓1,๐53บาท 
    เก็บไว้สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในปีต่อไปและต้องขอขอบคุณทางชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลนาใต้  
    ที่ได้มอบทนุการศึกษาให้แก่นักเรียน  จ านวน  ๑๐  ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐        

บาท กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาใต้ ได้มอบทุนการศกึษา  จ านวน  ๕  ทุน ๆละ  ๕๐๐  
บาท รวมเป็นเงิน  ๒,๕๐๐  บาท และนางกชกร  มิตรวงศ์ ศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านหนองเรียน
ได้มอบทุนการศึกษา  จ านวน  1  ทุน ๆ ละ  ๕๐๐  บาท รวมเป็นเงิน  ๕๐๐  บาท ในนาม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้จึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ 

    ที่ประชุม           รับทราบ  

                                       ๔.๒  รายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

    นายสนอง  ชูชีพ  ครับขอเชิญ ผูอ้ านวยการกองคลัง  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
    ประธานสภา อบต.นาใต้  

    นางนิภา  ขวัญม่วง           ค่ะ ขออนุญาตรายงานงบรับ –จ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  ดังนี้ค่ะ 
    ผอ.กองคลัง            รายรบัรวมทั้งสิ้น                  ๓6,361,057.78  บาท แยกเป็น 

หมวดภาษีอากร                   1,203,509.89    บาท 
             หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                     23,132.90    บาท 
             หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     260,763.05    บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           2,089,344.00    บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       80,400.00    บาท 
    หมวดรายได้จากทุน                            530.00    บาท 
    หมวดภาษีจัดสรรจากรัฐบาล               ๑6,022,198.08    บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน                  8,072,658.00    บาท 
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                                         รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์            8,608,521.86   บาท 
             รายจา่ยรวมทั้งสิ้น       30,356,627.54  บาท แยกเป็น 
    รายจ่ายงบกลาง                  8,077,805.๐๐     บาท 
    งบบุคลากร                 ๑2,142,631.61    บาท 
    งบเงินอุดหนุน                   2,605,232.29    บาท 
    งบรายจ่ายอ่ืน                                 0.0๐    บาท 
    งบลงทุน                   7,530,958.64     บาท 
             รายรบัจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง       6,004,430.24     บาท 
                                          ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆขอให้ท่านสมาชิกได้ดูในเอกสารที่แนบค่ะท่านใดจะสอบถาม     

เพิ่มเติมขอเชิญได้ค่ะ 

   นายสนอง  ชูชีพ  ครับไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไหมครับ  หากไม่มีจะ 
   ประธานสภา อบต.นาใต้ ต่อวาระต่อไปครับ 

                                        4.3  รายงานตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา  ประจ าปี  ๒๕๕8 

    นายสนอง  ชูชีพ  ครับขอเชิญ ทา่นนายก  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
    ประธานสภา อบต.นาใต้  

    นายนิรพล  ใจสมุทร           เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ และผู้เข้าร่วมประชุม  
    นายก อบต.นาใต้ ทุกท่าน  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผล
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและเมินผลแผนพัฒนาให้ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน  

 เดือนธันวาคมของทุกปี  รายละเอียดดัง เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8 
– ๒๕60 พอสรุปได้ดังนี้ 

                                1. โครงการที่จะด าเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 
           จ านวน  ๗8  โครงการ งบประมาณตามแผน 21,571,722.00  บาท 
 2. โครงการที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 จ านวน  ๗2  โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 24,307,662.00  บาท 
                                          a3. โครงการที่ไดร้ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ประเทศประจ าปี 2557 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,041,000.00  บาท       
 ได้แก่โครงการปรับปรุงถนนสายราชด าเนินหมู่ที่ 3 และโครงการขยายเขตประปาสายวัง  
          ขุนหาญ หมู่ที่ 9 และด าเนินการเบิกจ่ายแล้วทั้ง 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น      
          1,010,476.64  บาท 
          4. โครงการที่โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
          จ านวน   4  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น      722,800.00  บาท  
          และด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 
          จ านวน   4  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น      703,136.00  บาท 
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        5. โครงการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
        จ านวน  58  โครงการ           งบประมาณทั้งสิ้น 20,034,493.04   บาท 
        6. โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2558 
        จ านวน  58  โครงการ           งบประมาณทั้งสิ้น          20,034,493.04  บาท 
                                       7. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2558 
                                       จ านวน  12  โครงการ            งบประมาณทั้งสิ้น      366,๔๐๐.00  บาท 
                                       ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน     
                                       ประจ าปีงบประมาณ  2558  และรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี        
                                       พ.ศ.  2558 – 2560  จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบแค่นี้ครับ 

    ที่ประชุม          รับทราบ 

                                       4.4 การแข่งขันกีฬา อบต.นาใต้ คพั ประจ าปี 2559  

    นายสนอง  ชูชีพ         ครับขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
    ประธานสภา อบต.นาใต้ 

    นายนิรพล  ใจสมุทร        ครับ ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา อบต.นาใต้ คัพ ขึ้น 
    นายก อบต.นาใต้              เป็นประจ าทุกปี และในปีนี้ได้หารือกันว่าจะจัดในเดือนมีนาคม 2558 โดยจะจัดขึ้นที่โรงเรียน 

บ้านหนองเรียน รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยปีนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้จะ
ส่งทีมวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วมแข่งขันด้วยครับ กระผมจึงขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบการ
แข่งขันกีฬาและคุณสมบัตินักกีฬาว่ายังคงใช้ระเบียบเดิมหรือไม่ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าท่านใด
เห็นด้วยกับระเบียบเดิมโปรดยกมือครับ 

    ที่ประชุม                        ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยในการใช้ระเบียบเดิมในการแข่งขันกีฬา อบต.นาใต้ คัพ 

    นายนิรพล  ใจสมุทร        ครับ กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าเอกสารรายละเอียดระเบียบการแข่งขัน  
นายก อบต.นาใต้              กีฬา อบต.นาใต้ คัพ ประจ าปี 2559 แล้วจะจัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบต่อไปครับ 

    นายสนอง  ชูชีพ        ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ  หากไม่ม ี
    ประธานสภา อบต.นาใต้     กระผมขอปิดประชุมครับ   

    ปิดประชุม          เวลา  ๑5.0๐  น. 
 

                 (ลงชือ่)                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
                         (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 

 
     เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาใต้ ตามประกาศฯ ลงวันที่  ๑๕  เดือนพฤศจิกายน        

พ.ศ. 255๖  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้    สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่  ๙  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.25๕9 
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                      (ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
                 (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 

 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  ๙  เดือน

กุมภาพันธ ์ พ.ศ.2559 

        (ลงชื่อ)                             ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสมพร  รักบ ารุง)  
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 

       (ลงชื่อ)                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอดุลย์  น่วมเพชร)  
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 
 

       (ลงชื่อ)                                 เลขานุการคณะกรรมการฯ             
(นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 
 
           (ลงชื่อ)                                      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                    (นายสนอง  ชูชีพ) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้
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                                      5. โครงการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
       จ านวน  58  โครงการ           งบประมาณทั้งสิ้น 20,034,493.04   บาท 
       6. โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2558 
       จ านวน  58  โครงการ           งบประมาณทั้งสิ้น          20,034,493.04  บาท 
       7. โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2558 
                                     จ านวน  12  โครงการ            งบประมาณทั้งสิ้น      366,๔๐๐.00  บาท 
                                      ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
                                      ประจ าปีงบประมาณ  2558  และรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี      
                                      พ.ศ.2558 – 2560  จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบแค่นี้ครับ 

    ที่ประชุม        รับทราบ 

                                      4.4 การแข่งขันกีฬา อบต.นาใต้ คพั ประจ าปี 2559  

    นายสนอง  ชูชีพ        ครับขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
    ประธานสภา อบต.นาใต้ 

    นายนิรพล  ใจสมุทร        ครับ ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา อบต.นาใต้ คัพ ขึ้น 
    นายก อบต.นาใต้              เป็นประจ าทุกปี และในปีนี้ได้หารือกันว่าจะจัดในเดือนมีนาคม 2558 โดยจะจัดขึ้นที่โรงเรียน   

บ้านหนองเรียน รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยปีนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้จะ
ส่งทีมวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วมแข่งขันด้วยครับ กระผมจึงขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบการ
แข่งขันกีฬาและคุณสมบัตินักกีฬาว่ายังคงใช้ระเบียบเดิมหรือไม่ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าท่านใด
เห็นด้วยกับระเบียบเดิมโปรดยกมือครับ 

    ที่ประชุม                        ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยในการใช้ระเบียบเดิมในการแข่งขันกีฬา อบต.นาใต้ คัพ 

    นายนิรพล  ใจสมุทร        ครับ กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าเอกสารรายละเอียดระเบียบการแข่งขัน  
นายก อบต.นาใต้              กีฬา อบต.นาใต้ คัพ ประจ าปี 2559 แล้วจะจัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบต่อไปครับ 

    นายสนอง  ชูชีพ         ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  อีกไหมครับ  ขอเชิญครับ  หากไม่ม ี
    ประธานสภา อบต.นาใต้       กระผมขอปิดประชุมครับ   

    ปิดประชุม          เวลา  ๑5.0๐  น. 
 

                 (ลงชื่อ)        อาภรณ์  ชนะภัย           ผู้จดรายงานการประชุม 
                         (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 

 
     เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาใต้ ตามประกาศฯ ลงวันที่  ๑๕  เดือนพฤศจิกายน        

พ.ศ. 255๖  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้    สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่  ๙  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.25๕9 
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                      (ลงชื่อ)        อาภรณ์  ชนะภัย        ผู้จดรายงานการประชุม 
                 (นางอาภรณ์  ชนะภัย)  
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้/ปลัด อบต. 

 
         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อวันที่  ๙  เดือน

กุมภาพันธ ์ พ.ศ.2559 

        (ลงชื่อ)      สมพร  รักบ ารุง    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมพร  รักบ ารุง)  
                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 

        (ลงชื่อ)     อดุลย์  น่วมเพชร          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายอดุลย์  น่วมเพชร)  
                      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 

       (ลงชื่อ)     ประภาศ  ชนะสงคราม     เลขานุการคณะกรรมการฯ   
                 (นายประภาศ  ชนะสงคราม)  

                      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 
      
             (ลงชื่อ)         สนอง  ชูชีพ               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสนอง  ชูชีพ) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต ้

 

            

 

 
 

 

 
  
                                       
                 
                                         
         

         
    



 
 

 


