รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
ครั้งแรก
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
…………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายวิรัช
สุใจจา
2. นายนิกรณ์ แสงตุ้ย
3. นายจักรกริศ์น สิทธิเจริญ
4. นายสุภาพ จันทรา
5. นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ
6. นายนิเวช
กันธิยะ
7. นายณัฐวุฒิ ตากันทา
8. นายจรัญ
นันทา

สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.

1. นายศักดิ์ชัย
คุณานุวัฒน์ชัย
2. นายบุญชนะ
มรกตวิจิตรการ
2. นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ
3. นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์
4. นายยงยุทธ
กองจันทร์
5. นางสาวสุกัญญา จอมเตปิน
6. นางเพลินจิตร ศรีกอก
7. นายวิทยา
แก้วตา
8. นางนพมาศ วงส์สารภี
9. นางสาวณัทชพร กรณ์เจริญ

นายอาเภอสันป่าตอง
ท้องถิ่นอาเภอสันป่าตอง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
บุคลากร
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ปลัด อบต.
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เชิญนายวิรัช สุใจจา สมาชิกสภา อบต.
ซึ่งมีอาวุธโสสูงสุดทาหน้าที่ประธานสภา อบต. ชั่วคราว พร้อมทั้งจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานสภา อบต. ดาเนินการอ่านประกาศอาเภอสันป่าตอง
เรื่อง เริ่มประชุมสภา อบต. พร้อมทั้งดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว

ประธานสภา อบต.

ให้สมาชิกทุกท่านเสนอผู้ที่มีความเหมาะสมจะดารงตาแหน่งประธานสภา
อบต. ท่าวังพร้าว

นายนิกรณ์ แสงตุ้ย เสนอให้ นายวิรัช สุใจจา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ประธานสภา อบต.

ขอผู้รับรองตามที่นายนิกรณ์ แสงตุ้ย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 เสนอ

ที่ประชุม

มีผู้รับรองจานวน 2 คน คือ
1. นายณัฐวุฒิ ตากันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
2. นายนิเวช กันธิยะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

ประธานสภา อบต.

ถามที่ประชุมว่าจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอ

ประธารสภา อบต.

สรุปคือที่ประชุมได้เลือกให้ นายวิรัช สุใจจา เป็นประธานสภา อบต.
ซึ่งคือกระผมเองนั้น ดังนั้นกระผมขอดาเนินการประชุมต่อด้วยระเบียบ
วาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การเลือกรองประธานสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต.

ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดารง
ตาแหน่ง รองประธานสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต.

นายสุภาพ จันทรา

เสนอนายณัฐวุฒิ ตากันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

ประธานสภา อบต.

ขอผู้รับรองตามที่ นายสุภาพ จันทรา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เสนอ

ที่ประชุม

มีผู้รับรองจานวน 2 คน คือ
1. นายจักรกริศ์ สิทธิเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
2. นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

ประธานสภา อบต.

ถามที่ประชุมว่าจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอ

นายนิกรณ์ แสงตุ้ย

เสนอนางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ ปลัด อบต. ท่าวังพร้าว

ประธานสภา อบต.

ขอผู้รับรองตามที่ นายนิกรณ์ แสงตุ้ย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เสนอ

ที่ประชุม

มีผู้รับรองจานวน 2 คน คือ
1. นายจรัญ นันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
2. นายณัฐวุฒิ ตากันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

ประธานสภา อบต.

ถามที่ประชุมว่าจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอ

ประธานสภา อบต.

สรุปผลการคัดเลือกประธานสภา อบต. , รองประธานสภา อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. ดังนีค้ ือ
1. ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา อบต. ท่าวังพร้าว คือ
นายวิรัช สุใจจา
2. ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา อบต. ท่าวังพร้าว คือ
นายณัฐวุฒิ ตากันทา
3. ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต. ท่าวังพร้าว คือ
นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการกาหนดการประชุมสมัยสามัญและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี
สมัยแรกของปี พ.ศ. 2557

ประธานสภา อบต. ขอปรึกษาในที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญประจาปี สมัยที่ 1
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีเหนนสมควรกาหนดในวันที่เท่าไหร่
นายอานุภาพ เชียงบุญ ขอเสนอให้มี 3 สมัยในปี 2556 และเริ่มประชุมสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี 2556 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ถึง 2 ธันวาคม 2556
โดยเริ่ม เวลา 09.30 น.
สมัยที่ 2 ประจาปี 2556 วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2556
ส่วนการประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2557 ขอเสนอให้เริ่มประชุมในวันที่
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนมีกี่สมัยให้มากาหนดในการประชุมครั้ง
ดังกล่าว
ประธานสภา อบต.

มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอ

ประธานสภา อบต.

ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเหนนชอบตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องการกาหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.

ปลัด อบต.

ชีแ้ จงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ให้ที่ประชุม รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ยุพาภรณ์ รักษาคุณ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ)
วิรัช สุใจจา
(นายวิรัช สุใจจา)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
…………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายวิรัช
สุใจจา
2. นายณัฐวุฒิ ตากันทา
3. นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ
4. นายจักร์กริศน์ สิทธิเจริญ
5. นายสุภาพ
จันทร์ทรา
6. นายพูลทรัพย์ มณีวรรณ
7. นายนิเวช
กันธิยะ
8. นายจรัญ
นันทา
9. นายนิกรณ์
แสงตุ้ย

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์
นายพิรุณ
อาภัย
นายสุรเดช
สุริยะมล
นายดวงจันทร์ หมื่นจันทร์สม
นายยงยุทธ
กองจันทร์
นางสาวสุกัญญา จอมเตปิน
นางสาวณัทชพร กรณ์เจริญ
นายวิทยา
แก้วตา
นางนพมาศ
วงศ์สารภี

นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการ นายก อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลกร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวังพร้าว
ได้เชิญ นายวิรัช สุใจจา ประธานสภา อบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
ดาเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 1/2556 จากนั้น
ประธานสภาได้เริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.

แนะนาพนักงานส่วนตาบลท่าวังพร้าว จานวน 10 คน ให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครัง้ แรก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

ประธานสภา อบต.

ให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณารายงานผลการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง
หรือมีสิ่งใดแก้ไขเปลี่ยนหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ประธานสภา อบต.

ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว

ประธานสภา อบต.

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว แถลงนโยบาย

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าวได้แถลงนโยบาย รายละเอียดดังนี้

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
1. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา สวัสดิการสังคมและนันทนาการ
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (เงินออมสัจจะวันละบาท)

ตาบลท่าวังพร้าว
1.2 สนับสนุนสงเคราะห์ทุนการศึกษาให้แก่เดนกและเยาวชน
1.3 สนับสนุนการกีฬา ให้กับเดนก เยาวชนและประชาชนอย่างจริงจัง
1.4 สนับสนุนจัดตั้งศูนย์ภาษาท้องถิ่น ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้านและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
2.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้กระจายไปโดยทั่วถึงและพอเพียง โดยเฉพาะจัดให้มี

สาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐาน ที่จาเป็นต้องการดารงชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าวังพร้าว เช่น ถนน ประปา ทางระบายน้า ไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ เสียงตาม
สายและอื่น ๆ
2.2 พัฒนาขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พนื้ ที่อาศัยและพืน้ ที่การเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวังพร้าวให้มโี อกาสเท่าเทียมกัน
2.3 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรังซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะโดยไม่ต้องมี
การร้องขอจากประชาชน
2.4 ปรับปรุงพัฒนาระบบป้องกันน้าท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนดาเนินการ โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอาชีพ
3.2 สนับสนุนจัดตั้ง ตลาดนัดชุมชน (หนองงู) เป็นศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตร
3.3 สนับสนุนจัดตั้งกองทุน เมลนดพันธ์พืช กล้าพันธ์ พันธุ์สัตว์แก่เกษตร
3.4 สนับสนุนโครงการลดต้นทุน การผลิต การเกษตร โดยส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ย

อินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง
3.5 พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

4. นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และวันสาคัญของชาติ
4.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวิถชี ีวิตค่านิยมที่

ดีงามศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีลอยกระทง งานสงกรานต์
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เช่น การรดน้า ดาหัว

ผู้สูงอายุ งานประเพณีลอยกระทง งานสงกรานต์ และงานประเพณีในชุมชน
4.3 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ เช่น ธรรมะสัญจร
4.4 สนับสนุนกิจกรรมวันสาคัญของชาติ เช่นวันพ่อ วันแม่ วันเดนก วันสตรีสากลวันเอดส์โลก

วัน อสม. ฯลฯ
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 สนับสนุนโครงการลดค่าใช้จา่ ยภายในครัวเรือน คัดแยกและกาจัดขยะอย่างเป็นระบบ

โดยไม่มีการเกนบค่าธรรมเนียม
5.2 ส่งเสริมศึกษาและจัดทาระบบผังเมืองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าวังพร้าว ในอนาคตอย่างมีทิศทางและมีระบบ
5.3 สนับสนุนบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างเหมาะสมและ
พอเพียง
5.4 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
6.1 สนับสนุน โครงการเข้าถึงเข้าหา ดูแลเบี้ยยังชีพให้ถึงมือผู้รับโดยตรงทั่วถึงตาม
หลักเกณฑ์อย่างสม่าเสมอ สะดวก รวดเรนว
6.2 สนั บ สนุ น โครงการหน่ ว ยรถบริ ก ารประชาชน อ านวยความสะดวกงานกิ จ กรรม
สาธารณกุศลภายในเขต อบต.
6.3 สนับสนุน โครงการรถยนต์รับส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยรถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุม่ สตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเป็น
กาลังในการพัฒนาชุมชน
6.5 ช่วยเหลือเดนก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชือ้ ติดยาเสพติด และบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบือ้ งต้นแก่ผู้ประสบภัย
6.6 สนับสนุนโครงการป้องยาเสพติดและบาบัดผู้ติดยาเสพติด
6.7 ส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจาปี กลุ่มเสี่ยง (โครงการอนามัยชุมชน)
6.8 สนับสนุนการทาโครงการป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรคเอดส์ โรคเรื้อรังและโรคไข้เลือดออก
ฯลฯ
7. นโยบายด้านระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7.1 สนับสนุนโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในพืน้ ที่เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
7.2 สนับสนุนโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
7.3 สนับสนุนกิจกรรมในด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

7.4 สนับสนุนระเบียบการจราจรในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว เพื่อช่วยลด
อุบัตเิ หตุ
7.5 สร้างเสริมประสิทธิภาพโดยให้การสนับสนุนกิจกรรม อปพร.ท่าวังพร้าว
7.6 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติร่วมกัน ฝ่ายปกครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาใช้ในการบริการประชาชนอย่างประทับใจ
8.2 พัฒนาระบบการจัดเกนบภาษีให้มคี วามเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดล
8.3 เสริมสร้างรากฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
8.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว
ได้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
8.5 ส่งเสริมให้ประชาชนโอกาสได้รับรูข้ ่าวสารจากทางราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น อย่างทั่วถึง
ถูกต้องและรวดเรนว
8.6 ส่งเสริมการปกครองระประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8.7 จัดการประสานในโครงการต่าง ๆ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน และให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.8 ส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริต ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่ประชุม

ทราบ
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เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าวและเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญนายก อบต. เป็นผูช้ แี้ จงรายละเอียด

นายก อบต.

แต่งตั้งรองนายก อบต. จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. นายพิรุณ อาภัย
ฝ่ายการศึกษา
2. นายสุรเดช สุริยะมล ฝ่ายสาธารณสุข
และเลขานุการนายก อบต. จานวน 1 ท่าน
คือ นายดวงจันทร์ หมื่นจันทร์สม ฝ่ายโยธา

ที่ประชุม

ทราบ
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เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าว

ประธานสภา อบต. สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจาเป็นแก่กจิ การ
ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายนิกรณ์
เสนอนายนิเวช กันธิยะ
ผู้รับรอง

นายสุภาพ จันทรา และนายพูลทรัพย์ มณีวรรณ

นายพูลทรัพย์

เสนอนายณัฐวุฒิ ตากันทา

ผู้รับรอง

นายจักร์กริศน์ สิทธิเจริญ และนายจรัญ นันทา

นายก อบต.

เสนอนายสุภาพ จันทรา

ผู้รับรอง

นายนิกรณ์ แสงตุ้ย และนิเวช กันธิยะ

ประธานสภา อบต.

มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอ

ประธานสภา อบต.

ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเหนนชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง

ประธานสภา อบต.

สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าวังพร้าว คือ
1. นายนิเวช กันธิยะ

2. นายสุภาพ จันทรา
3. นายณัฐวุฒิ ตากันทา
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี
ประธานปิดประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ)

ยุพาภรณ์ รักษาคุณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ)

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 18 พฤศจิกายน2556
1.
นายนิเวช กันธิยะ
คณะกรรมการ
นิเวช กันธิยะ
2.
นายณัฐวุฒิ ตากันทา
คณะกรรมการ
ณัฐวุฒิ ตากันทา
3.
นายสุภาพ จันทรา
คณะกรรมการ
สุภาพ จันทรา
(ลงชื่อ)

วิรัช สุใจจา
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายวิรัช สุใจจา )

