
 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1/ 2562 

วันที่  15  สิงหาคม   2562 
เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
............................................................................................................ 

 
    ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนิวัตน์  ชัยด ี รองประธานสภาฯ นิวัตน์   ชัยด ี  
2 นายส าอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 ส าอาง    ตุมา  
3 นายชู   สียางนอก สมาชิก อบต. ม.2 ชู  สียางนอก   
4 นายบัวเรียน  สุภาษิต สมาชิก อบต. ม.2  บัวเรียน  สุภาษิต   
5 นายพรมมา  เพียรทะนี สมาชิก อบต. ม.3 พรมมา   เพียรทะนี  
6 นายวิโรจน์  ขาวพา สมาชิก อบต. ม.4 วิโรจน์  ขาวพา  
7 นายสุรัตน์   บุส าโรง สมาชิก อบต. ม.5 สุรัตน์ บุส าโรง    
8 นางค าจันทร์  แสนสุข สมาชิก อบต. ม.6 ค าจันทร์   แสนสุข  
9 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.7 จิรวัฒน์  ข่าขันมาลี  

10  นายอุดม   ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.8  อุดม   ข่าขันมาลี           
11 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต. ม.9 บรรจง  ศรียางนอก  
12 นายลิ้นจี่     บรรเทา สมาชิก อบต. ม.9 ลิ้นจี่  บรรเทา   
13 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิก อบต. ม.10 ชัยเดช  สาระภ ี  
14 นายมีชัย   สิทธิดา สมาชิก อบต. ม.10 มีชัย  สิทธิดา             
15 นายประสาท   นันติ้ว สมาชิก อบต. ม.11 ประสาท  นันติ้ว  
16 นายประยงค์  สุขประเสริฐ สมาชิก อบต. ม.12 ประยงค์  สุขประเสริฐ   
17 นางวิภา   ค าอินทร์ สมาชิก อบต. ม.12 วิภา     ค าอินทร์  
18 นายพิชิต  ภูมิทัศน์ สมาชิกสภาฯ ม.13 พิชิต  ภูมิทัศน์  
19 นายชาย  ศรีวิชา สมาชิก อบต. ม.13 ชาย   ศรีวิชา  
20 นายปุ่น    มะธิปิไข สมาชิก อบต. ม.14 ปุน่    มะธิปิไข  
21 นายสมบัติ   ชัยดี สมาชิก อบต. ม.14 สมบัติ     ชัยด ี   
22 นายเกษม ศรีล าดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน  

 
 



-2- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน นายก อบต. วัฒนชัย ประไกรวัน  
2 นายสุดใจ  ไทยน้อย รองนายก อบต. สุดใจ  ไทยน้อย  
3 นายปาน  วิสัย รองนายก อบต. ปาน  วิสัย  
4 นายสมยศ  อูปแก้ว เลขาฯนายก อบต. สมยศ  อูปแก้ว  
5 นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผอ.กองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
6 นางสุภาพร อิสระกูล รองปลัด อบต. สุภาพร  อิสระกูล  
7 นางสาวอรอนงค์  ศิริโชต ิ ผู้อ านวยการกองคลัง อรอนงค์  ศิริโชต ิ  
8 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หัวหน้าส านักปลัด ไพฑูรย์  ศรีลาดหา  
9. น.ส.สิรินันท์  นันตื้อ จพง.ธุรการ สิรินันท์  นันตื้อ  

    
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 

 เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าประจ าที่ประชุม  และประธานที่ประชุม ได้น าจุด เทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย 

 

รองประธานสภา อ่านประกาศอ าเภอพล เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2/2562  

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก รายงานขออนุญาตเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 เพ่ือด าเนินการคัดเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เนื่องจากมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ลาออก จึงขอ
อนุญาตจากนายอ าเภอพล ในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ตั้งแต่วันที่  6 – 20  สิงหาคม  2562 นั้น 

  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับมาตรา 36 (3) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน นายอ าเภอพลจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนอง
แก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ระหว่างวันที่  9 – 20  สิงหาคม 2562 จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  5  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  
นายศิริวัฒน์  พินิจพาณิชย์  นายอ าเภอพล 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562  เมื่อวันที่  2   สิงหาคม  2562)  
 รองประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งส าเนา 
 บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 
 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระส าคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระส าคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 

2   สิงหาคม  2562  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  23  กรกฏาคม  2562  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 20 เสียง 
งดออกเสียง 1  เสียง   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 วาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติและวาระท่ีสาม ขั้นลงมติให้ตรา
เป็นข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 44 ข้อ 47 

  หลังจากที่ทางสภาได้ประชุมกันเพ่ือหาคณะกรรมการรับแปรญัตติเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 
2562 ได้ข้อสรุปคือ นายปุ่น มะธิปิไข เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ
คณะกรรมการอีกสองท่านคือ นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี และนายประยงค์ สุขประเสริฐ  
และคณะกรรมการได้ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
กล่าวรายงานชี้แจงครับ นายปุ่น มะธิปิไข ตามที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแก ได้มีมติเลือกข้าพเจ้าฯ และคณะอีก 2 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 และได้ก าหนดรับค าขอแปรญัตติ
รวมทั้งได้มีการประชุมคณะกรรมการแปญัตติไปเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติ  เนื่องจากไม่มีสมาชิกได้ยื่นค าขอแปรญัตติ และคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ที่ผู้บริหารเสนอว่าเป็นร่างที่สมบูรณ์และมีความเหมาะสมแล้ว ไม่จ าเป็นต้อง
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

  วาระสองขั้นแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  จ านวน 52,599,000 
บาท สมาชิกสภาเห็นชอบให้ผ่านวาระที่สองขั้นแปรญัตติ เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง  
1 เสียง  
วาระที่สามขั้นลงมติ เพ่ือตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
52,599,000 บาท ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  สมาชิก
สภามีมติเห็นชอบ  20 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ นางวิภา  ค าอินทร์ สอบถามเรื่องเงินรางวัลที่เราได้มานั้น 
ยังคงมียอดเงินอยู่หรือไม่คะ เนื่องจากว่างบประมาณต้นปี 2562 เงินอุดหนุนยังไม่เข้ามา 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลได้น าเงินรางวัลนี้ไปใช้ในงานบุญประเพณีเพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรม และการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่ พองบประมาณเข้ามาจึงได้โอนไป
ซ่อมแซมถนนดินและงานปรับเกรดตามอ านาจหน้าที่ เงินจึงไม่เหลือ  

 ส าหรับงบประมาณของปี 2562 มีการวางแผนงานพัสดุออกไว้เป็น 3 ส่วน ในส่วนที่ 1 ได้
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ขยายถนน คสล.หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 ซึ่งได้ท า
สัญญากับผู้รับเหมาแล้ว ส่วนงานวางท่อระบายน้ าและท าร่องระบายน้ าของหมู่ที่  12 ยังไม่
มีผู้ รับจ้าง เข้ามาท าสัญญาครับ ส่วนที่  2  ได้ด า เนินการซ่อมถนนดิน หมู่ที่   14  
งบประมาณ 370,000 บาท ถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 12 งบประมาณ 399,000 บาท 
ซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2  งบประมาณ 62,000 บาท และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 
ได้ด าเนินการท าสัญญาแล้ว ส่วนที่ 3 มี ถนน คสล. หมู่ที่ 1 งบประมาณ 40,0800 บาท 
ถนน คสล. หมู่ที่ 12 งบประมาณ 34,000 บาท ถนน คสล. หมู่ที่ 13 งบประมาณ 
370,000 บาท ลาน คสล. หมู่ที่ 1 งบประมาณ 15,200 บาท และ ถนน คสล.หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 102,000 บาท และเตรียมท าสัญญาแล้ว ส าหรับหมู่ที่ 12 นั้น ที่ยังไม่มีผู้รับ
จ้างเราคงต้องประชุมเพ่ือหารือกันอีกว่าจะหาแนวทางใดเพราะเนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง ทาง
ผู้บริหารได้เป็นกังวลในส่วนนี้มาก ขอให้สมาชิกหมู่ที่ 12 เข้าร่วมประชุมที่ห้องผู้บริหาร
หลังจากเลิกประชุมสภาแล้ว  ส่วนเรื่องอ่ืนเกี่ยวกับไฟฟ้า จะมีแผนจากกองช่างและได้
ด าเนินการตามคิวแล้ว เรื่องขาดแคลนน้ า หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ทางป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้ด าเนินการแล้ว  นายส าอาง ตุมา  ขอถามทางฝ่ายบริหารว่า งานร่องระบายน้ า
ของหมู่ที่ 1 มีใครเป็นผู้รับจ้าง และจะลงท างานได้ตอนไหน ส าหรับร่องระบายน้ าของหมู่ที่ 
1 มี หจก.ยิ่งเจริญ เป็นผู้รับจ้างได้ท าสัญญาแล้วและอยู่ในระหว่างด าเนินงาน นางค าจันทร์ 
แสนสุข สอบถามเรื่องไฟฟ้าดับบ่อยมาก จะช่วยแก้ไขอย่างไร แนะน าให้เขียนค าร้องไว้เลย
ครับ จะให้กองช่างเป็นผู้ด าเนินการตามคิว นายพิชิต ภูมิทัศน์ ถามเรื่องซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ที่ 13 ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว ส าหรับหมู่ที่ 13 จะได้น าเสนอผู้บริหาร  และ
ตรวจสอบกับกองช่างเพ่ือด าเนินการต่อไป 

รองประธานสภา ครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบเลย ครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2  
สิงหาคม  2562  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม ไม่มี / เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  การคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก แทนต าแหน่งที่
ว่าง 

เลขาสภา เพ่ือให้การบริหารกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 15 (3) สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จึงขอด าเนินการคัดเลือกประธานสภา ในกรณีที่ต าแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงในกรณีลาออก โดยที่ยังไม่หมดวาระ สภา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องคัดเลือกประธานสภาแทนต าแหน่งที่ว่างหลังจากลาออก 
ภายใน 15 วัน โดยทางสภาต้องเสนอรายชื่อสมาชิกสภาที่มีคุณสมบัติโดยไม่จ ากัดจ านวน 
และมีผู้รับรองอีก 2 ท่านต่อการเสนอรายชื่อ 1 ท่าน หลังจากที่เราได้เสนอรายชื่อแล้ว เรา
จะด าเนินการโดยการลงคะแนนและใส่ในช่องหีบบัตร หลังจากลงคะแนน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะท าการนับคะแนน ถ้าผู้สมัครที่ชนะการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันสอง
คน จะต้องด าเนินการคัดเลือกใหม่โดยการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง และใส่ในช่องหีบบัตร
เลือกตั้ง และหลังจากนับคะแนนผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันอีก สภาจะต้องด าเนินการจับ
ฉลากให้กับผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้จับฉลาก
ก่อนหลัง และด าเนินการจับฉลาก แต่ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมเพียง
จ านวน 1 ท่าน และมีผู้รับรอง 2 ท่าน สภาจะมีมติเห็นชอบโดยไม่ต้องหย่อนบัตรลงคะแนน
โดยเป็นมติเห็นชอบ ให้ผู้ถูกเสนอรายชื่อได้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
ระเบียบที่แจ้งแล้วครับ  

รองประธานสภา ครับ หลังจากที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบกฎระเบียบการด าเนินการคัดเลือก
ประธานสภาแล้วขอให้ท่านได้เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยไม่จ ากัด
จ านวน เสนอมา 1 ท่าน ขอผู้รับรอง  2  ท่าน โปรดเสนอรายชื่อครับ 

นายส าอาง  ตุมา กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายส าอาง ตุมา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก ผมขอเสนอ
รายชื่อคือ นายสมบัติ  ชัยดี  สมาชิกสภา หมู่ที่ 14  บ้านหนองแกค า ครับ   

เลขาสภา ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายชัยเดช สาระภี กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายชัยเดช สาระภี 

สมาชิก หมู่ที่ 10  ขอรับรองครับ 
นายประสาท นันติ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายประสาท นัน

ติ้ว  สมาชิก หมู่ที่ 11  ขอรับรองครับ 
รองประธานสภา มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความเหมาะสมอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี/เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขาสภา เป็นอันว่าสมาชิกสภาของเราได้เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพียง 1 ท่าน 

คือนายสมบัติ  ชัยดี สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกค า ถือเป็นมติของที่ประชุมสภา ขอ
แสดงความยินดีกับ นายสมบัติ  ชัยดี สมาชิกสภาหมู่ที่ 14 บ้านหนองแกค า ที่ได้ต าแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ครับ 

นายสมบัติ  ชัยดี กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอขอบคุณ
ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้เกียรติและมอบความไว้วางใจในการด ารงต าแหน่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ผมจะขอท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนอย่างเต็มท่ีครับ 

เลขาสภา ครับ เป็นอันว่าเราได้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เรียบร้อยแล้ว ผล
การคัดเลือกมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะได้ท าหนังสือแจ้งใหน้ายอ าเภอพลทราบ เพ่ือให้
นายอ าเภอพลออกค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ 
รองประธานสภา ครับ ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ มอบให้เลขาสภาชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการเข้าค่ายคุณธรรม

จริยธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2562  
เลขาสภา ส าหรับเรื่องการเข้าข่ายโครงการคุณธรรมจริยธรรม เป้าหมายคือนักเรียนภายในโรงเรียนใน

เขตต าบลของเราทั้ง  5  โรงเรียน  ในปีนี้เราจะเข้าปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุ
วัน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 – 18  สิงหาคม  2562 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะสามารถน าความรู้ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อม 
รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ซึ่งในการไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เราจะ
จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือคอยอ านวยความสะดวกประจ ารถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
และสรุปพร้อมทั้งรายงานให้กับผู้บริหารได้ทราบ หากสมาชิกใดมีความประสงค์จะเข้าร่วม
กิจกรรม ก็เรียนเชิญครับ เราจัดรถบริการทั้งหมด 3 คัน รถจะออกจาก อบต.ประมาณ 
07.00 น.  

ที่ประชุม -รับทราบ   
รองประธานสภา  -  ครับวันนี้เราได้ด าเนินการประชุมจนครบทุกวาระแล้ว ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้ท าหน้าที่ของ

ตนเองอย่างดีที่สุดแล้ว และเราก็ได้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
เรียบร้อยแล้ว การประชุมหรือหารือครั้งต่อไปทางสภาจะมีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบต่อไป 

 
   -  ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
 

  
 
  

      (ลงชื่อ)         สิรินันท์  นันตื้อ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวสิรินันท์  นนัตื้อ) 
                                           เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

  
 
 

                                    (ลงชื่อ)      เกษม   ศรีล าดวน   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายเกษม  ศรีล าดวน) 
                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 

 
 

          (ลงชื่อ)       นวิัตน์  ชัยดี        ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายนิวัตน์  ชัยดี) 
                               รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


