รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
วิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2556
วันที่ 6 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
*************************************
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1. นายคามูล ลามุล
2. นายสมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
3. นายเกียน พันธะรี
4. นางสุขาวดี มิลวงค์
5. นางสาวอนัญญา จันทะมาตย์
6 นางรัก ขันแสง
7. นางสมหวัง สายสินธ์
8. นางญานิกา ลดสีดา
9. นางอารมณ์ วงค์เจริญ
10. นายประยูร จันทร์สม
11. นางจรวย รักษาผล
12. นางวิลัย ชนาสิทธิ์
13 นายมนตรี อ่อมไหล
14. นายนภเชตป์ ปุสธรรม
15 นางอุบล ตินะโส
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
1.
2.

นายเสถียร ถานาศรี
นายสุพรม พิณรัตน์

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รอง ประธาน ฯ
ส.อบต.ม.1
ส.อบต. ม.5
ส.อบต. ม.5
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.7
ส.อบต. ม.7
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.9
ส.อบต. ม.10
ส.อบต.ม.10
เลขานุการรสภา ฯ

ลายมือชื่อ
คามูล ลามุล
สมศักดิ์ ยุพาพัฒน์
เกียน พันธะรี
สุขาวดี มิลวงค์
อนัญญา จันทะมาตย์
รัก ขันแสง
สมหวัง สายสินธ์
ญานิกา ลดสีดา
อารมณ์ วงค์เจริญ
ประยูร จันทร์สม
จรวย รักษาผล
วิลัย ชนาสิทธิ์
มนตรี อ่อมไหล
นภเชตป์ ปุสธรรม
อุบล ตินะโส

ตาแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โพน
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ลายมือชื่อ
เสถียร ถานาศรี
สุพรม พิณรัตน์

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ – สกุล

3.

นายหนูกัน โคตรสุวรรณ

4.

นางวิชญา เขตโสภา

5.
6.
7.
8.

นายประสงค์ พลไสย
นายสมพงษ์ แสนมนตรี
นายพุฒ ขวัญศิริ
นายกฤษฎา อายุวัฒน์

ตาแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โพน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน
ผญบ.ม.9
ผญบ.ม7
ผญบ.ม.6
ผญบ.ม.8

ลายมือชื่อ
หนูกัน โคตรสุวรรณ
วิชญา เขตโสภา
ประสงค์ พลไสย
สมพงษ์ แสนมนตรี
พุฒ ขวัญศิริ
กฤษฎา อายุวัฒน์

หมายเหตุ

-3เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคามูล ลามุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ได้
กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายคามูล ลามุล
-เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มอบหมายให้เลขานุการแจ้งที่ประชุม
ประธาน ฯ
ทราบ
นางอุบล ตินะโส
- โครงการ”จังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ครั้งที่ 4/2557และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) กาหนดออกบริการพี่น้อง
ประชาชนอาเภอคาม่วง ในวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนหนอง
ซองแมวผดุงวิทย์ ซึ่งจังหวัดได้ออกบริการพี่น้องประชาชนนอกสถานที่
ทุกปี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จะออกมาพร้อมกับส่วนราชการ
ต่าง ๆ ระดับจังหวัด โดยจะมีการแจกถุงยังชีพ ผ้าห่มและอื่น ๆ ซึ่งองค์การ
ส่วนตาบลโพนได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายสถานที่ ซึ่งจะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมอีกมากและจะได้แจ้งขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
นายคามูล ลามุล
- สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โพน ครั้งแรก
ประธานสภาฯ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว วันนี้ขอให้
ตรวจสอบให้ละเอียด หากท่านใดเห็นว่ามีข้อความใดไม่ถูกต้อง ขอให้ทักท้วง
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
ที่ประชุม
-ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมใช้เวลาประมาณ 15 นาที ไม่มีผู้ทักท้วง
นายคามูล ลามุล
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ท่านใดทักท้วง
ประธานสภาฯ
ขอให้ลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 หรือไม่
ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556
ไม่มี
/ระเบียบวาระ...

-4ระเบียบวาระที่ 4

นายคามูล ลามุล
ประธานสภาฯ
นายเสถียร ถานาศรี

เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนแถลงนโยบายการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพน
กระผม นายเสถียร ถานาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ขออนุญาต
เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
ทุกท่าน เพื่อที่จะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันเพื่อให้การบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพน สามารถ บรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจ ตาม
อานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะนาเสนอเพื่อ
แถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดย ผ่านทางท่านประธานสภาฯไปยังท่านสมาชิกสภาฯ
ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทางานของ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลโพนในโอกาสต่อไป ตามลาดับ ดังนี้

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่ได้ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจ
การปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ในการกาหนดนโยบาย
การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่
จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตลอด จนการเสริมสร้างจิตสานึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึง
พอใจ
2 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
ศักยภาพของประชาชนในตาบล ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการ
ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
/3 นโยบาย...
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3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน
เน้น
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย
3.3 สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของ
งาม
พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งราย ได้ของ
ประชาชนในพื้นที่
4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
และมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
4.2 ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านกา รสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
4.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่
อันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้อง กัน ควบคุมและ
ดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดย
ผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
4.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
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-65.นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
5.1 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้
มีความ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดย
จัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ
5.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
การเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์
5.3 สร้างรายได้แ ละลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่าย เพิ่ม
ศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนา โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตาบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
การเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ดังนี้
6.1 พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความ
เหมาะสม
6.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในชุมชน ให้มีและ
บารุงทางระบายน้า โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า รางระบายน้า รวมถึงระบบ
ระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังอย่างเป็นระบบ

/6.3 ส่งเสริม...

-76.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้าสาหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการ
พัฒนาแหล่งน้าที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้าใหม่
ตามความเหมาะสม
7.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อห นุนในการดารงชีวิต
เพื่อ เอื้ออานวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและ
สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การดาเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้
เป็นไปตามนโยบาย
ที่มีอยู่ทั้ง 7 ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่สาคัญยิ่งประการหนึ่ง
คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลัง

นายคามูล ลามุล
ประธานสภา ฯ
น.ส.อนงค์พร ฯ

กันของทุกที่สาคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การร่วมมือภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
ขึ้นมาอย่างจริงจัง จะส่ง ผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้
กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาฯแห่งนี้ว่า จะบริหารงานด้วยความ ถูกต้อง
สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตาบลไร่ส้ม
ให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึด
ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลักกระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้
เพียงเท่านี้
4.2 เรื่องการเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ขอเชิญหัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้งที่ประชุม
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3 ท่าน ได้ว่างลงเนื่องจากครบวาระ
เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
/ของ...

นายคามูล ลามุล ประธาน ฯ
ที่ประชุม
กรรมการ

-8ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพน ได้พิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
จานวน 3 ท่าน เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนแต่งตั้งเป็น
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกสมาชิกสภา ฯ ผู้ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริหาร
แต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนา ฯ ต่อไป โดยเสนอชื่อได้ไม่จากัดจานวนแล้วลง
มติเลือกจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- ลงมติเลือก นางสมหวัง สายสินธุ์ สอบต. หมู่ที่ 6 นายประยูร จันทร์สม
ส.อบต .หมู่ที่ 8 และนายนภเชตป์ ปุสธรรม ส .อบต .หมู่ที่ 10 เป็น
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
4.3 เรื่องการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพน
ขอเชิญหัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเสนอต่อที่ประชุม

นายคามูล ลามุล ประธาน ฯ
น.ส.อนงค์พร แสงภักดี - ด้วยคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน ที่เป็นตัวแทนของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนได้ว่างลงเนื่องจากครบวาระ
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 จึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพน ได้คัดเลือกสามชิก ฯ จานวน 3 ท่าน คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
นายคามูล ลามุล ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกสมาชิกสภา ฯ ผู้ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริหาร
ประธาน ฯ
แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ต่อไป โดยเสนอชื่อได้
ไม่จากัดจานวนแล้วลง มติเลือกจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ที่ประชุม ฯ ลงมติเลือก นายเกียน พันธะรี สอบต. หมู่ที่ 1 นางสาวอนัญญา จันทะมาตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 5 และนางสุขาวดี มิลวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
4.3 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพน
ด้วนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพนที่แต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 ท่าน
ได้ว่างลงเนื่องจากสมาชิกสภา ฯ ครบวาระ เพื่อให้การบริหารกองทุน
/หลักประกัน...
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นายคามูล ลามุล ประธาน ฯ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
นายคามูล ลามุล ประธานสภา ฯ
นายพุฒ ขวัญศิริ ผญบ. ม.6

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลโพน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และต่อเนื่อง จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนได้เลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลโพน จานวน แต่งตั้งเป็น2 ท่าน เพื่อกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลโพนต่อไป
ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเลือกสมาชิกสภา ฯ ผู้ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริหาร
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ต่อไป โดยเสนอ
ชื่อได้ไม่จากัดจานวนแล้วลงมติเลือกจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- ลงมติเลือก นางจรวย รักษาผล ส.อบต.หมู่ที่ 8 และนางรัก ขันแสง
ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพน
เรื่อง อื่น ๆ
สมาชิกท่านใดจะเสนอเรือ่ งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ถ้ามีขอเชิญเสนอ

ขอติงเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน ไม่ค่อยมีการทักทาย
ถามไถ่ มีแขก หรือมีพี่น้องประชาชนมาขอรับบริการไม่ได้รับการการทักทาย
อยากจะให้ปรับปรุงให้รู้จักสัมมาคารวะ
นายสมพงษ์ แสนมนตรี - ผมเห็นด้วย บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนหลายคนไม่ทักทาย
ผญบ. ม.7
ให้การต้อนรับผู้มารับบริการอยากให้ปรับปรุง
นายกฤษฏา อายุวัฒน์ - พนักงานหลายท่านทาดีอยู่แล้ว ขอให้ปฏิบัติต่ไป ทักทายถามไถ่ มีสัมมา
ผญบ. ม.8
คารวะ แต่บางคนไม่มีสัมมาคารวะควรปรับปรุง
นายคามูล ลามุล
- อาจจะเป็นนิสัยส่วนตัว ขอฝากฝ่ายบริหารแจ้งให้บุคลากรในองค์กร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
นายคามูล ลามุล ประธานสภา ฯ -

มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่
ไม่มี/นายคามูล...
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นายคามูล ลามุล
ประธานสภา ฯ

กล่าวปิดการประชุม เลิกประชุมเวลา 12.10 น.
อุบล ตินะโส
(นางอุบล ตินะโส)
เลขานุการสภาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม
คามูล ลามุล
(นายคามูล ลามุล)
ประธานสภาฯ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายคามูล ลามุล)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน

