
                                     
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง 
สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  

วันอังคาร ท่ี 5 เมษายน ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง 

………………………………………………… 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายไพศาล  ขวัญบุศบงศ์ รองประธานสภา อบต. ไพศาล ขวัญบุศบงศ์ 
๒. นายสมเกียรติ  โต๊ะสาร          ส.อบต.  หมู่ที่  ๗ สมเกียรติ  โต๊ะสาร 
๓. นายอับดุลเราะหมาน  โต๊ะเปี้ย ประธานสภา อบต. อับดุลเราะหมาน โต๊ะเปี้ย 
๔. นายชัยวัฒน์  ช่วยชู    ส.อบต.  หมู่ที่  2  ชัยวัฒน์  ช่วยชู    
5. นายสมชาย  สังวาลย์ ส.อบต.  หมู่ที่  ๑ สมชาย  สังวาลย์ 
6. นายร่อหีม  บุหลาด ส.อบต. หมู่ที่  ๓ ร่อหีม  บุหลาด 
7. นายดอรอหีม  มะหมัด          ส.อบต.  หมู่ที่  3 ดอรอหีม  มะหมัด 
8. นายจ าลอง  โต๊ะหมาน ส.อบต.  หมู่ที่  ๗ จ าลอง  โต๊ะหมาน 
9. นายสุวรรณ  สนกาการ ส.อบต.  หมู่ที่  ๔ สุวรรณ  สนกาการ 

10. นางฉลวย  ปล้องเกิด ส.อบต.  หมู่ที่  ๖ ฉลวย  ปล้องเกิด 
11. นายมานพ  แอระหีม ส.อบต.  หมู่ที่  ๖ มานพ  แอระหีม 
 
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายสมพล  นาภูมิ ส.อบต.  หมู่ที่  ๒  - ลากิจส่วนตัว – 
2. นายณรงค์  หล้าหาบ ส.อบต.  หมู่ที่  4  - ลากิจส่วนตัว – 
3. นายประยูร  อายุวัฒนะ ส.อบต.  หมู่ที่  ๕  - ลากิจส่วนตัว – 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม       
 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายกาแมน  สมาด นายก อบต. กาแมน  สมาด 
๒. นายชาญวิทย์  ก าปา รองนายก อบต. ชาญวิทย์  ก าปา 
๓. นายสมมาตร  ข าผุด รองนายก อบต. สมมาตร  ข าผุด 
๔. นายดลมังโสด  สมัน เลขานุการนายก อบต. ดลมังโสด  สมัน 
๕. นายสมชาย  มีทรัพย์ เลขานุการสภา อบต. สมชาย  มีทรัพย์ 
๖. นายกะหรีม  ยีหมัน ประชาคม หมู่ที่ 7 กะหรีม  ยีหมัน 
๗. นางอารีย์  อุ่นสกุล ที่ปรึกษาภาคประชาชน อบต. อารีย์  อุ่นสกุล 
๘. นายพยอม  จันทรชิต ยาม พยอม  จันทรชิต 
๙. นางอุไร  โส้สมัน ผู้อ านวยการกองคลัง อุไร  โส้สมัน 

๑๐. นายยุโซบ  อาลิแอ พนักงานขับรถยนต์ ยุโซบ  อาลิแอ 
๑๑. นางปนัดดา  คล้ายคลึง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปนัดดา  คล้ายคลึง 
๑๒. นางสาวราศรี  โต๊ะสาร ผู้ช่วยบุคลากร ราศรี  โต๊ะสาร 
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ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๓. นางสาวเพ็ญพิศ  ยานพะโยม คนงานทั่วไป เพ็ญพิศ  ยานพะโยม 
๑๔. นางสาวพนิดา  มณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนิดา  มณี 
๑๕. นายโสภาส  ใจหวัง นักการภารโรง โสภาส  ใจหวัง 
๑๖. นางสาวจินตนา  โต๊ะปิ คนงานทั่วไป จินตนา  โต๊ะปิ 
17. นางพรทิพย์  โชติศักด์ิ รองปลัด อบต. พรทิพย์  โชติศักด์ิ 
18. นางสุวิชญา  เบ้าวงศ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สุวิชญา  เบ้าวงศ์สกุล 
19. นางสาวอมรรัตน์  สุลากากร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อมรรัตน์  สุลากากร 
20. นางณัฐปภัสร์  ธรรศไชยธรรม นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ณัฐปภัสร์  ธรรศไชยธรรม 
21. นายจ ารัส  อาลีแอ ผู้ช่วยช่างโยธา จ ารัส  อาลีแอ 
22. นายณฐพัชร์  โอสถานุเคราะห์ นายช่างโยธา ณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์ 
23. นางอารียา  หวังตะหนอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อารียา  หวังตะหนอ 

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

  เม่ือที่ประชุมพร้อม นายอับดุลเราะหมาน โต๊ะเปี้ย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตรวจดูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้เข้าประชุม    ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้า
ประชุม จ านวน 11 คน ครบองค์ประชุม จึงเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง สมัย วิสามัญ สมัย
ที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559 และเชิญนายไพศาล  ขวัญบุศบงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และนายสุวรรณ  สนกาการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4   ท าพิธีขอพรตามหลักศาสนาอิสลาม 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งระเบียบวาระการประชุมต่อที่ประชุมสภา  อบต. และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  - แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมสภา อบต.ทราบ และได้ให้นายก อบต.แจ้งเรื่องต่าง ๆ 

ให้ที่ประชุมสภา อบต. ทราบ ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนขององค์การ 

                                      บริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง 
ประธานสภา อบต.   – ขอเน้นย้ าให้สมาชิกสภา อบต.ได้ดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
                                          ในแต่ละหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนใน 
                                          เรื่องใด ก็ขอให้สมาชิกสภา อบต.ในแต่ละหมู่บ้านเสนอค าร้องมายัง 
                                          องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง เพ่ือจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความ 
                                          เดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที  ซ่ึงหากเข้า 
                                          หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ก็จะได้ 
                                          ด าเนินการต่อไป 
ท่ีประชุมสภา อบต.                – รับทราบ 

๑.๒ เรื่องขอเชิญร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์(รดน้ าด าหัว) 
          ป ร ะ จ า ปี  พ . ศ . 2 5 5 9  ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล 
          โพธ์ิทอง 

นายก อบต.              – ขอเชิญชวนสมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าฟังการประชุมที่นับ 
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           ถือศาสนาพุทธทุกท่าน ไปร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีวัน 
           สงกรานต์ (รดน้ าด าหัว  ประจ าปี พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
           โพธิ์ทอง ซ่ึงมีก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ วัดบนถนน หมู่ที่ 
           2 ต าบลโพธิ์ทอง  

ท่ีประชุมสภา อบต.            – รับทราบ 
 

๑.3 เรื่องขอเชิญร่วมโครงการวันผู้สูงอายุ รักผู้สูงวัย มุสลิมไทย ต าบล 
โพธ์ิทอง ครั้งท่ี 6 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง                  

นายก อบต.              – ขอเชิญชวนสมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าฟังการประชุมทุกท่าน 
                                          ไปร่วมกิจกรรมตามโครงการวันผู้สูงอายุ รักผู้สูงวัย มุสลิมไทย ต าบลโพธิ์ทอง 
                                          ครั้งที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง ซ่ึงมีก าหนดจัดขึ้นในวันที่  
                                          13 เมษายน 2559 ณ มัสยิสแสงจันทร์ หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์ทอง  
ท่ีประชุมสภา อบต.             – รับทราบ 

๑.4 เรื่องขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบต.โพธ์ิทอง ประจ าปี 2559  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง                  

นายก อบต.              – ขอเชิญชวนสมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าฟังการประชุมทุกท่าน 
                                          ไปร่วมกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.โพธิ์ทอง ประจ าปี 2559  
                                          ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง ซ่ึงมีก าหนดจัดขึ้นต้ังแต่วันที่ 20  
                                          เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสองแพรก   
                                          มิตรภาพที่ 92 หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์ทอง  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุก 
                                          ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการประสานงานหานักกีฬาพ้ืนบ้านมาเข้าร่วม 
                                          แข่งขันในโครงการนี้ด้วย 
ท่ีประชุมสภา อบต.             – รับทราบ 

๑.5 เรื่องการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 
                                       2560 - 2562 
นายก อบต.              – การประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2560 –  
                                          2562 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง ได้เสนอขอรับการ 
                                          สนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                          นครศรีธรรมราช จ านวน 2 โครงการ คือ  

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตีนดอน – บ่อไหล (ช่วงที่ 4  
หมู่ที่ 3  งบประมาณ 760,000 บาท 

2. โครงกา รปรับปรุ งคลองบ้ านมะยิง  ห มู่ที่  6  งบประมา ณ 
1,340,000 บาท 

ท่ีประชุมสภา อบต.            – รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒               เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (การรับรองรายงานการประชุม
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ง ท่ี ๑ 
 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม ๒๕๕9  
 
 
 



  

- 4 – 
 

ประธานสภา อบต.  - ขอเชิญนายดอรอหีม มะหมัด ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบล รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  ๑ ประจ าปี 
    พ.ศ.๒๕๕9  เม่ือวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕9 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
นายดอรอหีม  มะหมัด             -รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิท์อง 
ประธานกรรมการตรวจ            สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 เม่ือวันที่ 25   
รายงานการประชุมสภาฯ          มีนาคม พ.ศ.๒๕๕9  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประชุมตรวจสอบเม่ือวันพุธ ที ่30 
                                         มีนาคม ๒๕๕9 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
                                         ส่วนต าบล ได้ตรวจสอบแล้ว ให้คงไว้ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                                         ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ที่สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้รับ 
                                         ไว้พิจารณาแล้ว                                                                     
ประธานสภา อบต.                  - มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม รายงาน 
                                      การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1     

ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕9 เม่ือวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕9 บ้าง หากมีขอ
เชิญเสนอได้ 

ท่ีประชุมสภา อบต.               - ไม่มีสมาชิกสภา อบต. คนใดเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายงาน 
                                      การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
                                         ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9  เม่ือวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕9  แต่อย่างใด 
ประธานสภา อบต.                  - ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต. ผู้อยู่ในที่ประชุมสภาอบต.ปรากฏว่ามีสมาชิก

สภา อบต.อยู่ในที่ประชุมสภา อบต. จ านวน 11 คนครบองค์ประชุม จึงขอมติ
สภา อบต. เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.                                  

มติสภา อบต.                       – เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( 11 เสียง) รับรองรายงานการประชุมสภา 
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี 
                                     พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕9 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓                 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                                       ๓.๑ ญัตติขอความเห็นชอบแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการ 
                                       การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง                               
ประธานสภา อบต.           -  เนื่องจากนายก อบต. ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                         เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง จ านวน  

3 คน คือ                          
1. นางอารีย์  อุ่นสกุล อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. นายสุธรรม นวลแป้น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92                               
3. นายจ าเนียร  พรหมแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์                                                                      

                                         รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนังสือบันทึกข้อความ กองการศึกษา ศาสนา 
                                         และวัฒนธรรม ที่ นศ 80204/  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอความ 
                                         เห็นชอบสภาฯ แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
             ท้องถิ่นที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านพิจารณาแล้ว  จึงขอเชิญ
    นายก อบต. น าเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต. เพ่ือให้สภา อบต.พิจารณา
    เห็นชอบต่อไป 
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นายก อบต.                   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
                                       ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 18 ก าหนดให้แผนพัฒนาการสามปีของ 
                                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
                                       มิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                                       หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน 
                                       การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 
                                       ข้อ 9 ก าหนดให้เงินรายได้ของสถานศึกษาให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษา 
                                       ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                                       การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                       ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 639 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งแนวทาง 
                                       และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
                                       ส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
                                       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วยความ 
                                       เรียบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน 
                                       แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 
                                       แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
                                       ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
                                       ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 
                                       ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 
                                       ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร 
                                       ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 

1. การก าหนดห้วงเวลา รายละเอียดในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 

2. แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 

3. การน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีสู่การปฏิบัติ 
4. การก ากับดูแล   

                                       จงัหวัดนครศรีธรรมราช  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม 
                                       แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 
                                       ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
                                       ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ให้นายอ าเภอ                                 
                                       ก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดท า 
                                       แผนพัฒนาการศึกษาและน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปเป็นกรอบในการ 
                                       จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน 
                                       ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาระดับองค์กร 
                                                ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ต้องมี 
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1. คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ชุด 

อย่างน้อย ประกอบด้วย 
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ                รองประธานกรรมการ 
(3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              กรรมการ 

(4   ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ที่เก่ียวข้อง      กรรมการ 
                        (5  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง    กรรมการ 
                        (6  ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ   กรรมการ  
                        (7  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องที่สภาท้องถิ่น 
                             เห็นชอบ (ถ้ามี                                       กรรมการ         
                        (8  ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา        กรรมการและเลขานุการ

         2. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ 1 (3  ถึง (8  ร่วมกันพิจารณาสรรหา 
                     ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 

                                      3. ให้จ านวนกรรมการตามข้อ 1 (1  (2  (5  (6  และ (7  รวมกันต้องมี 
                                          จ านวนมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด  

                            4. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4  ปี 
                            5. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความ 
                                เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม 
                                ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                       6. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ตามที่สภาท้องถิ่น 
                                           เห็นชอบร่วมเป็นกรรมการ      ซ่ึงในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                           โพธิ์ทอง  ขอเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3  คน  คือ 
                                              1.นางอารีย์ อุ่นสกุล    อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
     2.นายสุธรรม นวลแป้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 

      3.นายจ าเนียร พรหมแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์               
     ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง มี
     อ านาจหน้าที่ ดังนี้                                                                                          
     1. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การ  
        บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
     2.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
        ต าบลโพธิ์ทอง                                                                                        
     3.จัดล าดับความส าคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ   
        วัฒนธรรมเพ่ือส่งให้ส านักปลัด พิจารณาด าเนินการบรรจุไว้ใน   
        แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองต่อไป                                                           
     4.ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล
        โพธิท์อง         

                                            คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง มี
         วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี 
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               ฉะนั้น จึงขอให้สภา อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้ออกค าสั่ง 
            แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง ตาม 
            หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4  
            มีนาคม 2559 ต่อไป                                                                  

ประธานสภา อบต.                – ตามที่นายก อบต. ได้น าเสนอขอความเห็นชอบแต่งต้ังผู้ทรงคุณเป็น 
                                       คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง จ านวน 3 คน 
                                       ตามรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นตามที่นายก อบต.ได้กรุณาชี้แจงต่อ 
                                       สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ 
                                       ความเห็นชอบแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด มีข้อสงสัยหรือประสงค์จะ 
                                       อภิปรายก็ขอเชิญสอบถามหรืออภิปรายได้  
นายดอรอหีม  มะหมัด         - ตามที่นายก อบต. ได้เสนอขอความเห็นชอบจากสภา อบต.เพ่ือให้องค์การ 
ส.อบต. หมู่ท่ี 3                    บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 3 คน คือ 
                                         1.นางอารีย์ อุ่นสกุล     อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
                                         2.นายสุธรรม นวลแป้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92              
                                         3.นายจ าเนียร พรหมแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์  เป็น 
                                         คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง นั้น เห็นว่า 
                                         บุคคลทั้งสามท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมดีแล้ว          
ท่ีประชุมสภา อบต.               – ไม่มีใครสอบถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภา อบต.                – เม่ือไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสอบถามหรือประสงค์อภิปรายแล้ว  ต่อไป  
                                             จะได้ขอมติสภา อบต. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
 จ านวน 3  คน คือ  
                                          1.นางอารีย์  อุ่นสกุล อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
                                          2.นายสุธรรม  นวลแป้น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพ ที่  
                                          92 และ 3.นายจ าเนียร  พรหมแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 
                                          เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
                                          ตรวจสอบแล้ว ขณะนี้มีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในที่ประชุมจ านวน 11 คน 
                                          ครบองค์ประชุม  หากสมาชิกสภา อบต.ท่านใด เห็นชอบให้องค์การบริหาร 
                                          ส่วนต าบลโพธิ์ทอง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน คือ                                         
                                          1.นางอารีย์  อุ่นสกุล อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
                                          2.นายสุธรรม  นวลแป้น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพ ที่  
                                          92 และ 3.นายจ าเนียร  พรหมแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 
                                          เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง  
    โปรดยก มือ                                 
มติสภา อบต.                    – เห็นชอบ 11 เสียง,  ไม่เห็นชอบ..ไม่มี..เสียง และงดออกเสียง..ไม่มี..เสียง 
ประธานสภา อบต.              - สรุปว่า สภา อบต.เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง 
                                    แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน คือ 
                                           1.นางอารีย์  อุ่นสกุล อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
                                           2.นายสุธรรม  นวลแป้น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพ 
                                              ท่ี 92  และ 
                                           3.นายจ าเนียร  พรหมแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 
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                                    เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง ตาม   
                                    ท่ีนายก อบต.เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภา อบต.                 - หากสมาชิกสภา อบต. นายก อบต. รองนายก อบต. มีเรื่องอะไร  จะ

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาอบต. ก็ขอเชิญน าเสนอได้  โดยจะให้สมาชิกสภา 
อบต.ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภา อบต. ทุกคนได้เสนอเรื่องเสร็จ                                

                                       หมดทุกคนก่อน  แล้วจะเชิญนายก อบต.ได้กรุณาตอบข้อซักถามหรือชี้แจง 
                                       ต่อที่ประชุมสภา อบต. เป็นล าดับสุดท้าย                        
นายดอรอหีม  มะหมัด   - ขอพูดถึงเรื่องป้ายชื่อถนน ชื่อซอยต่าง ๆ ในต าบลโพธิ์ทอง  เนื่องจากที่เห็นมี 
ส.อบต. หมู่ท่ี 3                      หลายป้ายที่ช ารุด  หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณที่ต้ังจ่ายไว้ ก็ขอ 
   ส ารวจตรวจสอบ ซ่อมแซม เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ 
                                         สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว  ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นการอ านวย 
                                         ความสะดวกแก่ประชาชนผู้อยู่นอกพ้ืนที่ เม่ือเข้ามาท าธุระหรือมาบ้านญาติ 
                                         บ้านเพ่ือนฝูง ซ่ึงอาศัยอยู่ในต าบลโพธิ์ทองก็จะได้มีความสะดวก รวดเร็วใน 
                                         การเดินทาง และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามด้วย                                     
นายไพศาล  ขวัญบุศบงศ์   - เรื่องระบบเครื่องเสียง ไมค์โครโฟน ในห้องประชุมสภา อบต. เห็นว่ามี 
ส.อบต. หมู่ท่ี 1   หลายตัวท่ีเสีย ไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
                                      ที่มีอยู่ไม่สามารถใช้การได้ ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลซ่อม หากไม่สามารถ 
                                          ซ่อมได้ ก็ให้ซื้อใหม่มาทดแทนของเดิมด้วย  เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์ในราชการ 
                                          เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองมีการจัดท าโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
                                          ในแต่ละปีงบประมาณมาก  หากระบบเครื่องเสียง ไมค์โครโฟน และเครื่อง 
                                          ฉายโปรเจคเตอร์ไม่พร้อม มีปัญหา ก็จะกลายเป็นปัญหา ข้อขัดข้องได้ 
                                          เหมือนกัน    เรื่องถนนสายบ้านนางวิมล หมู่ที่ 1  และการซ่อมแซมถนนทุก 
                                          สายในต าบลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยก็ขอให้องค์การบริหารส่วน 
                                          ต าบลรีบท า  เนื่องจากตอนนี้หน้าแล้งสามารถท าได้สะดวก เพราะเม่ือถึงต้น 
                                          เดือนพฤษภาคม ฤดูฝนจะมาถึง  ประชาชนผู้ใช้เส้นทางล าบากเดือดร้อน 
                                          เด๋ียวต้องมาร้องทุกข์กับองค์การบริหารส่วนต าบลอีก  และจะเป็นเหตุให้ 
                                          องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความ 
                                          เดือดร้อนให้ประชาชนได้ เพราะพ้ืนถนนเปียกแฉะ                                                                                                                                               
นายสมชาย  สังวาลย์   - เรื่องเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2559 ข้างวัดสโมสร หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์ทอง มีคน 
ส.อบต. หมู่ท่ี 1                    เป็นลม และรถกู้ชีพของ อบต.โพธิ์ทองไปรับส่งโรงพยาบาลท่าศาลา  ประชาชน 
                                      ชมมาว่าเจ้าหน้าที่บริการช่วยเหลือดีมาก   
นายสุวรรณ  สนกาการ   - ขอฝากฝ่ายบริหาร เรื่องซ่อมแซมถนน เวลาจะท าให้แจ้งสมาชิกสภา อบต.ให้ 
ส.อบต. หมู่ท่ี 4                   ทราบด้วย  เพ่ือจะได้ไปดูว่าได้ตามเป้าหมาย ตามจุดหรือไม่ 
นายจ าลอง  โต๊ะหมาน   - เรื่องกล้องวงจรปิด (CCTV.  มีปัญหาใช้การไม่ได้มาเกือบสองปีแล้ว จนบัดนี้ 
ส.อบต. หมู่ท่ี 7                   ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ตอนนี้ประชาชนบ่นกับกระผม กับท่านสมเกียรติ โต๊ะสาร  
                                         และบ่นกับท่านก านันต าบลโพธิ์ทอง  ว่าท าไมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ 
                                         ทองไม่ซ่อม  เพราะตอนนี้มีโจรชุกชุม  ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
                                         รีบซ่อมด้วย 
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ท่ีประชุมสภา อบต.                    - ไม่มีสมาชิกสภา อบต.คนใดเสนอเรื่องเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภา อบต.                     - ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา อบต. ในประเด็นที่สมาชิก   

     สภา อบต.สอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ  
นายก อบต.                             – ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความ 
                                         เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน       

   3 คน เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง  
   ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  และต้องขอขอบคุณ
   สมาชิกสภา อบต.ที่สะท้อนเรื่องของใช้ในห้องประชุมสภา อบต. ขอขอบคุณ
   ท่าน จ าลอง  โต๊ะหมาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ที่ได้ให้ความกรุณาใน   
   เรื่องของการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  งานอปพร. เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ 

                                            ประชาชนและเป็นการบริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ 
                                            บริหารส่วนต าบล   ส่วนที่ท่านจ าลอง  โต๊ะหมาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
                                            พูดถึงเรื่องปัญหากล้องวงจรปิด (CCTV.  ซ่ึงตอนนี้กองช่างได้ประมาณการ 
                                            ราคาแล้วเสร็จ   ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กองช่างว่าได้มีการ 
                                            ปรับปรุงอาคารที่ติดต้ังจอรับภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV.  ขณะนี้ยังไม่ 
                                            ทราบว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเสร็จแล้วหรือยัง 
                                            หากเสร็จแล้ว  ก็จะให้สมาชิกสภา อบต. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กอง 
                                            ช่างได้เลย  ซ่ึงกระผมจะติดตามเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งด้วย 
                                            ขอขอบคุณท่านสมเกียรติ  โต๊ะสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ที่ได้ 
                                            ประสานงานไปที่ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 6 (ตรัง  ขอรับการ 
                                            สนับสนุนเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
                                            มีน้ าด่ืม น้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอ ขอฝากสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ท า 
                                            การส ารวจตรวจสอบในเรื่องของปัญหาความต้องการของประชาชนและที่ดิน 
                                            ที่จะเจาะบ่อน้ าบาดาลและก่อสร้างระบบประปา    ขอขอบคุณท่านสุวรรณ 
                                            สนกาการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
                                            ได้รับอนุมัติจากสภา อบต. ให้ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ 
                                            อุทกภัย จ านวน 17 สาย  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับเพ่ิมเติมแผนจัดหา 
                                            พัสดุ (ผด.1   ซ่ึงกระผมได้แจ้งกองช่างว่าให้ปรับเพ่ิมเติมแผนการจัดหาพัสดุ 
                                            (ผด.1  โครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยจ านวน 
                                            17 สาย  ให้อยู่ในเดือนเมษายน 2559 เพราะประชาชนล าบากเดือดร้อน 
                                            ในการใช้เส้นทางสัญจร ต้องเร่งแก้ไขปัญหาความล าบากเดือดร้อนให้แก่ 
                                            ประชาชนโดยเร็ว เพราะหากล่าช้าพอฤดูฝนมาถึงก็จะด าเนินการไม่ได้อีก 
                                            เม่ือถึงเวลาซ่อมแซมถนน องค์การบริหารส่วนต าบลก็จะแจ้งสมาชิกสภา 
                                            อบต.ในพ้ืนที่โครงการให้ทราบ    เรื่องที่ท่านไพศาล  ขวัญบุศบงศ์ สมาชิก 
                                            สภา อบต. หมู่ที่ 1 พูดถึงเรื่องการบุกเบิกถนนสายบ้านนางวิมล หมู่ที่ 1 นั้น 
                                            โครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                            งบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง  ซ่ึงองค์การ 
                                            บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองได้ว่าจ้างพร้อมกัน จ านวน 4 สาย ตอนนี้สายเปาะ 
                                            เต๊ะ หมู่ที่ 7 เสร็จแล้ว ส่วนสายบ้านนางวิมล หมู่ที่ 1 และสายอ่ืน ๆ จะได้ 
                                            ประสานงานให้ผู้รับจ้างรีบเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป           
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     ตอนนี้ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ห้องประชุมสภา อบต. ส านักงานปลัดอบต.เสนอขอ 
                                            อนุมัติซ่อมยังนายก อบต.แล้ว   การจัดซ้ือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ก็ขออนุมัติ 
                                            จัดซ้ือมาแล้วเช่นกัน   แต่การจัดซ้ือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ก็ต้องจัดซ้ือตาม 
                                            คุณลักษณะ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซ่ึงต้องใช้เวลา 
                                            ในการจัดหาพอสมควร เพราะบางรุ่น โรงงานไม่ผลิตแล้ว ไม่มีขายทั่วไปใน 
                                            ท้องตลาดแล้ว  และสุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านดอรอหีม  มะหมัด 
                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  ที่ได้เสนอแนะเรื่องป้ายชื่อถนน ชื่อซอยต่าง ๆ 
                                            ในต าบลโพธิ์ ทอง  เนื่องจากเห็นมีหลายป้ายที่ช ารุด   เรื่องนี้กระผมจะได้ให้ 
                                            เจ้าหน้าที่ของกองช่างไปส ารวจตรวจสอบ เพ่ือซ่อมแซม ต่อไป  
นายสมมาตร  ข าผุด       - ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกคน ที่นับถือศาสนาพุทธ ช่วย 
รองนายก อบต. คนท่ี 2             บอกย้ ากับประชาชนผู้แจ้งความประสงค์มารดน้ า หรือประชาชนที่มาร่วมงาน 
                                        ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ (รดน้ าด าหัว  ประจ าปี 2559 ซ่ึงองค์การบริหาร   

   ส่วนต าบลโพธิ์ทอง ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ วัดบนถนน 
                                         หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์ทอง ขอให้มาร่วมงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามก าหนด 
                                            ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน    และอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการแข่งขัน 
                                            กีฬา อบต.โพธิ์ทอง ประจ าปี 2559 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
                                            ก าหนดจัดขึ้นต้ังแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2559  ณ 
                                            สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์ทอง จึง 
                                         ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านมาร่วมงานและขอความร่วมมือแจ้งนักกีฬา 
                                            พ้ืนบ้านให้มาร่วมแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านในวันเปิดสนามคือวันที่ 20 เมษายน 
                                            2559 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย 
ท่ีประชุมสภา อบต.     - รับทราบ  
 

ประธานสภา อบต.             - ขอขอบคุณนายก อบต.ที่ได้กรุณาตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.  
                                           บัดนี้ ได้ด าเนินการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
      ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕9 มาจนหมดสิ้นระเบียบวาระการประชุมแล้ว   
      ขอขอบคุณสมาชิก สภา อบต., นายก อบต. ,รองนายก อบต. เลขานุการ 
      นายก อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. ครั้งนี้
      ทุกท่าน กระผมขอปิดการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ณ บัดนี้ 
                                                               
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.                            

                                        (ลงชื่อ       บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                     (นายสมชาย  มีทรัพย์  

                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
 

                                                (ลงชื่อ         ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นายอับดุลเราะหมาน  โต๊ะเปี้ย  

                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


