
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี 25๖๕ 
 วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม 256๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.   

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ผู้มาประชุม  
             ชื่อ – สกุล             ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

 
1. นายวรพงศ์  มานะกล้า   ประธานสภาฯ  วรพงศ์  มานะกล้า 
2. นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ   รองประธานสภาฯ สมมารถ  ผ่องสุวรรณ  
3. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช   สมาชิกสภา อบต. ม.๑ ขวัญฤทัย  เกื้อเดช 
4. นายจิรวัฒน์  จิตรเท่ียง   สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง 
5. นายเลาะ อิฐฤทธิ์    สมาชิสภา อบต. ม.๔ เลาะ  อิฐฤทธิ์ 
6. นายสุนิน  ทอดท้ิง   สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน  ทอดท้ิง 
7. นายสว่าง ประกอบ   สมาชิกสภา อบต. ม.๖  สว่าง  ประกอบ 
8. นายจาตุรงค์  ส่งแสง   สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์  ส่งแสง 
9. นายสมปอง  ชัยศิริ   สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง  ชัยศิริ 
10. นายสุริยันต์  อยู่ล่าย   เลขานุการสภาฯ  สุริยันต์  อยู่ล่าย 

                      
ผู้ลาประชุม  - ไม่ม ี
 
ผู้ขาดประชุม - ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน    คน  ได้แก่ 
  ชื่อ-สกุล      ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
1. นายเอกชัย  หลงขาว   นายก อบต. นาทอน เอกชัย  หลงขาว  
2. นายมามูด  ย่าเหล   รองนายก อบต.นาทอน มามูด ย่าเหล 
๓. นางสาวอารียา  ทุ่งหว้า   นักวิชาการตรวจสอบฯ อารียา ทุ่งหว้า 
๔. นายวีรพงศ์ แสงจันทร์   นักวิเคราะห์นโยบายฯ วีรพงศ์ แสงจันทร์ 
๕.        นายสราวุธ  ขวัญด า   เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ สราวุธ ขวัญด า   
๖. นางสาวกันทิมา เจริญฤทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการ กันทิมา เจริญฤทธิ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

- เลขานุการสภาฯได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ีได้
ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ กล่าว
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๕  

- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน กล่าว 
เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้   
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑ แนะน าพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่ และพนักงานส่วนต าบลที่โอน (ย้าย) มา

สังกัด อบต.นาทอน 
ประธานสภาฯ - ให้พนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่ และพนักงานส่วนต าบลท่ีโอน (ย้าย) มาสังกัด อบต.  นา

ทอน แนะน าตัว 
นายวีรพงศ์ แสงจันทร์  - นายวีรพงศ์ แสงจันทร์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรจุเมื่อวันท่ี ๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ ภูมิล าเนาอยู่จังหวัดพัทลุง 
นายสราวุธ ขวัญด า - นายสราวุธ ขวัญด า ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โอนย้ายมาจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้าหวี อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
นางสาวอารียา ทุ่งหว้า - นางสาวอารียา ทุ่งหว้า ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โอนย้ายมาจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ เม่ือ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อ
วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยกมือ  

มติท่ีประชุมสภาฯ   -    รับรอง         ๘   เสียง 
- ไม่รับรอง  -      เสียง 
- งดออกเสียง   ๑       เสีย ง  ไ ด้ แก่  น ายวรพ งศ์  ม านะก ล้ า ต าแหน่ ง

ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาญัตติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๒และวาระที่ ๓) 
 วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

256๖ ได้แถลงรายงานผลการพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ - ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖  
และท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ ประกอบ
ไปด้วย  
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  ๑. นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๘ เป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ  

   ๒. นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
๓. นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯและ
เลขานุการฯ  

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ได้มีการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติ
และมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯดังนี้  

 1.คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิมตามท่ี
ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 

   2. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว  
   3. ไม่มีการสงวนความเห็น ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ประธานสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่น มายื่นค าแปรญัตติฯ ก็ไม่มีการพิจารณา ผ่านวาระ 

๒ ขัน้แปรญัตติ 
  วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ 
ประธานสภาฯ  - สอบถามมีสมาชิกสภาเสนอให้มีการอภิปรายในวาระท่ี ๓ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่  

มติท่ีประชุมสภาฯ  - มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๙ คน ดังนี้  
  เห็นชอบ  ๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 
๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาทอน 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาทอน 

นายมามูด ย่าเหล - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในเขต
พื้นท่ีป่าไม้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาทอนท่ีได้ท าหนังสือเพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนได้ให้ความเห็นชอบในฐานะพื้นท่ีขออนุญาตอยู่ในพื้นท่ีต าบลนา
ทอนเพื่อท่ีจะน ามติรายงานการประชุมสภาใช้เป็นหลักฐานการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในเขตพื้นท่ีป่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  

นายสมปอง  ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
สอบถามกรณีท่ีไม่ได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์หน่วยงานราชการต้องขอความเห็นชอบจาก
สภาทุกกรณีหรือไม่ เหตุใดหน่วยงาน รพ.สต.บ้านนาทอนถึงได้ด าเนินการก่อสร้างก่อนท้ังท่ี
ยังไม่ได้รับอนุญาต และกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจะด าเนินการก่อสร้างบ้างถึง
ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้ 
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นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี สอบถาม
จ านวนพื้นท่ีท่ีขออนุญาตหน่วยงานใดเป็นผู้ก าหนดการขอใช้พื้นท่ี 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร สอบถามเมื่อ
มีการให้ความเห็นชอบในกรณีนี้แล้ว ต่อไปถ้าหน่วยงานต้องการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมจะต้องมาขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกหรือไม่ 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย  - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการขอความเห็นชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาทอนจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็น
กระบวนการขอในฐานะพื้นท่ีท่ีขอใช้ท าประโยชน์ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลนาทอน เป็นท่ี
สาธารณประโยชน์หมู่ท่ี ๒ ต าบลนาทอน เนื้อท่ีท่ีขึ้นทะเบียนจ านวน ๒๐ - ๓ - ๘๒.๒ ไร่ได้
หนังสือส าคัญท่ีหลวง เลขท่ี ๒๕๒๗๘ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนให้ความ
เห็นชอบก็จะน ามติรายงานการประชุมสภาฯยื่นประกอบเป็นหลักฐานเพื่อขออนุมัติผ่อนผัน
การใช้ประโยชน์พื้นท่ีในเขตป่าไม้ต่อส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ (สงขลา) กรณีนี้
เป็นการขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพราะ รพ.สต.บ้าน
นาทอนได้ก่อสร้างอาคารส านักงานแล้วแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นท่ี ไม่ใช่การขออนุญาต
ใช้พื้นท่ีก่อสร้างใหม่ ในส่วนต่อไปถ้าหากมีหน่วยงานต้องการขออนุญาตใช้พื้นท่ีจะต้องขอ
ความเห็นชอบอีกหรือไม่ ตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นท่ีจะต้องมีการขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานประกอบของหน่วยงานท่ีจะขอ
อนุญาต กรณีปรับปรุงซ่อมแซมไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็น
สามารถด าเนินการไปพลางก่อนได้และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบภายหลัง ตามหนังสือท่ี ทส 
๑๖๐๒.๔๒/๙๑๙ เรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ลงวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ในส่วนการขอความเห็นชอบ 
รพ.สต.บ้านนาทอนขอเป็นท่ีต้ัง รพ.สต.บ้านนาทอนและได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานแล้วแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นท่ี ในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๒ บ้านนากลาง ต าบลนาทอน 
บนเนื้อท่ีจ านวน ๕ ไร่ ตามพิกัด WGS.1984 Zone 47 N หลักฐานตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 

นายสุนิน ทอดท้ิง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เห็นด้วยท่ีจะ
ให้ความเห็นชอบเพราะ รพ.สต.บ้านนาทอนได้ระบุไว้ในหนังสือท่ีส่งมาว่ายังขาดหลักฐานท่ี
แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นต้ังอยู่ 
ทาง รพ.สต.บ้านนาทอนจะได้ยื่นเอกสารขออนุญาตต่อไป 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านนาทอน หรือไม่ 

มติท่ีประชุมสภาฯ  - มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๙ คน ดังนี้
 เห็นชอบ  ๘ เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภา 

ประธานสภาฯ  - ส่ังพักการประชุม ๑๐ นาที 
 …………………………………………………………………….. 
 -ด าเนินการประชุมสภาในวาระท่ีเหลือ 
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๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตง 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯช้ีแจง รายละเอียดการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตง 

นายมามูด ย่าเหล - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในเขต
พื้นท่ีป่าไม้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตงท่ีได้ท าหนังสือเพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนได้ให้ความเห็นชอบในฐานะพื้นท่ีขออนุญาตอยู่ในพื้นท่ีต าบลนา
ทอนเพื่อท่ีจะน ามติรายงานการประชุมสภาใช้เป็นหลักฐานการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในเขตพื้นท่ีป่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการขอความเห็นชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตงจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็น
กระบวนการขอในฐานะพื้นท่ีท่ีขอใช้ท าประโยชน์ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลนาทอน เป็นท่ี
สาธารณประโยชน์หมู่ท่ี ๔ ต าบลนาทอน เนื้อท่ีท่ีขึ้นทะเบียน จ านวน ๒๘ – ๒ – ๖๐.๖ ไร่ 
หนังสือส าคัญท่ีหลวง เลขท่ี ๓๒๗๑๕ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนให้ความ
เห็นชอบก็จะน ามติรายงานการประชุมสภาฯยื่นประกอบเป็นหลักฐานเพื่อขออนุมัติผ่อนผัน
การใช้ประโยชน์พื้นท่ีในเขตป่าไม้ต่อส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ (สงขลา) กรณีนี้
เป็นการขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  รพ.สต.บ้านวังตง
ขอเป็นท่ีต้ัง รพ.สต.บ้านวังตงและได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานแล้วแต่ยังไม่ได้ขอ
อนุญาตใช้พื้นท่ี ในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๔ บ้านวังตง ต าบลนาทอน บนเนื้อที่จ านวน ๑-๒-๖๔ ไร่ ตาม
พิกัด WGS.1984 Zone 47 N หลักฐานตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตง หรือไม่ 

มติท่ีประชุมสภาฯ  - มีมติโดยการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมท้ังหมด ๙ คน ดังนี้  
  เห็นชอบ  ๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ - ไม่มี  
 ปิดประชุมเวลา 1๕.๕๐ น. 
 
 
 

                (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย) 

                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน    
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                        (ลงช่ือ)                                   ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                      (นายสมปอง  ชัยศิริ) 

 

 

                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                      (นายสุนิน  ทอดท้ิง) 

 

 

                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการและเลขานุการตรวจสอ 
รายงานการประชุม 

                                 (นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช) 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

  
 

    (ลงช่ือ) 

                                                 (นายวรพงศ์  มานะกล้า) 

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 
 
 
 
 
 


