
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว 
สมัยสามญั  สมัยที่ 3 

ครั้งที่  1  ประจําปี  2555 
วันที่  15  สิงหาคม  2555 

ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลนาแว                                  
 

ผู้มาประชุม จํานวน     22    คน 
ผู้ไม่มาประชุม จํานวน      2     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน      8     คน 
เริ่มประชุม เวลา     13.00 น. 

ลําดับที่ ช่ือ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายไกรทิพย์  บุญขํา ประธานสภา อบต. ไกรทิพย์  บุญขํา  
2 นายพงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์ รองประธานสภา อบต. พงษ์สิทธ์ิ  ภิรมย์  
3 นายสุรพล  งามประดิษฐ ์ สมาชิกสภา ฯ ม.1 สุรพล  งามประดิษฐ์  
4 นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน สมาชิกสภา ฯ ม.1 มานิตย์  แก้วศรีอ่อน  
5 นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.2 อุดมพร  สุขมุทอง  
6 นางสุดใจ  ยกเลื่อน สมาชิกสภา ฯ ม.2 สุดใจ  ยกเลื่อน  
7 นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์ สมาชิกสภา ฯ ม.3 - ขาด
8 นายรัชตพล  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.3 รัชตพล  โรมา 
9 นางจินตนา  เรืองณรงค์ สมาชิกสภา ฯ ม.4 จินตนา  เรืองณรงค์  
10 นายบุญรัตน์  พรหมเดชะ สมาชิกสภา ฯ ม.4 บุญรัตน์  พรหมเดชะ  
11 นายสําราญ  เดชารัตน์ สมาชิกสภา ฯ ม.5 สําราญ  เดชารัตน์  
12 นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.5 นฤทธ์ิ  ชูเจริญ  
13 นางวัชรีย์  หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.6 วัชรีย์  หนูนิล  
14 นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.6 บัณฑิต  ดวงจิโน  
15 นางสาวสุภาวดี  เกลา สมาชิกสภา ฯ ม.7 สุภาวดี  เกลา 
16 นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.7 ถาวร  วิจิตร  
17 นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.8 วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ 
18 นายจารุ  บัวแก้ว สมาชิกสภา ฯ ม.8 จารุ  บัวแก้ว  
19 นายโสพิศ  ริยาพันธ์ สมาชิกสภา ฯ ม.9 โสพิศ  ริยาพันธ์  
20 นายภิญโญ  ประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ ม.9 ภิญโญ  ประเสริฐ  
21 นายศราวุธ  หัสพันธ์ุ สมาชิสภา ฯ ม.10 ศราวุธ  หัสพันธ์  



22 นางสุภาณี  รอดรู้ สมาชิสภา ฯ ม.10 - ขาด
23 นายไพศาล  สมบัติ สมาชิสภา ฯ ม.11 ไพศาล  สมบัติ 
24 นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิสภา ฯ ม.12 เกรียงไกร  รักษายศ  
25 นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก เลขานุการสภาฯ อาภรณ์  ล้อมเล็ก  

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
ลําดับที่ ช่ือ -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายสุชาติ  คงแก้ว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแก้ว 
2 นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก ฯ จรัล  สวัสดิโกมล  
3 นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก ฯ ศักด์ิชาย  เชาวนะ  
4 นายศรชัย  แช่ม เลขานุการนายก ฯ ศรชัย  แช่ม
5 นายฤดีพร  เอ่งฉ้วน ที่ปรึกษานายก ฯ ฤดีพร  เอ่งฉ้วน  
6 นายอานนท์  มีศร ี รองนายก  อบต.นาเขลียง อานนท์  มีศร ี
7 นายสมภพ  สรุสกุล รองปลัด อบต.นาแว สมภพ  สรุสกุล 
8 นายสุวิทย์  กะตากูล หัวหน้าส่วนโยธา สุวิทย์  กะตากูล 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

1.นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร์ 
2.นางสุภาณี  รอดรู้ 

 
-  เมื่อถึงเวลา  13.00 น.  นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ทําหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ได้เรียกสมาชิกสภา  เข้าห้องประชุม  โดยมี
นายไกรทิพย์  บุญขํา  เป็นประธานในท่ีประชุม  และได้ดําเนินการประชุมไป
ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

 
ระเบียบวาระที่  1                            เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ เรื่อง ที่จะแจ้งให้ทราบ มีดังน้ี 
 -  เรื่องที่  1. เรื่องรายงานการเงิน  การคลัง  ขอเชิญผู้บริหาร 
นายสุชาติ  คงแก้ว  -  ตามระเบียบวาระการประชุม  เรื่องรายงานงบการเงินการคลัง  ของ อบต.
นายก อบต.นาแว    ประจําปีงบประมาณ  2555  ขอเชิญปลัด  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก  -  เรื่องสถานะทางการเงินการคลัง  ของ อบต.นาแว  ประจําปีงบประมาณ               
ปลัด อบต.นาแว            2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
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  รายงานรับ  -  จ่าย  เงินสด  ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2554  -  31  

มิถุนายน  2555   
    รายรับ 
 ประมาณการรายรับ  22,746,360  บาท  รายรับจริงขณะน้ี 
 รายรับ  ภาษี  ค่าธรรมเนียม  และได้รับจัดสรร  18,623,648.48  บาท     

รวมรายรับ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  33,154,413.14  บาท 
    รายจ่าย 
 ประมาณการรายจ่าย  22,746,360  บาท  จ่ายจริง  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  

2555  เป็นเงิน  12,068,065.87  และรวมรายจ่ายทั้งหมด  20,548,927.74 
บาท  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 

ประธานสภา ฯ เรื่องแจ้งให้ทราบ  เรื่องที่  2  คือ  การครบวาระของผู้บริหาร  และสมาชิกสภา  
อบต.  ซึ่งจะครบวาระในวันที่  6  กันยายน  2555  ขอให้ผู้บริหาร  และ
สมาชิกสภา  อบต.  ที่มีความประสงค์จะลงสมัครใหม่ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม  
เพราะคาดว่าจะมีการรับสมัครประมาณวันที่  10-14  กันยายน  2555 

   
 

ระเบียบวาระที่  2                   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2555  ลว.   
22  มิ.ย.  2555 

ที่ประชุม -  มีมติ  รับรอง  21 เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบยีบวาระที่  3                   เรื่องที่เสนอใหม่    
ประธานสภา ฯ -  เรื่องที่เสนอใหม่มี  4  เรื่อง  ดังน้ี  ขอเชิญปลัด  อบต.นาแว 
นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก  เรื่องที่  1  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือถอนคืนเงินค่าขายเอกสารตาม 
ปลัด อบต.นาแว            โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ซึ่งอบต.นาแว 

ได้นําเงินค่าขายเอกสารเข้าเป็นเงินรายได้เมื่อปีงบประมาณ  2554  จึงเป็นการ
ถอนคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่ได้รับเงินรายรับแล้ว  จึงต้องจ่ายขาดสะสม  
โดยขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งน้ีเป็นเงิน  
17,500  บาท  เพ่ือนําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  ตามเอกสารที่แนบ 

ประธานสภา ฯ   -  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  หรือซักถาม  ขอเชิญ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
ประธานสภา ฯ   -  ถามมติที่ประชุม ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   -  มีมติ  อนุมัติ  จํานวน  21 เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 
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 ประธานสภา ฯ   -  เรื่องพิจารณา  เรื่องที่  2  พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปี 
    งบประมาณ  2556  วาระที่  1  ขอเชิญนายก อบต. 
นายสุชาติ  คงแก้ว  -  ตามท่ีได้ดําเนินการจัดทํา  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
นายก อบต.นาแว  งบประมาณ  2556 

คําแถลงงบประมาณ   ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ท่านประธานสภา  อบต.  และ  ส.อบต. นาแว  บัดน้ีถึงเวลาท่ี
ผู้บริหาร  อบต. นาแว  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2556  ต่อสภา  อบต.  จึงรายงานให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกคนได้ทราบถึงสถานะ  การคลัง  ตลอดจนหลักการ  และ
แนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  ตามเอกสารท่ีแนบ 
แต่ขอสรุปถึงประมาณการ  รายรับและรายจ่าย ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  
ดังน้ี 

ประมาณการรายรับ  รายได้จัดเก็บ  รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร  และ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ประมาณการรายรับไว้  22,004,500  บาท   

ประมาณการรายจ่าย 
-  ด้านบริหารทั่วไป  - ด้านบริการชุมชนและสังคม  - ด้านการเกษตร และด้าน
การดําเนินงานอ่ืน ๆ  ประมาณการรายจ่าย  เป็นจํานวน  22,004,500  บาท  
ซึ่งเป็นการจัดทําข้อบัญญัติแบบสมดุล  แยกเป็น 
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป ต้ังไว้  13,330,885 บาท  

 -  แผนงานรักษาความสงบภายใน ต้ังไว้  190,000 บาท 
    -  แผนงานการศึกษา  ต้ังไว้  3,168,420 บาท 
    -  แผนงานสาธารณสุข  ต้ังไว้  350,000 บาท 
    -  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ต้ังไว้  150,000 บาท 
    -  แผนงานเคหะและชุมชน ต้ังไว้  2,737,000 บาท 
    -  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ต้ังไว้  496,000 บาท 
    -  แผนงานการศาสนาฯ  ต้ังไว้  665,000 บาท 
    -  แผนงานการเกษตร  ต้ังไว้  35,000  บาท 
    -  แผนงานงบกลาง  ต้ังไว้  882,195 บาท 

ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารที่แจกใหส้มาชิก ฯ  เป็นการล่วงหน้า
แล้ว 
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ประธานสภา ฯ -  ตามท่ีนายก  อบต.  ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

2556  สมาชิกท่านใด  มขี้อสงสัยหรือซักถาม  เก่ียวกับการต้ังงบประมาณ   
ขอเชิญ 

นายถาวร  วิจิตร -  ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2556  ได้ 
ส.อบต. ม.  7 ศึกษาแล้วเป็นการต้ังงบแบบสมดุล  รายรับเท่ากับรายจ่าย  แต่ผมเป็นห่วงเร่ือง

รายรับเพราะเศรษฐกิจทั่วโลกตกตํ่า  คาดว่ารายได้  อบต.  ลดลงดังน้ันขอฝาก  
เจ้าหน้าที่งบประมาณในการใช้จ่ายให้เกิดการประหยัดมากที่สุด  เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนโดยเฉพาะแผนงานเคหะและชุมชน 

นางสาวสุภาวดี  เกลา -  เรื่องการต้ังงบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายประจําปี  2556  ในด้าน 
ส.อบต.  ม.  7 เก่ียวกับสวัสดิการชุมชน  ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมาก 
ประธานสภา ฯ -  สมาชิกท่านใด  มขี้อสงสัยหรือซักถามอีก  ขอเชิญ 
ที่ประชุม -  ไมม่ ี
ประธานสภา ฯ -  เมื่อที่ประชุม  ไมม่ีข้อสงสยั  ขอถามมติที่ประชุมขั้นรบัหลักการร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  2556  ในวาระที่ 1 
สมาชิกสภา ฯ  ท่านใดรับหลกัการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
2556  โปรดยกมือ  และท่านใดไม่รับหลักการโปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  รับหลักการ 21 เสียง 
 -  งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภา -  เป็นอันว่าทีป่ระชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี  2556 
  ต่อไปเป็นขั้นตอนในการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญตัติ  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ฯ  ขอให้ทีป่ระชุม
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติว่ามีจํานวนก่ีคนขอเชิญเสนอ 

นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ -  เสนอคณะกรรมการแปรญตัติ  จํานวน  5  คน  มีผู้รับรองสองคน 
ส.อบต. ม.  5    -    นายสําราญ  เดชารัตน์ 

-    นายสุรพล  งามประดิษฐ ์
ประธานสภา ฯ   -  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ขอเชิญ 
ที่ประชุม   -  ไมม่ ี
ประธานสภา ฯ   -  เป็นอันว่า คณะกรรมการแปรญัตติมี  5  คน  ขอเชิญเสนอช่ือ 
นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ  -  เสนอ  นายถาวร  วิจิตร  มีผู้รับรองสองคนคือ 
ส.อบต. ม.  5      ผู้รับรอง  -  นายโสพิศ  ริยาพันธ์  ส.อบต. ม.9   
      -  นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน  ส.อบต. ม.1 
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นายสุรพล  งามประดิษฐ ์  -  เสนอ  นายโสพิศ  ริยาพันธ์   
ส.อบต. ม.  1       ผู้รับรอง -  นายถาวร  วิจิตร  ส.อบต. ม.7   
      -  นายศราวุธ  หัสพันธ์  ส.อบต. ม.10 
นางสุดใจ  ยกเลื่อน  -  เสนอ  นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ 
ส.อบต. ม.  2       ผู้รับรอง -  นายเกรียงไกร  รักษายศ  ส.อบต. ม.11   
      -  นางวรรณิดา  พูลสวสด์ิ  ส.อบต. ม.8 
นางวรรณิดา  พูลสวสด์ิ    -  เสนอ  นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน 
ส.อบต. ม.  8       ผู้รับรอง -  นางจินตนา  เรืองณงค์  ส.อบต. ม.4   
      -  นางไพศาล  สมบัติ  ส.อบต. ม.11 
นายโสพิศ  ริยาพันธ์    -  เสนอ  นางวรรณิดา  พูลสวสด์ิ   
ส.อบต. ม.  9       ผู้รับรอง -  นายอุดมพร  สุขมุทอง  ส.อบต. ม.2   
      -  นายสําราญ  เดชารัตน์  ส.อบต. ม.5 
ประธานสภา ฯ   -  เป็นอันว่าทีป่ระชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  5  คน  ดังน้ี 
     1. นายถาวร  วิจิตร 
     2. นายโสพิศ  ริยาพันธ์   
     3. นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ 
     4. นายมานิตย์  แก้วศรีอ่อน 
     5. นางวรรณิดา  พูลสวสด์ิ   

และขั้นตอนต่อไปให้สมาชิกสภาฯ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง  นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งรา่งข้อบัญญัติ       
ขอเชิญเสนอ 

นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ  -  เสนอวันที ่ 17  สิงหาคม  2555  เวลา  08.30 – 12.00 น. รับคําแปรญัตติ 
ส.อบต. ม.  5  วันที่  17  สิงหาคม  2555  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคําแปรญตัติ 
ประธานสภา ฯ -  มีสมาชิกท่านใด เสนอ  เป็นอย่างอ่ืน  ขอเชิญ 
 สรุป  เป็นอันว่า  วันที่  17  ส.ค.  2555  เวลา  08.30 – 12.00 น.  

คณะกรรมการแปรญัตติรับคาํแปรญัตติ  และ 
   วันที่  17  สิงหาคม  2555  เวลา  13.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาคําแปรญัตติ 
  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาฯ    กําหนดตามข้อ  49   

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา ฯ     ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ 



   -7- 
ก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ             โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิก ฯเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภารับรอง  เช่นเดียวกับการเสนอญตัติ 

  และขอนัดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที ่  3/2555  มาประชุมเพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 2 และวาระที่  3  ในวันที่  22  สิงหาคม 2555  
เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุม  อบต.นาแว 

  เรื่องพิจารณาวาระที่ 3  เรื่องที่  3.3  พิจารณาญัตติขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2555  
ประเภทอาคาร  ค่าก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารเช่ือมระหว่างอาคาร
สํานักงานเดิมและอาคารประชุมจากเดิม  จากรูปแบบเดิมของพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็กบนแผ่นพ้ืน 

  เปลี่ยนแปลง  เป็นพ้ืนช้ันล่างเป็นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กเทบนดิน 
  โครงการเดิมต้ังงบประมาณ  1,450,000  บาท 
  เปลี่ยนแปลงโดยเพ่ิมงบประมาณสมทบปีงบประมาณ  2556  เป็นเงิน  

540,000  บาท 
  รวมแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเดิม  เป็นเงิน  1,450,000 บาท  

ขอเปลี่ยนแปลงใหม่  เป็นเงิน  1,990,000  บาท  ตามเอกสารที่แนบ  สมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอ  ขอเชิญ 

นายถาวร  วิจิตร -  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2555  ขอดูแบบแปลน 
ส.อบต. ม.7  และ   เพ่ือให้สมาชิกได้ตรวจสอบ  ประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ 
ส.อบต. ม.5 
นายบัณฑิต  ดวงจิโน 
ส.อบต. ม.6 
ประธานสภา ฯ   -  ขอให้ผู้บริหาร  แจกแบบแปลนให้สมาชิกได้ตรวจสอบ ด้วย 
ประธานสภา ฯ   -  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  หรือซักถาม  ขอเชิญ 
ที่ประชุม   -  ไมม่ ี
ประธานสภา ฯ -  ถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี  2555  ประเภทอาคาร  ค่าก่อสร้างอาคารและ
ปรับปรุงอาคารเช่ือมระหว่างสํานักงานเดิม  และอาคารประชุมโปรดยกมือ  
และท่านใดไม่เห็นด้วยโปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติใหแ้ก้ไข  เปลี่ยนแปลงตามโครงการดังกล่าว 
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  ด้วยเสียง 21 เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภา ฯ -  เรื่องพิจารณาเรื่องที่  4  พิจารณาญัตติขออนุมัติกันเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินของ  อปท.  พ.ศ.2537  ขอ้  59  โครงการก่อสร้างอาคาร
เช่ือมระหว่างอาคารสํานักงานอาคารห้องประชุม  อบต.นาแว  งบประมาณ  
1,450,000  บาท  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  ซักถาม  ขอเชิญ 

ที่ประชุม -  ไมม่ ี
ประธานสภา ฯ -  ขอถามมติทีป่ระชุมว่า  สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติเบิกตัดปี  โดยการกัน

เงินไว้เบิกในปีถัดไปโปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -  มติ อนุมัติ  21 เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบยีบวาระที่  4                   เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 
 

 ปิดประชุมเวลา  17.00  น. 
   

     อาภรณ์  ล้อมเล็ก 
   (นางอาภรณ์  ล้อมเล็ก) 
     ปลัดฯ / เลขาฯสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว 
 

       สําราญ  เดชารัตน์ 
    (นายสําราญ  เดชารัตน์) 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

       ภิญโญ  ประเสริฐ 
    (นายภิญโญ  ประเสริฐ) 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

        โสพิศ  ริยาพันธ์ 
     (นายโสพิศ  ริยาพันธ์) 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
               ไกรทิพย์  บุญขํา 

(นายไกรทิพย์  บุญขํา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแว 



    
 


