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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ ที่ 1/2563
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ผู้มาประชุม
เริม่ ประชุมเวลา 09.00 น.
ลำดับที่
ชือ่ – สกุล
ตำแหน่ง
ลายมือชือ่
1.
นางธนพร มนตรี
ประธานสภาฯ
ธนพร
2.
นายจันใด คตธมาตย์
รองประธานสภาฯ
จันใด
3.
นายสฤษดิ์ ปะมะโน
ส.อบต. ม.1
สฤษดิ์
4.
นายเดชบวร ดวงศรี
ส.อบต. ม.2
เดชบวร
5.
นายฉัตรชัย แก้วสุฟอง
ส.อบต. ม.2
ฉัตรชัย
6.
นายทะนูคิด ยามา
ส.อบต. ม.3
ทะนูคิด
7.
นายบุญเพ็ง ศรีมงคล
ส.อบต. ม.3
บุญเพ็ง
8.
นางสถิต ภักดีวัน
ส.อบต. ม.4
สถิตย์
9.
นายพิชัย คงเจริญ
ส.อบต. ม.5
พิชัย
10. นางรัตนาพร ดวงศรี
ส.อบต. ม.5
รัตนาพร
11. นายทองดา มะณีพร้าว
ส.อบต. ม.6
ทองดา
12. นางกิ่งดาว ธนะสูตร
ส.อบต. ม.7
กิ่งดาว
13. นายสุเทพ สุขจันดา
ส.อบต. ม.7
สุเทพ
14. นายเสมียน วงศ์พุทธา
ส.อบต. ม.8
เสมียน
15. นายคงฤทธิ์ อำคาบัว
ส.อบต. ม.8
คงฤทธิ์
16. นายจินกรณ์ โสภาพร
ส.อบต. ม.9
จินกรณ์
17. นายสมาน กุลนะวงศ์
ส.อบต. ม.9
สมาน
18. นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร์
เลขาฯ
สุทธิพร
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.
นายเอกชน วงศ์ภูเวช
ผู้อำนวยการกองช่าง
เอกชน
2.
นางวิไลจิตร ศรีมาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
วิไลจิตร
3.
นายรุ่ง ชัยนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รุ่ง
4.
นายสุขสันต์ สุขทองสา
นักพัฒนาชุมชน
สุขสันต์
5.
นางกนกกาญจน์ ชายศรี
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กนกกาญจน์

หมายเหตุ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร์ เลขานุการสภาองค์การ บริ ห ารส่ ว น
ตำบลนาแขม ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม เรียนเชิญประธานสภาฯจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย นางธนพร
มนตรี ประธานสภาฯ จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
-ไม่มีนางธนพร มนตรี

๒

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

การรับ รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่2 /2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดิฉันขอให้ท่านเลขานุการ
สภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมเพื่อให้ทุกคนได้ตรวจรายงานการประชุมพร้อมกัน
ซึ่งรายงานการประชุ มดั งกล่ าวได้ให้ คณะกรรมการสภาฯ ได้ต รวจรายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาฯ
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ และรับรอง
รายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ที่ประชุมที่ได้สำเนาให้สมาชิก
ไปแล้วมีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุมหรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3
กระทู้ถาม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี 2563
ประธานสภาฯ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรียกประชุมเพื่อรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ขอเชิญคุณกนกกาญจน์ ชายศรี ได้
รายงานให้ที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
นางกนกกาญจน์ ชายศรี เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านการสรุปผล
(นักวิเคราะห์ฯ)
การ ดำเนินงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ได้
เสนอผ่ านการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตาม
ระเบียบ ฯ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสภา ฯ ในส่วนของรายละเอียด ได้จัดทำ
เป็นเอกสารแยกเป็นรายการ และโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ
2563 ตามเอกสารที่ได้มอบให้ท่านในวันส่งหนังสือเชิญประชุมไปเบื้องต้นแล้ว(ตาม
เอกสารแนบ 1)
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.2 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประธานสภาฯ

ขอมอบให้เลขานุการสภาฯได้รายงานให้ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาแขมได้รับทราบ
ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
ปี 2563
ปี2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
2
19,964,004.00
33,558,234.00
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
3
17,764,159.76 20,224,687.38
เงินฝากกระทรวงการคลัง
4
51,786.00
196,400.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
5
13,279,800.00
ลูกหนี้ค่าภาษี
6
3,279.67
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 7
376,818.00
377,238.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
8
3,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
31,475,843.43
20,801,325.38
รวมสินทรัพย์
31,475,843.43
20,801,325.38
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย
9
เงินรับฝาก
10
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
เงินสะสม
เงินสะสม
11
เงินทุนสำรองเงินสะสม
12
รวมเงินสะสม
รวมหนีส้ นิ และเงินสะสม
มติทปี่ ระชุม
ประธานสภาฯ

13,279,800.00
1,347,319.02
14,627,119.02
14,627,119.02

1,587,800.00
1,261,444.12
2,849,244.12
2,849,244.12

10,740,963.49
6,107,760.92
16,848,724.41
31,475,843.43

9,449,334.06
8,502,747.20
17,952,081.26
20,801,325.38

รับทราบ
5.3 เรือ่ งพิจารณากำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564

ขอมอบให้เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก
ในปี ๒๕64 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณากำหนดสมัยประชุมต่อไป
นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร์ ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบกำหนดสมัยประชุมสามัญและเสนอกำหนด
(เลขานุการสภาฯ)
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัง คับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554 ) ประกอบกับข้อ 11 เมื่อมีประธานสภา
ท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น

๔

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับ
การประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ (3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมมัยประชุมประจำปีกี่ส มัย แต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนดวันเริ่มแระชุมสมัย
ประชุ ม สามัญ ประจำปี ส มั ย แรกของปี ถั ด ไปและมี ก ำหนดกี่ วัน และข้อ 21 การ
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้ นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมั ยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความข้อ
11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมือสภาท้องถิ่นมีมติแล้ วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุม
สามั ญ ประจำปี ส มั ยแรกในปี ถัด ไปไว้ หรือมี ความจำเป็ น ต้องเปลี่ ย นแปลง สมั ย
ประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่ น หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้
จึงกำหนดสมัยประชุมดังนี้
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564
มีกำหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
- เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุม ตามระเบียบฯ
เห็นชอบตามเสนอ
5.4 การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่หนังสืออำเภอเมืองเลย ด่วนที่สุด 0023.6/ว1418 ลงวันที่ 11 กันยายน
2563 เรื่องการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยจังหวัดเลยแจ้งว่า คณะกรรมมาธิการพัฒ นาการเมืองและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนวุฒิสภา ได้เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยัง
สภาองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พิจารณาดำเนิน การตามความเหมาะสมเพื่ อให้
ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภา
เมื องพั ท ยา และสภากรุงเทพมหานคร เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนแสดงความ
คิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุ มชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสำนึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมี
ความตื่นตัวในการรักษาชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การกระจายอำนาจการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น และการจั ด สรรทรั พ ยากรที่ เป็ น ธรรม พั น ธกิ จ ที่ 3 การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนและชุมชนในการพั ฒ นาองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และเป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 14 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

๕

มติที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ

ราชอาณาจักรไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาแขมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมสภาฯ
และให้ทำประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เห็นชอบตามเสนอ
5.5 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในงบลงทุน หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์
สำนักปลัดและกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้เสนอเรื่องเพื่อขอโอน
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งโดยมีการโอนดังนี้
โอนลด
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
งบประมาณที่ตั้งไว้ 24,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน
24,000.00 บาท จำนวนทีโ่ อนลด 24,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท
โอนมาตัง้ เป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท
จำนวนที่โอนเพิ่ม 24,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 24,000.00 บาท
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
โอนลด
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

๖

ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 17,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน
17,000.00 บาท จำนวนทีโ่ อนลด 15,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,000.00 บาท
โอนมาตัง้ เป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ชุด
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท
จำนวนที่โอนเพิ่ม 15,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 15,000.00 บาท
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
โอนลด
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้กระจกบานเลื่อน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,800.00 บาท งบประมาณก่อนโอน
10,800.00 บาท จำนวนทีโ่ อนลด 10,800.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท
โอนมาตัง้ เป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุดโซฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท
จำนวนที่โอนเพิ่ม 10,800.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 10,800.00 บาท

๗
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เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
โอนลด
4. แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
งบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000.00 บาท งบประมาณก่อนโอน
55,000.00 บาท จำนวนทีโ่ อนลด 6,4000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 38,600.00 บาท
โอนเพิม่
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท
จำนวนที่โอนเพิม่ 6,400.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 6,400.00 บาท
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
รวมจำนวนโอน ทัง้ สิน้ 56,200.00 บาท
เห็นชอบตามเสนอ
5.6 ขออนุมตั ปิ รับแผนพัฒนาท้องถิ่นตามรายการดังต่อไปนี้
1.รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่4:พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่1. การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้าง/และปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว(เสียงตามสาย/ไร้สาย)
วัตถุประสงค์
เพื่อการสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ
หมู่ที่ 1-9
ปีงบประมาณ 2564-2565

๘
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งบประมาณ 1,900,000.00
2.แผนงานบริหารทัว่ ไป(อุดหนุนส่วนราชการ/ประชาชน)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเลย
วัตถุประสงค์
เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเลย
เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเลย ปีละ 1 ครั้ง
ปีงบประมาณ 2564-2565
งบประมาณ 35,000
เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายเดชบวร ดวงศรี
สอบต.หมู่2
นางกิ่งดาว ธนะสูตร
สอบต.หมู่ 7
เลขานุการสภาฯ

เสนอการทำแผนประชาคมตามความต้องการของชาวบ้านโดยตรง
และขอให้ทำถนนการเกษตร ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน
อยากให้รถน้ำไปรดถนนที่เป็นฝุ่น เนื่องจากชาวบ้านเดือดร้อนมาก

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางธนพร มนตรี
(ประธานสภาฯ)

เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการจะเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีก
ประกอบกับดำเนินการประชุมล่วงเลยมาพอสมควรจึงขอปิดประชุมเพียงเท่านี้

ครั บ จะให้ ท างกองช่ า งเร่ ง ดำเนิ น การสำรวจ ถนน,ไฟฟ้ า ทั้ ง ตำบลเพื่ อ สำรวจ
หลอดไฟที่เสียหาย และเปลี่ยนให้ใช้งานได้เร็วที่สุด

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
ลงชื่อ

สุทธิพร ศรีอรรคจันทร์ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ลงชื่อ

สฤษดิ์ ปะมะโน)
(นายสฤษดิ์ ปะมะโน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ

ลงชื่อ

สถิตย์ ภักดีวัน
(นางสถิตย์ ภักดีวัน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

รัตนาพร ดวงศรี
(นางรัตนาพร ดวงศรี)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๙

สภา อบต.นาแขม รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื่อ.วันที่..4 ธันวาคม พ.ศ. 2563....................
ลงชื่อ

ธนพร มนตรี ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางธนพร มนตรี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

