
รายงานการประชุมลภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

๑.
ผู้มาประชุม
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ ประธานสภา อบต.

๒. นายราดิน เลิศนิรันดร รองประธานสภา
๓. นายวิชิต อกอุ่น เลขานุการสภา อบต.
๔. นายสำราญ สุรเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑
๔ นายเสน่ห์ ใจดี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑

๖. นายฉัตรขัย เจริญสันต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๗. นายฉลอง มุ่งพังกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓
๘. นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
๙ นางซลดา เฉลิมทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔

๑๐. นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔

๑๑ นายสามารถ กังวานโอหารกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖

๑๒. นายเฉลิม สิทธิโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗
๑๓. นายสด พังขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗
๑๔. นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘
๑๔. นางสาววนาลี ทองคำมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๑๖. นายดวง ศรีสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๑๗ นายชูชาติ มงคลพร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
©๘ นายวิลิทธิ๋ หวังซอกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑
๑๙ นายวสันต์ จาบจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑

๑.

ผู้ไม่ได้มาประชุม
(ไม,มี)

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายสุทิน บางประสิทธิ๋ นายก อบต.

๒. นายสมศักดิ ต่ํากระโทก รองนายก อบต.
๓. นางสาวสุ'นนท์ ก้อนมณี รองนายก อบต.
(̂ . นายขัยฤทธึ๋ กรรณีกากลาง เลขานุการนายก อบต.
๔. นายภูวมัย ฆ้องดี นักพัฒนาชุมชน
๖. นายเอกพงศ์ เนขุนทด ผอ.กองคลัง
๗. นายประเสริฐ ภิรมยา ผอ.กองช่าง
๘. นายสราวุทร สายบุตร หัวหน้าสำนักปลัด
๙. นางปิยนาถ วรรณวิเศษ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



-๒-

เรมประชุมเวลา ๑ 0 .0 0  น.
ระเบียบวาระท่ี ๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาๆ

เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระท่ี ๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๓ 
ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองท่ีเสนอใหม่

ระเบียบวาระท่ี ๓.®

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ)
ขอเฃิญท่านนายก อบต. ชี้แจง

นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
ข้าพเจ้าขอเสนอ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้มา 
เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ในสมัย 
ประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา

หลักการ
ด้านบริหารงานทั่วใป

แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒๒,๓๒๒,๖๖๖
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๗๐,๐๐0

ด้านบริการชุมซนและสังคม
แผนงานการศึกษา ๑๒,๙๑๐,๐๕๐
แผนงานสาธารณสุข ๕,๒๙๓,๔๘๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒,๐๕๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน ๒๒,๘๕๘,๕๗๘
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมซน ๒๓๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๘๕๐,๐๐๐



-๓-

นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร ๒๐๐,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์ ๓,๕๗๐,๐๐๐

ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง ๑๗,๕๔๕,๒๒๖

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๘๘,๐๐๐,๐๐๐
เหตุผล

เพื่อใช้โนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงพิจารณาต่อไป

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
เนื้อหาดังต่อไปนี้
ส่วนท่ี ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส่วนท่ี ๒ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป ประกอบด้วยงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ยอด
รวม ๒๒,๓๒๒,๖๖๖ บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ยอดรวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท
แผนงานการศึกษา ประกอบด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับ 
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ยอดรวม ๑๒,๙๑๐,๐๕๐ บาท 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารเกี่ยวกับสาธารณสุข ยอดรวม ๕,๒๙๓,๔๘๐ บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการลังคมและสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 
๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท
แผนงานเคหะและขุมซน ประกอบด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและขุมซน 
งานไฟฟ้าถนน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ยอดรวม ๒๒,๘๕๘,๕๗๘ บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ขุมขน ยอดรวม ๒๓๐,๐๐๐ บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประกอบด้วยงานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานวิซาการ 
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ยอดรวม ๘๕๐,๐๐๐ บาท



นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายภูวมัย ฆ้องดี 
นักพัฒนาชุมซน

นางปิยนาถ วรรณวิเศษ 
ผอ.กองการศึกษาฯ

นายชูชาติ มงคลพร 
สมาชิกสภาฯ 

นายวิสิทธี้ หวังซอกลาง 
สมาชิกสภาฯ 

นายภูวมัย ฆ้องดี 
นักพัฒนาชุมซน 
นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.
นายวิสิทธี้ หวังซอกลาง 

สมาซิกสภาฯ 
มติท่ีประชุม

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ยอดรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ยอดรวม ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท 
แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๑๗,๕๔๕,๒๒๖ บาท

ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกได้ดังนี้
รายได้จัดเก็บเอง ๒๐,๑๖๕,๗๕๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ ๔๐,๔๔๘,๓๒๓ บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ ๒๗,๓๘๕,๙๒๗ บาท
ประมาณการรายจ่ายปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกได้ดังนี้
งบกลาง ๑๗,๕๔๕,๒๒๐ บาท
งบบุคลากร ๒๓,๖๙๘,๒๗๔ บาท
งบดำเนินงาน ๒๔,๙๑๕,๐๑๐ บาท
งบลงทุน ๑๗,๘๗๑,๔๙๐ บาท
งบเงินอุดหนุน ๓,๙๗๐,๐๐๐ บาท

ขออนุญาตแก้ไขในสภาดังนี้
๑. แผนงานการศ ึกษา งานบริหารท ั่วไปเก ี่ยวก ับการศ ึกษา ไม,ได ้ต ั้งจ ่ายค ่า 
สาธารณูปโภคไว้ จึงขอเพิ่มรายการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อเปีนค่า 
อินเตอร์เน็ต จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยลดค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เดิมตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงลดเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อเกลี่ยแล้วงบประมาณ 
ยอดรวมแผนงานการศึกษาจึงเท่าเดิม
๒. หน้า ๓๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุ 
การศึกษา) แก้ไขจำนวนเด็กจาก ๑๒๐ คน เปีน ๑๕๐ คน ส่วนงบประมาณเท่า 
เดิม

ใครเย็บเอกสาร กลับหัวกลับหาง 

ของผมสลับหัวยกเล่มเลย แต่พอดูได้ 

ผมเย็บครับ ต้องขออภัยครับ

ต้องขอประทานอภัยด้วยครับ เจ้าหน้าที่เขาเสียสละมาทำงานเสาร์อาทิตย์

ท่านอย่าบอกว่าเสียสละ มันเปีนหน้าที่ เมื่อขออภัยก็พอแล้ว

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๙ (วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ)
เห็นชอบ ๑๗ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง



ระเบียบวาระท่ี ๓.๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายวิชิต อกอุ่น 
เลขานุการสภา

นายสด พังขุนทด 
สมาชิกสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสด พังขุนทด 
สมาชิกสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายฉัตรขัย เจริญสันต์ 
สมาชิกสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายเฉลิม สิทธิโชติ 
สมาชิกสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

สรุปผลการคัดเลือก 
คณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

เร่ือง การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน)
มอบให้เลขานุการสภาฯ ข้ีแจง

การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม,เกิน ๗ คน และใน 
การเสนอซื่อน้ัน ให้มีผู้รับรองจำนวน ๒ คน

เสนอให้ม ีคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ คน
(นายฉัตรขัย เจริญสันต์ และนายเฉลิม สิทธิโชติ เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
จำนวน ๓ คน เชิญเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติ

ขอเสนอซื่อ นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
(นายเฉลิม สิทธิโชติ และนายวรินทร์ มิตรวงษา เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอซ่ืออ่ืนหรือไม่
ถ้าไม่มีถือว่า นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑

ขอเสนอซ่ือ นายวรินทร์ มิตรวงษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
(นายสำราญ สุรเดช และนายสด พังขุนทด เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอซ่ืออ่ืนหรือไม่
ถ้าไม,มีถือว่า นายวรินทร์ มิตรวงษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒

ขอเสนอซื่อ นายสด พังขุนทด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
(นายฉัตรขัย เจริญสันต์ และนางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอซ่ืออ่ืนหรือไม่
ถ้าไม่มีถือว่า นายสด พังขุนทด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓

๑. นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ 
๒. นายวรินทร์ มิตรวงษา 
๓. นายสด พังขุนทด
เรื่อง การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร ่างข้อบัญญัต ิงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มอบให้เลขานุการสภาฯ ขี้แจง

การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวิไม,น้อยกว่า ๒๔ 
ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ



-๖-

นายสด พังขุนทด 
สมาซิกสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที, ๔
นายวิสิทธี้ หวังซอกลาง 

สมาซิกสภาฯ

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายวิสิทธิ้ หวังซอกลาง 
สมาซิกสภาฯ

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติจำนวน ๓ วัน ดังต่อไปนี้ 
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.
วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.
วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๓๐๐๐ น.
ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่ ถือว่าวันกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร 
ญัตติจำนวน ๓ วัน ดังต่อไปน้ี
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.
วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.
วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
ให้เลขานุการสภาเปีนผู้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อคัดเลือกประธาน 
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

เรื่องอื่นๆ
สอบถามคณะกรรมการกองทุนฯ ระเบียบกองทุนเปีนมาอย่างไร ท่านบริหารงาน 
อย่างไร ผมเดินไปหลัง อบต. เห ็นระเบ ียบตกเลยเก ็บมาด ู จ ึงอยากถามว ่า 
บริหารงานอย่างไร

ได้ออกระเบียบกองทุนฯ ล่าสุดปี ๖๓ ตอนนี๋ให้เหรัญญิกส่งเอกสารหลักฐานมาให้ 
ผม ซ่ึงยังส่งมาให้ไม,หมด ที่ผ่านมาการปฏิบัติไม่ถูกต้องหลายอย่าง จึงได้ปรับปรุง 
ใหม่ การบริหารงานเป็นหน้าที่ของนายกฯ เดิมนั้นผมเป็นคนร่างระเบียบมาตั้งแต่ 
ปี ๔๓ ท่านอาประสาน ไดิให้เงินกองทุนฯ มาปล่อยกู้ยืมในอัตราร้อยละ ๑ บาท มี 
ช่วงหนึ่งปล่อยให้คนภายนอกกู้ยืมเงินกองทุนฯ รวมทั้งสมาซิกสภาฯด้วย ซึ่งบาง 
ท่านกู้ยืมไปแล้วไม่ส่งคืนหลายรายเสียหายประมาณหลายแสนบาท ต่อมาจึงให้ 
กู้ยืมเฉพาะพนักงานข้าราชการเพราะสามารถหักเงินได้ทุกเดือน ดอกเบี้ยได้เอาไป 
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ มีบางคนใช้อำนาจหน้าที่ไม่เหมาะสมในการปล่อยเงินกู้ย ืม 
ซึ่งพนักงานได้มาร้องเรียนกับผม ผมเห็นว่าไม,ควรใช้อำนาจให้เฉพาะกลุ่มใคร 
ที่ผ่านมามีความบกพร่องหลายอย่าง คราวหน้าผมจะรายงานให้ทราบ ผมไม่อยาก 
ก้าวล่วงถึงตัวบุคคล
การส่งใช้เงินกู้ยืมกองทุน พนักงานบางคนกู้เงิน ๖๐,๐๐๐ -  ๗๐,๐๐๐ บาท ส่งใช้ 
เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท บางคนกู้เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ส่งใช้ให้หมดภายใน ๑ ๐ เดือน 
มีคนซื่อย่อ ส.เสือ และ ว.แหวน กู้ยืมเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒๙๐,๐๐๐ บาท 
ไม่เสียดอกเบี้ย อย่างบ้ีโปร่งใสไหม เป็นมาตรฐานไหม การยืมเงินไม่มีดอกเบี้ย แต่ 
หลายคนกู้เงินต้องจ่ายดอกเบี้ย

ผอ.กองคลัง ยังไม่ส่งเอกสารการเบิกถอนเงินมาให้ผม ผมยังสรุปไม่ได้



นายวสันต์ จาบจันทึก 
สมาซิกสภาฯ

ให้ข้าราชการกู้เงินกองทุน หักเงินเดือน มันก็ถูกต้อง แต่ทำไมสมาชิกสภาฯ ก็มี 
เงินเดือนก็สามารถหักเงินได้ ทำไมไม่ให้กู้เงินกองทุน ผมเคยกู้เงินกองทุนสมัย 
นายกสมศักดิ,

นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

เหตุผลท่ีไม,ไดให้สมาซิกสภาฯ กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพราะสมาซิกสภาฯ จะหมดวาระ 
เมือไรไม,รู้ ถ้าให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ถ้าหากยังไม,ครบ ๑ ปี แล้วหมดวาระ เราจะไป 
เก็บเงินกับใคร

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

มีใครจะเสนออะไรอีกไหม 
ถ้าไม่มีฃอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๕๔ น.

(ลงซ่ือ)
(นาPริซต อกอุ่น)

ปลัดองค์กาJ ชรหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
/  เลขานุการสภา/ผู้บันทึก



แบบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

สมัยสามัญ สมัยที่ 'ร:...........  ประจำปี พ.'ศ :.:รร............... ค.ร้ังท่ี..................

ประชุมเมื่อวันที่............ เดือน.................................. พ.ศ..............

[ ] สมัยวิสามัญ สมัยที่................................  ประจำปี พ.ศ........................  ครั้งที่.................

ประชุมเมื่อวันที่............เดือน................................... พ.ศ..............

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ชุดตร,วจรายงานกำรประชุมสภา 
ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันท่ี........ .̂ร.ร'.ร..นี้1L 7/ .'..■'ร................................

ลงซ่ือ พ ำ 7 " กรรมการตรวจรายงานการประขุม
(นายเสน่ห์ ใจดี)

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงซ่ือ f t i /  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสด พังชุนทด)

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล '

,  Z. % ”
ลงชือ // กร■ รมการตรวจรายงานการประชุม

(พ )ฉตรช ัย เจริญสันต์)
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
ในการประชุม

fh

] สมัยวิสามัญ สมัยที่................................ ประจำปี พ.ศ.

ประขุมเมื่อวันที่.............เดือน...................................พ.ศ........

คร้ังท่ี.

ลงซ่ือ
(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


