
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันท่ี ๓0 มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ผู้มาประชุม
๑. นายแสวง เปียมบริบูรณ์ ประธานสภา อบต.
๒. นายราดิน เลิศนิรันดร รองประธานสภา
๓. นายสำราญ สุรเดช สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑
๕ นายเสน่ห์ ใจดี สมาซิกสภา อบต. หมูท่ี ๑

๕. นายฉัตรชัย เจริญสันต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒
๖. นายฉลอง มุ่งพังกลาง สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓
๗. นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาซิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
๘ นางชลดา เฉลิมทอง สมาซิกสภา อบต. หมูท่ี ๕

๙. นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕

๑๐ นายสามารถ กังวานโอฬารกุล สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖

๑๑. นายเฉลิม สิทธิโชติ สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗
๑๒. นายสด พังชุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗
๑๓. นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘

๑๔. นางสาววนาลี ทองคำมี สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๑๕. นายดวง ศรีสูงเนิน สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๑๖ นายชูชาติ มงคลพร สมาซิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
๑๗ นายวิสิทธี้ หวังซอกลาง สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑
๑๔ นายวสันต์ จาบจันทึก สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑

ผู้ไม่ได้มาประชุม
(ไม่มี)

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมศักด 
๒. นางสาวสุ,'นนท์ 
๓. นายชัยฤทธึ๋ 
๔. นายสราวุทร 
๕. นายภูวมัย

ต่ํากระโทก 
ก้อนมณี 
กรรณิกากลาง 
สายบุตร 
ฆ้องดี

รองนายก อบต.
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักพัฒนาชุมซน
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายฉัตรชัย เจริญสันต์ 
ส.อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสมศักดิ, ตํ่ากระโทก 
รองนายก อบต.

เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
๑. เนื่องจากนายวิชิต อกอุ่น ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ได้ติดภารกิจ จึงต้องมีการ 
เลือกสมาขิกสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ในการประชุมครั้งนี้ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอขื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เปีนผู้ทำหน้าที่ 
เลขานุการสภาฯ เฉพาะในการประขุมครั้งนี้

เสนอข่ือ นายสำราณ สุรเดช เปีนผ้ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ เฉพาะในการประชุม 
ครั้งนี้
(นายวรินทร์ มิตรวงษา และนางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอรายขื่ออื่นหรือไม่
ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอรายขื่ออื่น ถือว่านายสำราญ สุรเดช เป็นผู้ทำหน้าที่เลขานุการ 
สภาฯ เฉพาะในการประชุมครั้งนี้

๒. ประซาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการ 
เลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนด'ให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใชับังคับ 
ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการ 
เลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองนํ้าแดง จึงประซาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ 
ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
เร่ืองท่ีเสนอใหม่
เรื่อง การพ ิจารณ าการแก ้ไข เปล ี่ยน แปลงเพ ิ่ม เต ิมแผนพ ัฒ นาท ้องถ ิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)
ขอเชิญรองนายก อบต. เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แล้วน้ัน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนั้าแดง 
ได ้ร ับ แจ ้งจากอำเภอป ากซ ่อง ว ่าให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  จ ัดต ั้งช ุด 
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย ๕๐คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
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นายสมศักดึ๋ ตํ่ากระโทก 
รองนายก อบต.

สรุปมติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

ในการบีองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ และจัดให้อบรมขุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนห้องถิ่น โดย'ให้'ประสานการผึเกอบรม 
กับสำนักงานบีองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราขสีมา'ให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ไม่ได้ต้ัง 
ไวในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจำเปีนต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ 
ผึเกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๖๓ - 
๖๕ งบประมาณในแผนพัฒนาปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการปรับปรุงถนน 
แอสพิลส์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี ๑ สาย กม.๑ ธนะรัขต์ -  สีมามงคล จำนวนระยะทาง 
และงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียง จึงมีความจำเปีนต้องแกไข 
เปล ี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป ีนระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร ปี ๖ ๓ -  ๖๕ 
งบประมาณในแผนพัฒนาปีละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒/๑ 
และข้อ ๒๒/๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเต ิมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ (แกไขเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) มาเพ ื่อสภาองค์การบริหารส ่วนตำบลหนองน ํ้าแดง 
พิจารณา และจะได้ประกาศใข้เปีนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง 
น้ําแดงต่อ'ไป

ก าร พ ิ จ า ร ณ า ก า ร แ ก ้ ไ ข เ ปล ี ่ ยน แ ป ล ง เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม แ ผน พ ั ฒ น า ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)
เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๖ เสียง

เร่ือง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี๒๕๖๓ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๔
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๗ ข้อ ๒๑ ให ้สภาองค์การบริหารส ่วนตำบลกำหนดสมัยประชุมสาม ัญ 
ประจำปี และสมัยประขุมสามัญสมัยแรกประจำปีถัดไป 
ซึ่งสมัยประขุมสามัญสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ คือวันที ่ ๑๖ -  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

เสนอการกำหนดสมัยประขุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ สมัย 
(นายฉัตรชัย เจริญสันต์ และนายวรินทร์ มิตรวงษา เปีนผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอเปีนอย่างอื่นหรือไม่
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเปีนอย่างอื่น ถือว่าที่ประขุมเห็นขอบให้กำหนดสมัยประชุม 
สามัญประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ สมัย

ลำดับต่อไป ให้สมาชิกฯ เสนอระยะเวลาวันประชุมสมัยประจำปี ๒๕๖๓ สมัยท่ี ๒

เสนอการกำหนดสมัยประขุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๒ 
วันท่ี ๑ -  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
(นายฉัตรชัย เจริญสันต์ และนายวรินทรี มิตรวงษา เปีนผู้รับรอง)



นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

สรุปการกำหนด 
สมัยประขุม

มติท่ีประชุม

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมเห็นขอบการกำหนดสมัยประชุม 
สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยท่ี ๒ วันท่ี ๑ -  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับต่อไป ให้สมาซิกฯ เสนอระยะเวลาวันประขุมสมัยประจำปี ๒๕๖๓ สมัยท่ี ๓

เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยท่ี ๓ 
วันที ๑๖ -  ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๓
(นายฉัตรขัย เจริญสันต์ และนายวรินทร์ มิตรวงษา เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมเห็นขอบการกำหนดสมัยประขุม 
สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที ่ ๓ วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลำดับต่อไป ให้สมาซิกฯ เสนอระยะเวลาวันประขุมสมัยประจำปี ๒๕๖๓ สมัยท่ี ๔

เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๔ 
วันที ๑๖ -  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(นายฉัตรขัย เจริญสันต์ และนายวรินทร์ มิตรวงษา เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมเห็นขอบการกำหนดสมัยประขุม 
สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที ่ ๔ วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับต่อไป ให้สมาซิกฯ เสนอระยะเวลาวันประชุมสมัยประจำปี ๒๕๖๔ สมัยแรก

เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ สมัยแรก 
วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
(นายฉัตรขัย เจริญสันต์ และนายวรินทร์ มิตรวงษา เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุม 
สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยแรก วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

การกำหนดสมัยประช ุมสาม ัญประจำป ี ๒๕๖๓ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ 
ดังต่อไปนี้
สมัยท่ี ๒ วันท่ี ๑ -  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
สมัยที ๓ วันที ๑๖ -  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
สมัยท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
สมัยแรกของปี ๒๕๖๔ วันท่ี ๑๖ -  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ 
เห็นขอบ จำนวน ๑๕ เสียง 
ไม่เห็นขอบ จำนวน - เสียง 
งดออกเสียง จำนวน ๓ เสียง



ระเบยบวาระท ๔
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 
นายเสน่ห์ ใจดี 

ส.อบต.

นายวสันต์ จาบจันทึก 
ส.อบต.

นายสมศักดิ๙ ตํ่ากระโทก 
รองนายก อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 

นายชูชาติ มงคลพร 
ส.อบต.

นายฉัตรขัย เจริญสันต์ 
ส.อบต.

นายวิสิทธี้ หวังซอกลาง 
ส.อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

นายวสันต์ จาบจันทึก 
ส.อบต.

นายสมศักดี้ ตํ่ากระโทก 
รองนายก อบต.

นายวสันต์ จาบจันทึก 
ส.อบต.

เรองอนๆ
สมาซิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ

เรื่องตลาดนัดวซิรา รถจอดเต็ม และขยะปลิวว่อน วัดเป็นวัดหลวง ขอให้ผู้บริหาร 
ดูแลด้วย

สอบถามผู้บริหาร เรื่องนํ้าประปาบ้านพระใส เจาะบ่อตั้งแต่ปี ๕๘ ตอนนี้ขาวบ้าน 
ยังไม่ได้ใช้น้ํา พอไปดูบอกว่าไฟไม่พอ แต่ท่านตั้งงบประมาณเอาถังสี่ใบไปลง เดิน 
ท ่ออ ีกเพ ื่อหลอกซาวบ ้าน ซาวบ ้านมาถามผม ผมก็บอกไฟไม่พอ แล้วจะตั้ง 
งบประมาณทำไม ทำไมไม่ขยายไฟฟ้า

การเจาะนํ้า ต้องผ่านการตรวจรับของกองช่าง ตรงนี้จะรับไว้พิจารณาว่าเท็จจริง 
แค่ไหน เรื่องนํ้าเรื่องสำคัญ เห็นใจทุกฝ่าย สมาซิกเสนอมาก็ดี จะหารือนายก กอง 
ช่าง ว่าเป็นอย่างไร จะรับไว้พิจารณา

เคยได้ยินว่าไฟไม่พอ ฝ่ายบริหารก็รับปากไว้ไปพิจารณา

รถขยะ ซาวบ้านร้องเรียนหลายหมู่บ ้าน ว ่าม ีค ันหนึ่งเวลาเก็บขยะ ไปบีบขยะ 
นํ้าไหลเหม็น ซาวบ ้านบอกจะค ืนถ ังขยะ ไปบีบน ํ้าไหลกองออกมา ให้ช ่วย 
ตรวจสอบด้วยว่าคันไหน

ผมก็เห็นว่าท่อรั่วหรือแตกหรือเปล่า 'นาไ'หลเหม็น

นํ้าประปาไหลค่อย จะไหลแรงก็ตอนดึกๆ ผมก็บอกขาวบ้านว่า รออีกหนึ่งปีจะได้ 
ผู้บริหารที่ดึ

ทราบว่าสภาพรถขยะ มีการปะผุ ก็คงต้องรอรถคันใหม่

เรื่องนํ้าประปา หมู่ที่๗ หมู่ที่๑๑ ก็เป็น ‘นาไหล'ไม่ทัน ผมก็สงสัย กลางคืนไหลแรง 
แต่เวลาห ้าโมงเย็น นํ้ามันไปอยู่ตรงไหน ส.อบต. ก ็ต ้องดูแลด้วย บางท่านใน 
หมู่บ้านเอานํ้าไปใช้ต่อตรง บีมนํ้าทั้งวัน พอเลิกรถพัก ‘นาก็'ไหลปกติ ขอให้ช่วยกัน 
ดูแล

โครงการภูหินสวย เขาเจาะบ ่อเอง ไม่ใช่ของ อบต. น้ําพระ'โสกไม่พอ'ไซ้ เพราะ 
บริษัทเขาเปิดวาล์วไว้ ถ้าบริษัทเลิกใช้ก็ต้องปิดวาล์ว บ้านอิงดาว ผมไปดูมันไม่มี 
มิเตอร์ ฝากผู้บริหารไปดูด้วย น้ําไม่พอใช้ เพราะเขาไปรดหญ้า

หมู่ท่ี ๓ ก็เหมือนกัน ตอนเย็นน้ําไม่ไหล พอสามทุ่มก็ไหล เพราะคนกรุงเทพที่ปลูก 
หญ้าใช้นํ้ารดสนามหญ้า ถ้าเราไปห้ามก็ลำบาก เขาก็เป็นซาวบ้าน ผมก็ฝากขอร้อง 
เขา ถ ้าจะรดสนามหญ้า อย่าใช้สปริงเกอร์ ซาวบ้านจะได้ใช้น ํ้าบ ้าง ผมรับไว้ 
พิจารณาไปหารือนายกฯ และพนักงานครับ

เรื่องพนักงานในสำนักงาน ไปนั่งกินเหล้าในเวลาทำงาน ซาวบ้านถามผม ว่ามา 
ทำงานทำไมไปนั่งกินเหล้า สามโมงก็ไปนั่งกินเหล้าแล้ว ฝากผู้บริหารดูด้วย



นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 

ป ีดประชุม

-๖ -

บางครั้งฝ่ายบริหารก็ไม่รู้ ส.อบต.ทักท้วงมาก็ดี จะได้ทราบ

เวลา ๑๐.๕๔ น.

(ลงซ่ือ)
(นายสำราญ สุรเดช) 
เลขานุการสภา/ผู้บันทึก



แบบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

[ / I  สมัยสามํ\ณ สมัยที่.........น ี้........... .ประจำปี พ.ศ....^น้ี'■ ..น้ีน้ีน้ี..,....... ครั้งที่...................

ประชุมเมื่อวันที่..โ0.P ....เดือน. .............71ศ.นี้?.!ค...

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

ประชุมเมื่อวันที.่........... เดือน................................... พ.ศ..........

คร้ังท่ี.

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ขดตรวจรายงานการประชุมสภา 
ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันที่............... น้ี? . . . 1 D.^.)TFน้ีน้ี:ป!น้ี...น้ีน้ีน้ีน้ี....................................

<0/
ลงซ่ือ V กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเสน่ห์ ใจดี)
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงขื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสด พังชุนทด)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล -

ล งซ อ X / 7 H X </ '  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายฉัตรขัย เจริญสันต์)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
ในการประซุม

[ ] สมัยสามัฌ สมัยที,...................... ประจำปี พ.ศ........ คร้ังท่ี,

ประซมเมื่อวันที่.............เดือน.......... ....................... พ.ศ........

[/น ี้ส ม ัยว ิส าม ัณ  สมัยที.่...............น้ี...... ......  ประจำปี พ.ศ. 5 ๖ ๙ 1 คร้ังท่ี

ประชุมเมื่อ'วันที่....'นี้^...เดือน....นี้!..''นี้(นี้นี้'........... พ.ศ...นี้'.นี้,....

ลงขื่อ ^  -
(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


