
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565 

ในวันที่  30  มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
--------------------------------------------- 

 
  ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้เข้าประชุม    
1 นายบุญรัก   นาดี ประธานสภาฯ บุญรัก   นาดี  
2 นายโยธิน    ป่ามะไพร รองประธานสภาฯ -  
3 นายบุญเสาร์   หมั่นกิจ ส.อบต. หมู่ 1 บุญเสาร์   หมั่นกิจ  
4 นายสัญญา    บุญยัง ส.อบต. หมู่ 2 -  
5 นายพิกุลทอง   กำมหาวงศ์ ส.อบต. หมู่ 3 -  
6 นายทรงยศ    ศรีวัฒนพงศ์  ส.อบต. หมู่ 4 ทรงยศ   ศรีวัฒนพงศ์   
7 นางสาวสมปอง   มิสา ส.อบต. หมู่ 6 สมปอง   มิสา  
8 นางสาวเพ็ญนภา   นรินทร์นอก ส.อบต. หมู่ 7 เพ็ญนภา นรินทร์นอก  
9 นายประมวล   เกตุนอก ส.อบต. หมู่ 8 ประมวล   เกตุนอก  
10 นางสาวสำราญ   บุพบุญ  ส.อบต. หมู่ 9 สำราญ   บุพบุญ   
11 นางสาวภิรมยา   เอกตะคุ เลขานุการสภาฯ  ภิรมยา   เอกตะคุ  
 
 

 
มีผู้เข้าประชุม           8  คน  
มีผู้เข้าร่วมประชุม      7  คน  
มีผู้ลาประชุม           -   คน  
มีผู้ขาดประชุม         -   คน  
 
 

 

  ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      
1 นายสมคิด    สิริวัฒนากุล นายก อบต. หนองแจ้งใหญ่ สมคิด    สิริวัฒนากุล  
2 นางเบญจกัลยาณี สิทธิวง รองนายก อบต. หนองแจ้งใหญ่ เบญจกัลยาณี สิทธิวง  
3 นายวิมาน  โยธาโทน เลขานุการนายก อบต.ฯ วิมาน  โยธาโทน  
4 นางกฤติกา  ไชยชวคุปต์ หัวหน้าสำนักปลัด  กฤติกา  ไชยชวคุปต์  
5 นางวรรณวิไล  ชุมศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วรรณวิไล  ชุมศรี  
6 นางสาวลำพึง  พรมมานอก ผู้อำนวยการกองคลัง ลำพึง  พรมมานอก  
7 นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง  ศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์  
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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.  

เลขานุการสภาอบต.         เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่มาพร้อมกันครบองค์ประชุม 
   แล้ว ดิฉันขออนุญาต เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย 
   และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

ประธานสภาอบต.        สวัสดีสมาชิกสภาทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
ได้เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2565 และสมาชิกสภามา
ประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
ณ บัดนี้   ลำดับต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้                                         

          
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      

ประธานสภาอบต.   ขอแจ้งกิจกรรมที่ อบต.เราได้ส่งเข้าประกวดในงานบัวไหมบัวใหญ่ และได้รับรางวัลดังนี้                                                                                                                                                                              
1 .กิจกรรมเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมจำนวน ๒ คู่ โดยท่านนายก/คุณนายนายกและ
ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจ้งใหญ่                                                                                                
2. การแข่งขันส้มตำลีลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                                     
3. การแข่งขันผัดหมี่ลีลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑                                                                       
4. การประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ                              
๕. การประกวดแข่งขันเต้นบาสโลบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒                                                                                   
6. การแข่งขันสาวไหมลีลา(ตัวแทนบ้านบุเสมา-เสมาทอง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ลำดับที่ ๑                                                                                                                                    
7. การประกวดธิดาหญิงกล้าตัวแทน อบต. ๑ คน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ๑ คน                                                        
8. กิจกรรมแข่งขันโคกระบืองามโดยท่านนายกและรองเบญจกัลยาณี สิทธิวงศ์                                                  
9. การประกวดผ้าไหมมัดหมี่ตัวแทนจากหมู่ที่ ๑0                                                                     

ที่ประชุม   - รับทราบ -  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา                                                                                                 
ประธานสภาอบต.      ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ  
   ได้อ่านแล้วนั้น ผมขอเรียนถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำที่เป็นาสาระ 
                               สำคัญในรายงานการประชุมฯ หรือไม่              
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดได้แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม                                                             
ประธานสภาอบต.   ผมขอมติจากที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วหรือไม่                                            
มติที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมเสียงเป็นเอกฉันท์                                                                                                                             
ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่อง    กระทูถ้าม      

-  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว   
         -  ไม่มี   –  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
             5.1 เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี  2565  
ประธานสภาอบต.  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
เลขานุการสภาอบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ 
   เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และ  
   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2561 ข้อ  ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ 
   ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ จากสภาท้องถิ่น ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้                                        
                      ๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น        
   ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้  ของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมาย 
กำหนด 

                               ๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
   ประเภทตามระเบียบแล้ว   
                  ๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน  และ   
   กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
   บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน     
                      4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง    
            ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่ เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่     
   ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป                                                                                                     
                    ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ 
   การเงิน การคลัง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว                                                                                 

ในขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ มียอดเงินสะสมที่สามารถ
นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน 28,456,776.38 บาท สำรองงบบุคลากรไว้ประมาณ 
3 เดือน จำนวน 3,000,000.00 บาท สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 
3 เดื อน  (เงิน เดื อนครูและ อ่ืน  ๆ เช่น เบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุ  คน พิการ) จำนวน 
3,000,000.00 บ า ท   ส ำ ร อ ง ส า ธ า ร ณ ภั ย ไว้   10  เป อ ร์ เซ็ น  จ ำ น ว น 
4,260,180.00 บ าท   ค ง เห ลื อ เงิ น ส ะ ส ม ที่ ส า ม า ร ถ น ำ ไป ใช้ ได้  จ ำน ว น 
18,196,596.00 บาท  

ประธานสภาอบต.       ขอเชิญนายกอบต. เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครับ                                                                                                                                                     
นายกอบต.        เรียนประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอแถลงเพื่อให้สภาพิจารณา 
   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เสนอขอ  
   อนุมัติ จำนวน 23 โครงการ เป็นยอดเงิน จำนวน 12,992,300.00 บาท เพ่ือ 
   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจากปัญหาสาธารภัยและโครงการ 
   ด้านการบริการชุมชนและสังคม ผมจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือช่วยเหลือพ่ี 
   น้องประชาชน ดังนี้                                            
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ประธานสภาอบต.  ตามท่ี ท่านนายกอบต. ได้เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือช่วย       
   แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น  มีท่านใดสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่                                                                                           
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดอภิปราย                                                                       
ประธานสภาอบต.  ขอมติสมาชิกสภาว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้หรือไม่ครับ                         
มติที่ประชุม   อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
    5.2 เรื่อง   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
                                     ประจำปี 2565     
ประธานสภาอบต. ขอให้นายกอบต.เสนอขออนุมัติครับ                                                                                                  
นายก อบต.                ขอให้ปลัดอบต.ชี้แจงรายละเอียดครับ     

ปลัดอบต.       เนื่องจากงบประมาณในข้อบัญญัติโครงการในงบลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไม่ 
                  สามารถดำเนินการได้จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                               2565  ดังนี้ 
 

               ข้อความเดิม  
1 .โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น  ค.ส.ล. หมู่ 9 บ้านดอนเค็ง  งบประมาณตั้งไว้ 481,400.-บาท 
ขนาดโครงการสันฝายกว้าง  4  เมตร  สูง   2  เมตร  ยาว 20 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง     

(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2542        
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 ปรากฏ      
    ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลำดับที่ 55 หน้า 107  ) 

 2.  เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้าพร้อมเสากันตก  

เพ่ือใช้เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน ๆ (เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้าพร้อมเสากันตก)  จำนวน 1 ชุด 
งบประมาณตั้งไว้ 11,988 บาท ใช้สำหรับงานบนที่สูงในลักษณะอ้อมเสา เช่น งานปีนเสาไฟฟ้า งาน
โทรคมนาคม งานซ่อมแซม เป็นต้น  

          แผ่นเข็มขัด ทำจากไนล่อน มีความเหนียว แข็งแรง ทนทานและปลอดภัย  
เชือกทำจากโพลิเอสเตอร์ มีความเหนียว แข็งแรง ไม่ขาดง่าย  อายุการใช้งานยาวนาน  
หมายเหตุ :   ราคาตามท้องตลาด  

           ข้อความใหม่ 

1. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมู่ 9 บ้านดอนเค็ง  ขนาดโครงการสันฝายกว้าง  4  
เมตร  สูง   2.50  เมตร  ยาว 24 เมตร  หนา 0.12 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ  
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. 
กำหนด)  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่     
    6)  พ.ศ. 2542        
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 ปรากฏใน    
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลำดับที่  55 หน้า  107   
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2.  เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้าพร้อมสายกันตก  

          เพ่ือใช้เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน ๆ (เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้าพร้อมสายกันตก)  จำนวน 1 ชุด  
งบประมาณตั้งไว้ 11,988 บาท ใช้สำหรับงานบนที่สูงในลักษณะอ้อมเสา เช่น งานปีนเสาไฟฟ้า 
งานโทรคมนาคม งานซ่อมแซม เป็นต้น  
 - แผ่นเข็มขัด ทำจากไนล่อน มีความเหนียว แข็งแรง ทนทานและปลอดภัย  
- เชือกทำจากโพลิเอสเตอร์ มีความเหนียว แข็งแรง ไม่ขาดง่าย  อายุการใช้งานยาวนาน  
หมายเหตุ :   ราคาตามท้องตลาด  

 

 ข้อระเบียบ/กฎหมาย  

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลคำชี้แจงในครั้ง เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543   
หมวด 4  การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  
ประธานสภาอบต.  ตามท่ีนายกอบต. ได้เสนอเพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ                                                                                                                                              
   รายจ่าย ประจำปี 2565  มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ                                                                                           
ที่ประชุม  - ไม่มีท่านใดอภิปราย -                                                                                 

ประธานสภาอบต.  ขอมติสมาชิกสภาว่าจะอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย                                                                                                                                              
   ประจำปี 2565   ในครั้งนี้หรือไม่ครับ                                                        
มติที่ประชุม   อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์                                                                   

                                                                                                                                            
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  อ่ืน ๆ                                                                                                     
ประธานสภาอบต. มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ครับ                                                                                                   
นายประมวล เกตุนอก ผมขอให้อบต.ไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ                   
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 พร้อมบ่อพัก บ้านโนนมะเฟืองก่อนครับเพราะน้ำขังประชาชนสัญจรลำบากมาก                                            
นายศิริพงศ์ ศรีอภัยพันธ์ หลังจากอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้วผมจะต้องออกไปสำรวจอีกครั้งว่าโครงการไหน            
ผอ.กองช่าง  จะทำก่อนหลัง จะเสนอแผนดำเนินงานอีกครั้ง                                                                              
นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์     ผมขอให้ไปก่อสร้างฝายเป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันเพราะถ้าน้ำมาจะไม่สามารถ     
สมาชิกสภาหมู่ที ่4 ดำเนินการได้                                                                                                                                  
นางสาวสำราญ  บุพบุญ    ขอสอบถามการจัดจ้างโครงการจ่ายขาดท่ีได้อนุมัติแล้วมีการประมูลงาน มี หจก.
สมาชิกสภาหมู่ที ่9 หรือบริษัทที่จะรับงานหรือยัง                                                                          
นายก อบต.       โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงต่าง ๆ จะต้องมีการจัดจ้างโดยวิธีตามระเบียบ  
   พัสดุ ซึ่งผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุดถึงจะได้งานครับ อีกเรื่องผมได้รับแจ้งจาก   
   ประชาชนเดือนร้อนเรื่องลำห้วยถูกน้ำเซาะพัง ถนนขาดก็ให้กองช่างไปสำรวจเพื่อ           
   จะได้ซ่อมแซมให้คืนสภาพต่อไป เรื่องไฟฟ้าสาธารณะก็ยังไม่เร่งด่วนเรื่องถนนสำคัญ 
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ประธานสภาอบต. ลำห้วยพัง ถนนทางไปนาขาดก็จะทำโดยเร็ว                                                         
นายก อบต.                 ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ     

1. โครงการก่อสร้างถนนบ้านเสมาทองไปป่าตอง 
    2 .ถนนเส้นไปหนองโมง หมู่ที่ 1 ผมจะดำเนินการของบประมาณโครงการที่เกิน 
                                  ศักยภาพไปยังหน่วยงานที่ให้ของบประมาณได้                                                                                                                          
นายบุญเสาร์  หม่ันกิจ ผมขอให้ไปสำรวจฝายที่ชำรุดจากน้ำเซาะตรงนาพ่อเล็กเพ่ือซ่อมแซมต่อไป                 
ประธานสภาอบต. ทางไปโรงเรียนบ้านหนองไข่ผำก็อยากให้ไปเกรดเพราะทางเละแล้ว                     
นายก อบต.       น้ำประปาบ้านน้อยห้วยระหัดน้ำสูบน้ำไม่ขึ้น และขุ่นมาก ก็อยากให้หาน้ำลงหนอง 
   ให้ใช้ผลิตประปาไปก่อน ในขณะนี้ผมรอโครงการขุดลอกอ่างชลประทานห้วยน้ำเค็ม 
   ก่อนถ้าเสร็จแล้วก็จะของบประมาณมาก่อสร้างระบบประปาให้ลงมายังบ้านแจ้ง 
   เจริญและบ้านหนองแจ้งใหญ่ได้ต่อไป                                                      
นายศิริพงศ์ ศรีอภัยพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝา คสล. หมู่ที่ 6   ไม่สามารถดำเนินการ      
ผอ.กองช่าง  ได้เนื่องจากชาวบ้านไม่อนุญาตให้น้ำไหลลงนาตนเอง ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องโอน  
   ไปตั้งจ่ายรายการอ่ืนขอปรึกษาครับ                                                                
นายก อบต.                น้ำที่ไหลลงก็ไม่ใช้น้ำสกปรก น้ำฝนตกน้ำห้องน้ำ ก็ให้สมปองไปขอเขาให้อนุญาต       
   ยินยอมเป็นหนังสือมายังอบต.เพ่ือที่จะดำเนินงานตามโครงการในข้อบัญญัติได้ต่อไป                                           
ประธานสภาอบต. มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ                                                                                     
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก                                                               
ประธานสภาอบต.         สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาประชุม ผมขอปิดประชุมในครั้งนี้ครับ 
       

เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 

                                                                                                                            

                                            ลงชื่อ                                  ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ) 
         เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 

 
       ลงชื่อ                              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
           (นายบุญรัก  นาดี) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
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คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  

   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยสามัญท่ี สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30  
มีนาคม  2565  ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุม  ในวันที่   15  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  
  

                                    ลงชื่อ        กรรมการ 

                                                    (นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์ )    
                                          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4       
                        
     ลงชื่อ        กรรมการ 
                                     (นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ) 
                                                                สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
 

ลงชื่อ.        กรรมการ 
                                                                  (นายสัญญา  บุญยัง)                  
                                                                 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
 
                         ขอให้เลขานุการสภาฯ นำสำเนารายงานการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ มีมติ
รับรองรายงานการประชุม  เมื่อที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว  ขอให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ 
   
                            ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบ 
                                                            (นายบุญรัก  นาดี) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


