
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่3  (คร้ัง 2)  ประจ าปี  2558   
วนัที ่  14   เดือนสิงหาคม    พ.ศ.  2558 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางพรรณรินี    ใจดี 

นางศุภรา    สินนอก 

นายยง   ศรีฤทธ์ิ 
นายประหยดั  มารัตนะ 
นายพิศ   คิดการ 
นางดาหวนั  วเิศษศรี 
นางถาด   เหล่ือมทองหลาง 
นายประทีป    ประจง 
นายศกัดา   ประจิตร 
นายชยัวฒัน์   ใจดี 

นางสมหมาย  ทองดีนอก 

นายสมนึก   ชุ่มสีดา 
นายสมชาย   เพียนอก 
นายนพคุณ   โชคศิริตระกลู 

นายยนัต ์  สงนอก 

นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก 
นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

รองประธานสภา 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส 

.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ประธานสภา 
เลขานุการสภา 
 

พรรณรินี   ใจดี 

ศุภรา    สินนอก 

ยง     ศรีฤทธ์ิ 
ประหยดั   มารัตนะ 
พิศ    คิดการ 
ดาหวนั   วิเศษศรี 
ถาด  เหล่ือมทองหลาง 
ประทีป    ประจง 
ศกัดา   ประจิตร 
ชยัวฒัน์   ใจดี 

สมหมาย  ทองดีนอก 

สมนึก   ชุ่มสีดา 
สมชาย   เพียนอก 
นพคุณ  โชคศิริตระกลู 
ยนัต ์   สงนอก 

ประสิทธ์ิ   ลอยนอก 
ด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ 

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  2  คน       
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 
2 

นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร 
ส.อบต.หมู่ท่ี 7 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 

พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

พนูศกัด์ิ   ประจิตร 
 

 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายวทิยา   เวชยนัต ์
นายสถิตย ์  ประทายนอก 
นายขนุศกัด์ิ   ละลี 
นางสาวโสภา    บุญมา 
นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก 
นางสาวณฐัพร  ถ่ินพุดซา 
นางสมจิตร   สัตยซ่ื์อ 
นายสมชาย   ฟักเป่ียม 
นางสาวประคอง   คิดการ 
นายอภิเกียรติ  ควนัพิมาย 
นายบุญส่ง  โครตประทุม 
นางสาวศศิภา   ชอบการ 
นางสาวมทัยา   ฝาชยัภูมิ 
นางประนอม  วงคอ์ ามาตร 
น.ส.วลิาวณัย ์  โมรานอก 
น.ส.ณฐัสุดา   มะนาวนอก 
น.ส.อุไรรัตน์   ประดิษฐ์ิ 
นางศรีไพร   ฟักเป่ียม 
น.ส.กาญจนา    ช่างเหล็ก 
นางปรียาพร   ประจง 
นายชยัยง   สอยโก่ย 
นายประมาน   ประจง 
 

ผช.ผญ.บา้นหมู่ท่ี 10 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
จนท.วเิคราะห์ฯ 
บุคลากร 
นกัวชิาการศึกษา 
ภารโรง 
เจา้พนกังานพสัดุ 
ผช.จนท.ป้องกนัฯ 
พนกังานขบัรถEMS 
ผช.จนท.จดัเก็บรายได ้
นกัวชิาการเงินและบญัชี 
เจา้พนกังานธุรการ 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 

วทิยา   เวชยนัต ์
สถิตย ์   ประทายนอก 
ขนุศกัด์ิ   ละลี 
โสภา  บุญมา 
นิภารัตน์  พลดงนอก 
ณฐัพร  ถ่ินพุดซา 
สมจิตร   สัตยซ่ื์อ 
สมชาย ฟังเป่ียม 
ประคอง   คิดการ 
อภิเกียรติ  ควนัพิมาย 
บุญส่ง  โครตประทุม 
ศศิภา   ชอบการ 
มทัยา  ฝาชยัภูมิ 
ประนอม  วงคอ์ ามาตร 
วลิาวณัย ์ โมรานอก 
ณฐัสุดา  มะนาวนอก 
อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ิ 
ศรีไพร  ฟักเป่ียม 
กาญจนา   ช่างเหล็ก 
ปรียาพร   ประจง 
ชยัยง   สอยโก่ย 
ประมาณ  ประจง 

 

 

/เร่ิมประชุม............... 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.40 น. 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ ในปัจจุบนัมีจ านวน 

สมาชิกสภาฯ จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีจ านวน 18 คน 
เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชมทราบ มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ติดภารกิจ 
     ส่วนตวัขอลาประชุม จ านวน 2 ราย คือ 
      1. นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7 
      2. นายพนูศกัด์ิ   ประจิตร  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 2 (คร้ังท่ี2) ประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี  
     30  มิถุนายน  2558 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2558 (คร้ังท่ี 2) เม่ือวนัท่ี 
     30 มิถุนายน 2558 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการประชุม 
     หรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เป็นเอกฉันท์ โดย 
     ไม่มีการแก้ไข  
     2.2 การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 (คร้ังท่ี 1) ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 7  
           สิงหาคม  2558 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 3(คร้ังท่ี 1) ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 7 
     สิงหาคม  2558 ใหท่ี้ประชุมทราบ  
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการประชุม 
     หรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
            /ระเบียบวาระที ่3.... 
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ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการ 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงเหตุผลประกอบการจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี 2559 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบิหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่  ช้ีแจง 
      เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
     ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
      บดัน้ีถึงเวลาท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ จะเสนอ 
     ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน 
     ประดู่อีกคร้ังหน่ึงฉะนั้นในโอกาสน้ีจึงขอช้ีแจงสถานการณ์การคลงัประกอบหลกัการ 
     และแนวนโยบายการด าเนินงานในปี 2559 ดงัต่อไปน้ี 
     ประมาณการรายรับ  ตั้งไว้  18,200,000  บาท 
     1. รายไดจ้ดัเก็บเอง 
         1.1 หมวดภาษีอากร    116,000  บาท 
         1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 24,000  บาท 
         1.3 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   160,000  บาท 
         1.4 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ ไม่ไดต้ั้งไว ้
         1.5 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด   99,000  บาท 
         1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน   2,000  บาท 
     2. รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหท้อ้งถ่ิน 12,300,000 บาท 
     3. รายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนให้ทอ้งถ่ิน  5,500,000 บาท 
     ประมาณการรายจ่าย  ตั้งไว้   18,200,000  บาท 
     1. ส านกัปลดัอบต.  ตั้งไว ้  9,673,130  บาท 
         1.1 รายจ่ายงบกลาง    800,465  บาท 
         1.2 รายจ่ายงบบุคลากร     
       1)เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   1,943,640 บาท 
      2)เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   2,919,960 บาท 
         1.3 รายจ่ายงบด าเนินงาน 
      1)ค่าตอบแทน    416,745  บาท 
      2)ค่าใชส้อย    2,217,000 บาท 
      3)ค่าวสัดุ    709,500  บาท 
           /4)ค่าสาธารณูปโภค... 
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      4)ค่าสาธารณูปโภค   466,000  บาท 
         1.4 รายจ่ายงบลงทุน 
      1)ค่าครุภณัฑ์    30,000  บาท 
      2)ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   20,000  บาท 
         1.5 รายจ่ายอ่ืน     20,000  บาท 
         1.6 รายจ่ายงบเงินอุดหนุน   130,000  บาท 
     2. กองคลงั  ตั้งไว ้  1,931,650  บาท 
         1.1รายจ่ายงบบุคลากร 
       1)เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   1,412,520 บาท 
         1.2 รายจ่ายงบด าเนินงาน 
      1)ค่าตอบแทน    220,730  บาท 
      2)ค่าใชส้อย    208,400  บาท 
      3)ค่าวสัดุ    80,000  บาท 
      4)ค่าสาธารณูปโภค   10,000  บาท 
     3. กองช่าง  ตั้งไว ้  1,931,650   บาท 
         1.1 รายจ่ายงบบุคลากร 
      1)เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   194,880  บาท 
         1.2 รายจ่ายงบด าเนินงาน 
      1) ค่าตอบแทน    149,500  บาท 
      2)ค่าใชส้อย    311,000  บาท 
      3)ค่าวสัดุ    116,000  บาท 
         1.3 รายจ่ายงบลงทุน 
      1)ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   2,018,700 บาท 
         1.4 รายจ่ายงบเงินอุดหนุน   166,200  บาท 
     4. ส่วนการศึกษาฯ  ตั้งไว ้  3,638,940  บาท 
         1.1 รายจ่ายงบบุคลากร 
      1)เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   317,880  บาท 
         1.2 รายจ่ายงบด าเนินงาน   
      1) ค่าตอบแทน    97,820  บาท 
      2)ค่าใชส้อย    1,136,650 บาท 
      3)ค่าวสัดุ    705,590  บาท 
         1.3 รายจ่ายงบลงทุน 
      1)ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   30,000  บาท 
         1.4 รายจ่ายงบเงินอุดหนุน   1,351,000 บาท 
           /ประมาณการรายรับ.... 
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     ประมาณการรายรับงบเฉพาะการกจิการประปา ตั้งไว้  810,000  บาท 
     1. รายไดจ้ดัเก็บเอง 
         1.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  12,900  บาท 
         1.2 รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 545,000  บาท 
         1.3 รายไดเ้บด็เตล็ด    100  บาท 
         1.4 รายไดจ้ากทรัพยสิ์น   2,000  บาท 
     2. รายไดจ้ากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 250,00 บาท 
     ประมาณการรายจ่าย  ตั้งไว้    810,000  บาท 
         1. รายจ่ายงบด าเนินการ 
      1)หมวดค่าใชส้อย   196,100  บาท 
          2)หมวดค่าวสัดุ    275,500  บาท 
      3)หมวดค่าสาธารณูปโภค   250,000  บาท 
          2. รายจ่ายงบลงทุน 
      1)ค่าครุภณัฑ์โรงงาน   82,800  บาท 
         3. รายจ่ายงบกลาง      
      1) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ(ก.บ.ท.) 5,600 บาท  
ประธานสภา      เชิญสมาชิกสภาฯแสดงความคิดเห็น 
นายประทีป  ประจง    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 การด าเนินการจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี 2559 ยงัไม่สอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีเพิ่มข้ึน อยากทราบเหตุผลงบประมาณ 
     ท่ีตดัลดลง งบศึกษาดูงานและงบการจดัการแข่งขนักีฬาท่ีเพิ่มข้ึน 
นายสมชาย   เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 การจดัส่งเอกสารการประชุมถือวา่ส าคญัขอให้เร่งรัด 
     เจา้หนา้ท่ีจดัส่งเอกสารใหส่้งใหเ้ร็วข้ึน 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ การจดัท างบประมาณการศึกษาดูงานการจดัท าให้เสมอภาค 
     ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายใหเ้ท่าเทียมกนั ประกอบดว้ย กลุ่มอสม. กลุ่มสตรี  
     กลุ่มอาชีพและกลุ่มอปพร. เป็นตน้ ไม่ไดเ้นน้กลุ่มใดโดยเฉพาะ 
ประธานสภาฯ      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
     หรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 18 เสียง รับหลกัการร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี 2559 
ประธานสภา      เม่ือสมาชิกอบต. ให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัแลว้ขั้นตอนต่อไปคือการ 
     เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 
      จึงเสนอเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีจ านวน 3-7 คน อยา่งไร 
     ขอใหเ้สนอ 
            /นายสมชาย... 
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นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอคณะกรรมการแปรญตัติควรมีจ านวน 5 คน 
     ประกอบดว้ย สมาชิกอบต.ทั้งหมด  
ประธานสภา      สอบถามเม่ือไม่มีสมาชิสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 18 เสียง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติจ านวน 
     5 คน 
ประธานสภา      ช้ีแจงแนวทางการเลือกตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัจ านวน 
     5 คน คดัเลือกคณะกรรมการคราวละ 1 คน จ านวน 5 คน โดยจดัระเบียบตามแนวทาง 
     การเลือกประธานสภาเพื่อซกัซอ้มไปแลว้ จึงขอใหส้มาชิกอบต. เสนอคณะกรรมการ 
     แปรญตัติคร้ังท่ี 1 
นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 เสนอ นางสมหมาย ทองดีนอก ผูรั้บรอง คือ นายชยัวฒัน์ 
     ใจดี และ นายสมนึก  ชุ่มสีดา 
ประธานสภา      มีผูเ้สนอเพียงคนเดียว ไม่มีสมาชิกอบต. เสนอผูใ้ดเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
     รับรองคือ นายประทีป  ประจง 
มติทีป่ระชุม      รับรองเป็นเอกฉันท์ให้ นางสมหมาย  ทองดีนอก เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ 
     ร่างข้อบัญญตัิฯ คนที ่1 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต. เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 2 
นางดาหวนั  วเิศษศรี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 เสนอ นางศุภรา   สินนอก  ผูรั้บรองคือ นายประหยดั  
     มารัตนะ และนายพิศ   คิดการ 
ประธานสภา      มีผูเ้สนอเพียงคนเดียว ไม่มีผูเ้สนอเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุมรับรอง 
มติทีป่ระชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการเลอืกตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญตัิฯ 
     คนที ่2 คือ นางศุภรา   สินนอก 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 3 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอช่ือ นางพรรณรินี  ใจดี ผูรั้บรองคือ นางดาหวนั 
     วเิศษศรี และนายยง  ศรีฤทธ์ิ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการเลอืกตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญตัิ 
     คนที ่3 คือ นางพรรณรินี  ใจดี  
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 4  
นางสมหมาย  ทองดีนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 เสนอช่ือ นายชยัวฒัน์  ใจดี ผูรั้บรองคือ นายด ารง 
     ปรารถนาศกัด์ิ และนายนพคุณ โชคศิริตระกลู 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการเลอืกตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญตัิฯ 
     คนที ่4 คือ นายชัยวฒัน์  ใจดี  
            /ประธานสภา... 
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ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 5  
นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 เสนอช่ือ นายประทีป   ประจง ผูรั้บรองคือ นายยนัต ์
     สงนอก และนายศกัดา  ประจิตร 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการเลอืกตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญตัิฯ 
     คนที ่5 คือ นายประทีป  ประจง 
ประธานสภา      เม่ือท่ีประชุมคดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติเรียบร้อยแลว้เห็นสมควร 
     ก าหนดระยะเวลาการแปรญตัติของคณะกรรมการแปรญตัติใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัใด 
นายพิศ   คิดการ      สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอใหก้ าหนดระยะเวลาแปรญตัติ ร่างขอ้บญัญติัฯ 
     ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี  19 สิงหาคม  2558  เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 
ประธานสภา      ก าหนดวนัยืน่ค  าแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ต่อประธานสภาองค ์
     การบริหารส่วนต าบล ไดต้ั้งแต่วนัท่ี  16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
     ถึงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ยื่น ณ หอ้งท าการกิจการสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ตามเวลาท่ีก าหนด 
      ก าหนดวนัประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ในสมยัวสิามญั 
     ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เพื่อพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     2559 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญตัติเป็นรายขอ้(อยูร่ะหวา่งด าเนินการขออนุญาตนายอ าเภอ 
     เปิดประชุม) 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภาย 
     ในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
      ก าหนดเวลาเพื่อใหส้มาชิกสภายืน่ค  าแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณต่อ 
     ประธานกรรมการแปรญตัติฯ ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
     จนถึงวนัท่ี 18  สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องท างานประธานสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
      ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
     ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นตน้ไป และเร่ิม 
     ประชุมคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป เพื่อเลือก 
     ประธานกรรมการแปรญตัติ 
      ก าหนดการประชุมร่างขอ้บญัญติังบประมาณประจ าปี 2559 วาระท่ี 2  
     ขั้นแปรญตัติ ในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป (ก าหนดสมยั 
     ประชุมวสิามญัประจ าปี คร้ังท่ี 1 /2558 อยูร่ะหวา่งขออนุญาตนายอ าเภอเปิดสมยั 
     ประชุมประจ าปี 2558 
           /ระเบียบวาระที ่4... 
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ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองเพือ่ทราบ 
     4.1 การตอบกระทูข้องนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
ประธานสภา      ตามท่ีนายพรรณรินี  ใจดี เสนอกระทูถ้ามนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 และสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ทราบ 
 
     เป็นหนงัสือแลว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  
     พ.ศ. 2547 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ตอบกระทูส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ตามหนงัสือ 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ท่ีนม 91301/924 ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 วา่ 

ตามท่ี นางพรรณรินี  ใจดี สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ หมู่ท่ี ๕ 
ได้ยื่นกระทู ้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เม่ือวนัท่ี ๔ สิงหาคม
๒๕๕๘ เร่ืองการแสดงพฤติกรรมการละเลยต่อหนา้ท่ีของอสม.สุกญัญา  ทบักรุง วา่เม่ือ
วนัท่ี  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะอสม.(อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น) และ
ประธานอสม.ต าบลโนนประดู่ ไดแ้สดงพฤติกรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการประเมิน 
คดัเลือกองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขต ๗ จากคณะกรรมการประเมินภาคสนามการ
คดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดีเด่นดา้นการป้องกนัการทุจริต ประจ าปี ๒๕๕๗ 
โดยการยื่นเอกสารจากผูรั้บเหมา และได้กล่าวหาว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ประดู่ บริหารงานไม่โปรงใส ได้ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีแสดงตนเป็นอสม. โดยประธาน   
อสม.ไม่ไดท้กัทว้ง ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่จะมีมาตรการอยา่งไรใน
การจดัการกบัอสม.ท่ีละเลยในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง รับจา้งแทนผูรั้บจา้งซ่ึงมีขอ้
พิพาทกบัองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ท่ีไม่ให้เกียรติต่อต าแหน่งหน้าท่ีตนเอง 
(อสม.) และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ นั้น 

ขา้พเจา้ นายวีรวิทย ์ เคียนจงัหรีด ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่
ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ตอ้งขอบคุณผูต้ ั้งกระทูถ้ามทั้ง 
๓ ท่าน ท่ีมีความห่วงใยปกป้องศกัด์ิศรี      ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่
ไม่ใหบุ้คคลภายนอกดูหม่ินเกียรติภูมิ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ คือ 
๑. คุณพรรณรินี   ใจดี สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ หมู่ท่ี ๕  
     ผูต้ ั้งกระทูถ้าม 

     ๒. คุณศุภรา   สินนอก สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ หมู่ท่ี ๘  
     ผูต้ ั้งกระทูถ้าม 

     ๓. คุณดาหวนั  วเิศษศรี สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ หมู่ท่ี ๑  
     ผูต้ ั้งกระทูถ้าม 
 

/โดยเฉพาะคุณศุภรา... 



-10- 
 

โดยเฉพาะคุณศุภรา  สินนอกและคุณดาหวนั  วเิศษศรี  เป็นอสม.  
หรืออาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นดว้ย  จึงขอช้ีแจง้ ดงัน้ี 
๑. นางสุกญัญา  ทบักรุง ไม่ได้เป็นเจา้หน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
และเป็นบุคคลภายนอก การบงัคบับญัชาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ จึง
ไม่สามารถวา่กล่าวตกัเตือนการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เม่ือวนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ได้ ถือว่าบุคคลดงักล่าวมีสิทธิเต็มท่ีจะวิพาทวิจารณ์การท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ไดเ้ต็มท่ี หากเป็นงานในหน้าท่ีของตนก็เป็นอสม. ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้นผูน้ าชุมชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ไม่ใช่หน้าท่ีท าตวัเป็นตวัแทนผู้
รับจา้งโดยท่ีผูรั้บจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งท าแต่ไม่ท าหนา้ท่ีของตน ในในส่วนร้องเรียนอบต. 
ต่อกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ี
จะตอ้งรักษาเกียรติภูมิขององคก์ร   ในการรักษาเกียรติภูมิ  หากเห็นวา่มีความจ าเป็นเพื่อ
รักษาเกียรติภูมิขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและเป็นการป้องปราบไม่ให้ผูอ่ื้นแสดง
พฤติกรรมเป็นแบบอยา่งและตอ้งรับผดิชอบต่อค าพดูและพฤติกรรมของบุคคลท่ีกระท า
ต่อองค์กร  หากนางสุกญัญา ทบักรุง มีค าสั่งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่รับรองให้เป็นคณะกรรมการคณะท างาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ รับผิดชอบด าเนินการ เช่น กองทุนสปสช.อบต.
โนนประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจท่ีจะต้องด าเนินการทบทวนการเป็น
คณะกรรมการกองทุนสปสช.ดงักล่าว ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไม่ไดท้  าหนา้ท่ีของอสม.  
ท่ีจะตอ้งรักษาเกียรติภูมิของ อสม. แต่แสดงตนรับจา้งแทนผูรั้บจา้งหรือผูรั้บเหมาท่ีมีขอ้
พิพาทกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ซ่ึงข้อพิพาทดังกล่าวหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีด าเนินการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงอยูแ่ลว้ เช่น ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
สีดา ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดันครราชสีมา ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน ตามท่ีผูรั้บเหมา
ดงักล่าวได้ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนประดู่ไดช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปหมดเสร็จส้ินแลว้ ซ่ึง
ผูรั้บค าร้องเรียนคิดเอาเองฝ่ายเดียว ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่รู้จักความจริง 
ขอ้เทจ็จริง ระเบียบ  ขอ้กฎหมายของส่วนราชการ   ซ่ึงเป็นเร่ืองภายในท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จะเสนอให้องค์กรกลุ่มอสม.ต าบลโนนประดู่ ทบทวนการแต่งตั้งนางสุ
กญัญา  ทบักรุง เป็นตวัแทนอสม. มาเป็นกรรมการกองทุนสปสช.องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโนนประดู่ เพื่อรักษาเกียรติภูมิขององค์กร นางสุกญัญา ทบักรุง   เพื่อรักษา
มารยาทของการท างานร่วมกัน คงไม่สมควรมาร่วมกิจกรรมท่ีจะพิจารณาร่วมงาน 
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลระดบัทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  

ซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ มีหน้าท่ีพิจารณางบประมาณ
ให้แก่อสม.ในการศึกษาดูงานประจ าปี ในข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านมาปีละ 
๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 

/และเงินอุดหนุน... 
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และเงินอุดหนุนศูนยส์าธารสุขมูลฐานชุมชนหมู่บา้นละ ๗,๕๐๐.-  บาท มาประกอบการ
ตดัสินใจการพิจารณางบประมาณหากไดรั้บการช้ีแจงจากกลุ่ม อสม.ต าบลโนนประดู่
ไม่เป็นท่ีน่าพอใจต่อคณะกรรมการการควบคุมพฤติกรรมของอสม.ท่ีไม่รักษาเกียรติภูมิ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และเกียรติภูมิของอสม.ท่ีประพฤติตนเป็นตวัแทนของผู ้
รับจา้งจนลืมสถานะของตนเองวา่ด ารงต าแหน่งอะไรในชุมชน 
๒. นางอารยา  แข็งขนั  ประธานอสม.ต าบลโนนประดู่ (อาสาสมคัรสาธารสุขประจ า
หมู่บ้าน) ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ และเป็น
บุคคลภายนอกการบังคับบัญชาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ บุคคล
ดงักล่าวสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระเม่ือถูกพาดพิงภายใตข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง    
หากช้ีแจงแสดงความคิดเห็นในท่ีสาธารณะ เป็นขอ้มูลไม่ถูกตอ้งต่อมามีการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงตามค าพูดท่ีกล่าวหาบุคคลดงักล่าวต้องรับผิดชอบค าพูดท่ีไม่ถูกต้องตาม
ค าพูดท่ีกล่าวอา้งต่อคณะกรรมการประเมินฯ“ในปีท่ีผ่านมาหากกลุ่มสวสัดิการชุมชน
ต าบลโนนประดู่ รับรางวลัและไดรั้บเงินอุดหนุนจากส านกังานพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์จะมากล่าวหาวา่ปิดงบดุลไม่ได ้ไดอ้ยา่งไร” 

จากค าพูดดงักล่าวผูฟั้งทัว่ไปได้รับฟังแล้วเขา้ใจว่าปี ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมากลุ่ม
กองทุนสวสัดิการชุมชนไดรั้บรางวลัและไดรั้บเงินอุดหนุนจากส านกังานพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยแ์ละปิดงบประจ าปีได้ ซ่ึงข้อเท็จจริงเจา้หน้าท่ีส านักงาน
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครราชสีมาได้ตรวจเยี่ยมนิเทศงาน
ภายใตข้อบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเม่ือวนัท่ี ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๗ เก่ียวกบั
การประเมินผลติดตามผลต าบลเข็มแข็งไร้ความรุนแรง ว่าในปี ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ไม่ไดรั้บรองงบดุลการเบิกจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ 
ให้แก่กลุ่มกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลโนนประดู่ ท าให้ท่ีผ่านมากลุ่มกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลโนนประดู่ ไม่ได้รับเงินสมทบสนับสนุนจากส านักงาน
สวสัดิการสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครราชสีมา เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่กลุ่มกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลโนนประดู่ ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนประดู่ ไดม้อบหมายให้หัวหน้าส านกัปลดัอบต. ประสานกบัเจา้หน้าท่ีส านกังาน
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครราชสีมา (พมจ.นม) แจง้ว่าให้การ
ประสานงานตรวจเยี่ยมแนะน าการปฏิบติังานกลุ่มกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลโนน
ประดู่ ซ่ึงผูรั้บผดิชอบวา่จะด าเนินการช่วยแนะน าเพื่อใหก้ลุ่มปิดงบดุลประจ าปี ๒๕๕๘ 
ภายในสิงหาคม ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนซ่ึงตอ้งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ
ร่วมประชุม เช่น เจา้หน้าท่ี พมจ.นม และเจา้หน้าท่ีอบต. ร่วมสังเกตการณ์รับฟังการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีดว้ย ซ่ึงขอ้เท็จจริงท่ีประธานกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบล
โนนประดู่ น ามากล่าวอา้งจะขอ้เท็จจริงอยา่งไรก็ขอให้ติดตามต่อไป หากต่อมาปรากฏ
วา่ค ากล่าวอา้งของประธานอสม.และประธานกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลโนนประดู่  

/ท่ีอา้งวา่คาดเคล่ือน... 
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ท่ีอ้างว่าคาดเคล่ือนต่อข้อเท็จจริงท่ีน าเสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่มี
มาตรการเก่ียวกับการก ากับดูแลกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโนนประดู่ การ
สนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนและการสนับสนุนงบประมาณ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยูแ่ลว้ 

ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ มีหน้าท่ีก ากบัดูแลกลุ่มอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าต าบลโนนประดู่ ทางออ้มโดยการสนบัสนุนงบประมาณต่าง ๆ ต่อ
กลุ่มอสม.ต าบลโนนประดู่หากเห็นวา่พฤติกรรมของบุคคลท่ีกล่าวอา้งดงักล่าวภายนอก 
น าเสนอขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง น าเสนอขอ้มูลโดยไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ี การควบคุมงบประมาณ
โดยสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่เป็นมาตรการควบคุมพฤติกรรมของอสม. 
ไดดี้ท่ีสุด 

จึงเรียนมาเพื่อใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
น าเสนอเพื่อใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ไดรั้บทราบ ต่อไป 

ระเบียบวาระที ่5    เร่ืองอืน่ ๆ 
ประธานสภา     สอบถามมีสมาชิกท่านใดหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 โครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 
     ท่ีไดรั้บอนุมติัด าเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณหรือไม่ อยา่งไร 
นางพรรณรินี  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 อยากใหอ้บต. ด าเนินการเปล่ียนผูรั้บจา้งท่ียงัไม่เขา้ 
     ด าเนินงาน 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 ชาวบา้นหมู่ท่ี 5 ไดรั้บความเดือดร้อน การเปิด – ปิดน ้า 
     ประปาเป็นช่วงเวลา 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี     ผูอ้  านวยการกองช่าง เร่งโครงการก่อสร้างทุกโครงการตามขอ้บญัญติัใหท้  า 
     สัญญาจา้งหมดแลว้แต่ผูรั้บจา้งยงัไม่เขา้ด าเนินการคิดวา่ปรับรายวนั ตามสัญญา 
     โครงการมีเพียงโครงการหมู่ท่ี 9 ท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการสอบราคาจา้งเพียง 
     โครงการเดียว 
นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 เสนอปิดประชุม  
ประธานสภา     สั่งปิดประชุมเวลา 12.05 น.   
 
     
                                                      ลงช่ือ                ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
   เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดอ่้านตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้ทั้งหมดปรากฏวา่ถูกตอ้งตาม 

ท่ีด าเนินการประชุมทุกประการจึงไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

                                                       ลงช่ือ                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายศกัดา    ประจิตร)        
      สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2      

 

               ลงช่ือ                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสมชาย    เพียนอก)         

       สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 

              ลงช่ือ                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                (นายสมนึก      ชุ่มสีดา)       
      สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 

                                             รับรองรายงานการประชุม 

             

 
                (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

                                                   
 

 

 
 
   


