
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่3  (คร้ัง 3)  ประจ าปี  2559  
วนัที ่  29   เดือนสิงหาคม    พ.ศ.  2559 

ณ  อาคารศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นางถาด  เหล่ือมทองหลาง 
นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นายชยัวฒัน์   ใจดี 

นายพิศ    คิดการ 
นางศุภรา   สินนอก 

นางสมหมาย  ทองดีนอก 

นายประหยดั  มารัตนะ 
นายสมชาย  เพียนอก 
นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

นายยนัต ์ สงนอก 

นายนพคุณ    โชคศิริตระกลู 

นายประทีป   ประจง 
นายสมนึก   ชุ่มสีดา 
นายยง  ศรีฤทธ์ิ  
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

ประธานสภาฯ 

ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 7 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
เลขานุการ  
 

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

ดาหวนั   วิเศษศรี 
ถาด    เหล่ือมทองหลาง 
พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

ชยัวฒัน์    ใจดี 

พิศ    คิดการ 
ศุภรา   สินนอก 
สมหมาย  ทองดีนอก 

ประหยดั  มารัตนะ 
สมชาย  เพียนอก 
ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

ยนัต ์ สงนอก 

นพคุณ  โชคศิริตระกลู 
ประทีป    ประจง 
สมนึก   ชุ่มสีดา 
ยง  ศรีฤทธ์ิ 
วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  4  คน       

     

 

 

                           
     /รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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4 

 

นายศกัดา   ประจิตร 
นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร 
นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
นางพรรณรินี    ใจดี 

ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
รองประธานสภาฯ 

ศกัดา  ประจิตร 
พนูศกัด์ิ   ประจิตร 
ประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
พรรณรินี   ใจดี 

ลา 
ลา 
ลา 
ลา 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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20 

 

นายสุพจน์  นากุดนอก 
นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
น.ส.โสภา   บุญมา 
น.ส.พชัรณญัญ ์ พุฒกลาง 
น.ส.ณฐัสุดา  มะนาวนอก 
น.ส.นิภารัตน์  พลดงนอก 
นายสถิตย ์ ประทายนอก 
น.ส.สุภาพร    ทั้งทอง 
น.ส.ฐิตินนัท ์ สงนอก 
น.ส.ลดัดา  ช้ินป่ินเกลียว 
น.ส.เรณู    สนนอก 
น.ส.เกศินี  ฐานวสิัย 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี 
นางสมจิตร  สัตยซ่ื์อ 
น.ส.ประคอง  คิดการ 
นางปรียาพร   ประจง 
นางอรุณ  รักไร่ 
น.ส.ศศิภา  ถาวรชาติ 
น.ส.ศศิภา   ชอบการ 
นายวฒันศกัด์ิ  เด่ือขุนทด 
 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
หวัหนา้ส านกัปลดั 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
ผอ.รพ.สต.โนนประดู่ 
พนกังานจา้งเหมา 
นกัวเิคราะห์ฯ 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
นกัพฒันาชุมชน 
เจา้พนกังานธุรการ 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
นกัวชิาการศึกษา 
เจา้พนกังานพสัดุ 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.จนท.จดัเก็บรายได ้
พนกังานขบัรถยนต ์
 

สุพจน์  นากุดนอก 
พิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
โสภา   บุญมา 
พชัรณญัญ ์ พุฒกลาง 
ณฐัสุดา  มะนาวนอก 

นิภารัตน์  พลดงนอก 

สถิตย ์ ประทายนอก 
สุภาพร    ทั้งทอง 
ฐิตินนัท ์ สงนอก 

ลดัดา  ช้ินป่ินเกลียว 
เรณู    สนนอก 

เกศินี  ฐานวสิัย 
ขนุศกัด์ิ  ละลี 
สมจิตร  สัตยซ่ื์อ 
ประคอง  คิดการ 
ปรียาพร   ประจง 
อรุณ  รักไร่ 
ศศิภา  ถาวรชาติ 

ศศิภา   ชอบการ 
วฒันศกัด์ิ  เด่ือขุนทด 

 

 

 
 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.50 น. 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด            เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โนนประดู่ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม  
ณ ขณะน้ีจ านวน 15 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบและอ่านประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
     เร่ือง เรียกประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 3) ในวนัท่ี  29  

     สิงหาคม  2559  ณ  อาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
      สมาชิกสภาท่ีขาดประชุม จ านวน 4  ท่าน 
       1. นายศกัดา  ประจิตร      สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 2  ลากิจ 
       2. นางพรรณรินี  ใจดี      สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 5 ลากิจ 
       3. นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร์       สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 4 ลากิจ 
       4. นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก     สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 9 ลากิจ 

มติทีป่ระชุม      รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 2)  เม่ือวนัท่ี 15  
     สิงหาคม  2559 
ประธานสภา      ไดรั้บแจง้จากเลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 3 (คร้ังท่ี 2) เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
      ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงาน 
     การประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม  
     จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่  14 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  รับรองรายงาน 
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ สมัยสามัญ สมัยที ่3 (คร้ังที ่2) 
     เมื่อวนัที ่15 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีการแก้ไขข้อความ 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 การพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 วาระท่ี 2  
     ขั้นแปรญตัติ 

/ประธานสภา...  
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ประธานสภา      เชิญประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี 2560 ช้ีแจงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติใหท่ี้ประชุมทราบ 

ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ   นายยนัต ์ สงนอก ประธานกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2560 ไดช้ี้แจงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติฯ คร้ังท่ี 2/2559  
     เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
     เวลา 09.40 น. ประธานสภาไดแ้จง้ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติเป็นหนงัสือ 
     ใหส้มาชิกทราบก่อนล่วงหนา้ 3 วนั ตามระเบียบท่ีก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง  
     จึงมอบหมายใหน้กัวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ช่วยอ่านรายงานการประชุม 
     คณะกรรมการแปรญตัติและประธานสภาอนุมติั 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนฯ   นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก ไดอ่้านรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
     แปรญตัติร่างขอ้บญัญติัใหท่ี้ประชุมทราบ 
      (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 
ประธานสภา      ไม่มีสมาชิกสภาอบต.เสนอค าแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั จึงไม่สามารถด าเนินการ  
     ขอเปล่ียนแปลงร่างขอ้บญัญติังบประมาณนอกเหนือจากขอเสนอมติท่ีประชุม 
     ของคณะกรรมการแปรญตัติท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 

ปลดัอบต. ปฏิบติัหนา้ท่ี นายก อบต.  การจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายไดด้ าเนินการครอบคลุมทุกดา้น  
     ตามหนงัสือสั่งการ การจดัท างบประมาณ บางเร่ือง บางโครงการ จึงไม่อาจเสนอ 
     ตามท่ีความตอ้งการของสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านไดอ้ยา่งครบถว้น เน่ืองจาก 
     งบประมาณมีอยูอ่ยา่งจ ากดั แต่มุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชน์ในต าบลสูงสุด 
ประธานสภา      สอบถามไม่มีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
     เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี 2560 ทุกประการ ในการแก้ไขตัวเลข / ข้อความ และปรับลด / ปรับเพิม่ 
     จ านวนเงินและโครงการ โดยได้รับความยนิยอมจากนายกองค์การบริหารส่วน 
     ต าบลโนนประดู่ ดังนี ้

  หน้า 25   -ข้ 1.1.4 ประเภทเงินค่ าคอบแทนเลขานุการ ขอตัดค าว่าท่ีป รึกษา
นายกเทศมนตรีออก  

                       หน้า 26 - ขอ้1.2.5ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง ขอ้ความเดิมจ านวนเงิน  462,624 บาท  
                      แกไ้ขเป็น  444,840 บาท  และในรายละเอียด   
                     ขอ้1. ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน ขอ้ความเดิม จ านวนเงิน 207,168 บาท แกไ้ขเป็น  

199,200 บาท  , ข้อ2.ผูช่้วยเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อความเดิม
จ านวนเงิน 138,144 บาท   แกไ้ขเป็น 132,840  บาท   

 
/ขอ้ 3.พนกังานขบัรถยนต์… 



 
   -5- 

                                 ขอ้ 3.พนกังานขบัรถยนต ์ ขอ้ความเดิม จ านวนเงิน 117,312 บาท แกไ้ขเป็น 
112,800  บาท 

         หน้า 27 -  ขอ้1.2  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ขอ้ความเดิมตั้งไว ้                   
          33,8310  บาท     แกไ้ขเป็น 338,310  บาท      
          หน้าที ่30 - ขอ้3  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ 

                                   ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ขอ้ความเดิมไม่ไดใ้ส่จ านวนเงินยอดรวมไว ้  แกไ้ขใหใ้ส่     
                                  จ านวนเงินเป็น  150,000  บาท 
                                  หน้าที ่36  -ข้อ 2 โครงการจดัระบบการแพทยฉุ์กเฉินประจ าต าบลโนนประดู่    

แกไ้ขจ านวนเงินโดยไม่กระทบ ยอดเงินรวม  ดงัน้ี  
                                 (3) ขอ้ความเดิมตั้งไว ้462,800 บาท แกไ้ขเป็น 331,200  บาท   
                                  (4) ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน  ขอ้ความเดิมไม่ไดต้ั้ง 
                                      จ านวนเงินไว ้ แกไ้ขตั้งไว ้  240,000  บาท  
                                    หน้า  36   ขอ้ (3)  ในรายะเอียด ขอ้ความเดิม พนกังานขบัรถ EMS   แกไ้ขใหต้ดัค าวา่ 
                                   พนกังานขบัรถ EMS  ออก  , 
                                    หน้า 39   - ขอ้1.3 โครงการรณรงคล์ดภาวะ  โลกร้อน  ในรายละเอียด ขอ้ความเดิม 

มีค  าว่า ลดการใช้ขยะ  การน า ขยะ กลบัมาใช้ใหม่    แก้ไข ให้ตดัค าว่าลดการใช้ขยะ  
การน า ขยะ กลบัมาใชใ้หม่ ออก 

                                    หน้า 47  - ขอ้ 2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย 
                                 หมวดอ่ืน  เดิมไม่ไดต้ั้งจ  านวนเงินรวมไว ้ แกไ้ขเป็น 40,000  บาท  
                                  หน้า 53 ขอ้ 2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย 
                                   หมวดอ่ืนๆเดิมไม่ไดต้ั้งจ  านวนเงินรวมไว ้แกไ้ข เป็นจ านวน  15,000  บาท 
                 หน้า 55 - ขอ้ 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  

หมู่ 7  ข้อความเดิมจากสามแยกสระนางกุหลาบ(บ้านเสว )  แก้ไขเป็น จากสามแยก
หนองไร่  ,   
หน้า  56 -ข้อ 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่  9                      
การด าเนินการ –งานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขอ้ความเดิม ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   ยาว  110.00 เมตร  แก้ไขเป็น ยาว 100   เมตร  , - ข้อ 4.โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี 3   ขอ้ความเดิม ตั้งไวจ้  านวน 
237,300 บาทแกไ้ขเป็น 237,200 บาท  และ ขอ้ความเดิม การด าเนินการ งานถนนจราจร
คอนกรีตมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 440.00  ตารางเมตร แกไ้ขเป็น  400.00 ตารางเมตร ,  

    หน้า57 การด าเนินการ ขอ้ความเดิมสูงเฉล่ีย  0.70  เมตร  แกไ้ขเป็น  หนาเฉล่ีย   
0.70 เมตร   
 

/หนา้ 58  -ขอ้ 8…   
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หน้า 58  -ขอ้ 8  ก่อสร้างขุดลอกสระบา้นส าโรง หมู่ท่ี 4  ขอ้ความเดิม คนัดินรอบสระ
ยาว 495 เมตร ขอแก้ไขเป็น คันดินบนรอบสระกวา้ง 4 เมตร ยาว 495 เมตร  การ
ด าเนินการ ขอ้ความเดิม – งานก่อสร้างขุดลอกสระ ขนาดระยะคนัดินรอบสระ 495 
เมตรขอแกไ้ขเป็น -งานขุดลอกสระขนาดกน้สระ ส่ีเหล่ียมดา้นไม่เท่ากนั ระยะกน้สระ
ดา้น A-B ยาว 71 เมตร ยะระก้นสระด้าน B-C ยาว  131.00   เมตร  ระยะก้นสระ ด้าน 
C-D ยาว 98 เมตร และระยะก้นสระด้าน D-A ยาว   109.00  เมตร  รวมความยาว  
409.00  เมตร หรือมีพื้นก้นสระไม่น้อยกว่า9,700 ตารางเมตร ขุดลึกเฉล่ียจากดินเดิม 
1.10 เมตรหรือลึกจากคนัดิน 4 เมตร ปริมาณงานดินขดุ 8,800 ลบ.ม.   

      หน้า 60- ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน ขอ้ความเดิม4,401,681 บาท   
แกไ้ขเป็น 4,366,090 บาท   

                                    หน้า 62  -ขอ้1.2 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ขอ้ความเดิม  
รวม 2,633,061  บาท  แกไ้ขเป็น 2,597,470  บาท , 

                                   หน้า 63 - ข้อ 1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้ง  ขอ้ความเดิม ขอ้ 1.  
ครูผูดู้แลเด็ก แกไ้ขเป็น  ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  ,  - ข้อ 2.งบด าเนินงาน   ขอ้ความเดิม   
รวม 1,054,601  บาท แกไ้ขเป็น 1,109,010  บาท ,  
หน้า 64   -ข้อ 4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ข้อความเดิม  
368,900 บาท  แกไ้ขเป็น 339,500  บาท   , 
-ขอ้ 2.1 ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวัส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก บรรทดัท่ี 4 ขอ้ความ
เดิม   17,00 บาท    แกไ้ขเป็น 1,700  บาท  ,  

          -ขอ้ 2.2 ค่าสนบัสนุนอาหารกลางวนัส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขอ้ความเดิม 
    ตั้งไว ้235,200 บาท  แกไ้ขเป็น  205,800 บาท  ในบรรทดัท่ี 5 ขอ้ความเดิม จ านวน 280  

วนั จ านวนเด็ก 120 คน  ขอแกไ้ขใหม่เป็นจ านวน 245 วนั จ  านวนเด็ก 42 คน   , 
หน้า 65  -ข้อ 2.7 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพฒันาเด็กเล็ก บรรทดัท่ี 6 ขอ้ความเดิม
คนๆละ150 บาท  แกไ้ขเป็น  200  บาท   , 

                                   หน้า 66  หมวดค่าวสัดุ   ขอ้ความเดิม รวม 565,701 บาท แกไ้ขเป็น  559,510  บาท   
             -ขอ้1.ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)ขอ้ความเดิมจ านวน 565,701บาท แกไ้ขเป็น 559,510 บาท                
           - ขอ้ 1.อาหารเสริม(นม)ประจ าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  - บรรทดัท่ี 7 ขอ้ความเดิมจ านวน 280 วนั   
                 แกไ้ขเป็น 260 วนั  , 
         -บรรทดัท่ี 8 ขอ้ความเดิม เป็นเงิน 86,671 บาท  แกไ้ขเป็น 80,480  บาท     
        หน้า 67  - ขอ้ 2)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั ฯ - บรรทดัท่ี 3  ขอ้ความเดิม ตั้งไว ้  
         300,000 บาท  แกไ้ขตวัเลข โดยไม่กระทบยอดรวม  แกไ้ขเป็นตั้งไว ้ 30,000  บาท  

                                 หน้า 73 - ขอ้ 2.1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ขอ้ความเดิม จ านวน 127,000 บาท   
                                 แกไ้ขเป็น 130,800  บาท    สรุปท่ี ปรับลด -  ปรับเพิ่ม  แต่ละส่วนดงัน้ี  
 

/- ส านกัปลดั… 
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                                     - ส านกัปลดั   ปรับลด      17,784    บาท   
                                    - กองช่าง      ปรับลด         100      บาท    
                                     - กองการศึกษา ปรับลด   35,591   บาท   
                                    - งบกลาง    ปรับเพิ่ม         3,800  บาท     

           รวมปรับลด จ านวน 53,475 บาท  -รวมปรับเพิ่ม 3,800 บาท    ทั้งน้ีขอน า ไปปรับเพิ่ม  
          หน้า 41  -ขอ้ 1.4  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติั 

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อความเดิม 154,400 บาท ขอปรับเพิ่ม อีก 
45,600 บาท รวมเป็น  200,000  บาท   

                                   หน้า 72  -ขอ้ 1.6 ประเภทส ารองจ่าย  ขอ้ความเดิม   200,000  บาท  ปรับเพิ่ม  
4,075  บาท รวมเป็น 204,075  บาท  

                                   หน้า 73 -ขอ้ 2.1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ     จ  านวนเงินเดิม 127,000  บาท  
          ปรับเพิ่ม 3,800  บาท  รวมเป็น 130,800   บาท 

                                        เอกสารแนบท้ายร่างข้อบัญญตัิฯ แบบแปลนโครงการ 
        หน้า 5  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  04/2560 ขอ้ความเดิม จุดก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 4.00 ม.  
       ยาว 120 เมตร มีพื้นท่ี   480  ตร.ม. แกไ้ขเป็น ความยาว 100 เมตร มีพื้นท่ี 400 ตร.ม. 
        หน้า 6  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  04/2560 ขอ้ความเดิม ไหล่ทางลงลูกรัง 0.15 เมตร  
     แกไ้ขเป็น ไหล่ทางหินคลุก  0.15 เมตร  

                    หน้า 8  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  04/2560 ขอ้ความเดิม ไหล่ทางลงลูกรัง 0.15 เมตร  แกไ้ขเป็น  
ไหล่ทางหินคลุก  0.15 เมตร 
หน้า 9  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  04/2560   ขอ้ความเดิมจากรูปดา้นล่างซา้ย เหล็ก RB -15 มม. 

แกไ้ขเป็น เหล็ก RB -19 มม.  ,ขอ้ความเดิมจากรูปดา้นล่างขวา เหล็ก RB -15 มม. แกไ้ข
เป็น เหล็ก DB -12 มม.  ข้อความเดิมจากรูปด้านขวาบน เหล็ก RB -15 มม. แก้ไขเป็น 
เหล็ก DB -12 มม.   
หน้า 13  - แกไ้ขแบบ ปร.5  ขอ้ความเดิม มีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 150 ตร.ม. แกไ้ขเป็น มี
พื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 500 ตร.ม หน้า 14  - แกไ้ขแบบ ปร.4  ขอ้ความเดิม มีพื้นท่ี คสล.
ไม่นอ้ยกวา่ 150 ตร.ม. แกไ้ขเป็น มีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 500 ตร.ม 
หน้า 17  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  06/2560 ขอ้ความเดิม ไหล่ทางลงลูกรัง 0.15 เมตร  แกไ้ขเป็น 
ไหล่ทางหินคลุก  0.15 เมตร 
หน้า 19  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  06/2560 ขอ้ความเดิม ไหล่ทางลงลูกรัง 0.15 เมตร  แกไ้ขเป็น 
ไหล่ทางหินคลุก  0.15 เมตรแถวล่าง ขอ้ความเดิม ลูกรังปรับระดบัคนัทางเดิม แกไ้ขเป็น 
เกรดปรับระดบัคนัทางเดิม 
หน้า 20  - แกไ้ขแบบเลขท่ี 06/2560 ขอ้ความเดิมจากรูปดา้นล่างซา้ย เหล็ก RB -15 มม. 
แกไ้ขเป็น เหล็ก RB -25 มม.  ,ขอ้ความเดิมจากรูปดา้นล่างขวา เหล็ก RB -15 มม.  
แกไ้ขเป็น เหล็ก DB -12 มม.  ขอ้ความเดิม จากรูปดา้นขวาบน เหล็ก RB -15 มม.  

/แกไ้ขเป็น… 
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แกไ้ขเป็น เหล็ก DB -12 มม.   
หน้า 24  - แกไ้ขแบบ ปร.5  ขอ้ความเดิม สถานท่ีด าเนินการ สายจากส่ีแยกตะวนัตกบา้น   
นายประหยดั.    แกไ้ขเป็น สายจากส่ีแยกตะวนัตก ถึง คลองอีสานเขียว  
หน้า 28  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  08/2560 ขอ้ความเดิม ไหล่ทางลงลูกรัง 0.15 เมตร   
แกไ้ขเป็น ไหล่ทางหินคลุก  0.15 เมตร 
หน้า 30  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  08/2560 ขอ้ความเดิม ไหล่ทางลงลูกรัง 0.15 เมตร  
แกไ้ขเป็น ไหล่ทางหินคลุก  0.15 เมตร แถวล่าง ขอ้ความเดิม ลูกรังปรับระดบัคนัทางเดิม   
แกไ้ขเป็น เกรดปรับระดบัคนัทางเดิม 
หน้า 31  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  08/2560  ขอ้ความเดิมจากรูปดา้นล่างซ้าย เหล็ก RB -15 มม. 
แกไ้ขเป็น เหล็ก RB -19 มม.  ,ขอ้ความเดิมจากรูปดา้นล่างขวา เหล็ก RB -15 มม.  
แกไ้ขเป็น เหล็ก DB -12 มม.  ขอ้ความเดิมจากรูปดา้นขวาบน เหล็ก RB -15 มม. 

      แกไ้ขเป็น เหล็ก DB -12 มม.   
       หน้า 35  - แกไ้ขแบบ ปร.5  ขอ้ความเดิม จ านวนวงเงิน 237, 300 บาท  แกไ้ขเป็นจ านวน 
          วงเงิน 237, 200 บาท  

หน้า 36  แกไ้ขแบบ ปร.4  ขอ้ความเดิม จ านวนวงเงิน 237, 300 บาท  แกไ้ขเป็นจ านวน
วงเงิน 237,200 บาท   
หน้า 39  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  02/2560 ขอ้ความเดิม ไหล่ทางลงลูกรัง 0.15 เมตร   
แกไ้ขเป็น ไหล่ทางหินคลุก  0.15 เมตร 
หน้า 41  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  02/2560 ขอ้ความเดิม ไหล่ทางลงลูกรัง 0.15 เมตร  
แกไ้ขเป็น ไหล่ทางหินคลุก  0.15 เมตร แถวล่าง ขอ้ความเดิม ลูกรังปรับระดบัคนัทาง 
เดิม แกไ้ขเป็น เกรดปรับระดบัคนัทางเดิม 
หน้า 42  - แก้ไขแบบเลขท่ี   02/2560  ข้อความเดิมจากรูปด้านล่างซ้าย เหล็ก RB -                 
15 มม. แก้ไขเป็น เหล็ก RB -19 มม.  ,ข้อความเดิมจากรูปด้านล่างขวา เหล็ก RB -                 
15 มม. 

    แกไ้ขเป็น เหล็ก DB -12 มม.  ขอ้ความเดิมจากรูปดา้นขวาบน เหล็ก RB -15 มม.  
แกไ้ขเป็น เหล็ก DB -12 มม.   

  หน้า 52  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  01/2560 ขอ้ความเดิม ไหล่ทางลงลูกรัง 0.15 เมตร  
  แกไ้ขเป็น ไม่มีไหลทาง  แถวล่าง ขอ้ความเดิม ลูกรังปรับระดบัคนัทางเดิม แกไ้ขเป็น     
  เกรดปรับระดบัคนัทางเดิม 
หน้า 53  - แกไ้ขแบบเลขท่ี  01/2560  ขอ้ความเดิมจากรูปดา้นล่างซ้าย เหล็ก RB -15 มม. 
แก้ไขเป็น เหล็ก RB -19 มม.  ,ขอ้ความเดิมจากรูปด้านล่างขวา เหล็ก RB -15 มม. และ
ขอ้ความเดิมจากรูปดา้นขวาบน เหล็ก RB -15 มม. แกไ้ขเป็น ตดัภาพออก ทั้ง 2 ภาพ 
หน้า 57  - แกไ้ขแบบ ปร.5  ขอ้ความเดิม โครงการ ก่อสร้างงานดินยกระดบั บา้นเสว สาย
จากสะพานคอนกรีตบา้นเสว หมู่ท่ี 6 ถึง บ.กระเบ้ือง ต.ดอนตะหนิน อ.บวัใหญ่    

/ปริมาณงาน… 
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ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนดิน ถม  ช่วงท่ี 1 จากระยะ 0+070 - 0+093  งานปรับแกรด 
บดทบั  ช่วงท่ี2 จากระยะ 0+093 -0+450 ถมดินหนาเฉล่ีย  70  ม.  
แกไ้ขแบบ ปร.5  เป็นขอ้ความ โครงการ ก่อสร้างงานดินยกระดบั บา้นเสว สายจาก
สะพานคอนกรีตบา้นเสว หมู่ท่ี 6 ถึง เช่ือมบา้นทองหลางนอ้ย ต.ดอนตะหนิน อ.บวั
ใหญ่  ปริมาณงาน ก่อสร้างงานดิน ถม ขนาดถนนกวา้ง 4.00 ม. ยาว 450 ม.  ช่วงท่ี 1 
จากระยะ 0+000 - 0+093     งานปรับแกรดบดทบั  ช่วงท่ี2 จากระยะ 0+093 -0+450 ถม
ดินหนาเฉล่ีย  0.70  ม. พร้อมงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.00 เมตร 
จ านวน  3 แถว แถวละ 10 ท่อน รวมจ านวน 30 ท่อน 
หน้า 58 - แกไ้ขแบบ ปร.4 ขอ้ความเดิม  โครงการ ก่อสร้างงานดินยกระดบั บา้นเสว 
สายจากสะพานคอนกรีตบา้นเสว หมู่ท่ี 6 ถึง บ.กระเบ้ือง ต.ดอนตะหนิน อ.บวัใหญ่  
ปริมาณงานก่อสร้างงานดิน ถม  ช่วงท่ี 1 จากระยะ 0+070 - 0+093  งานปรับแกรดบด
ทบั  ช่วงท่ี2 จากระยะ 0+093 -0+450 ถมดินหนาเฉล่ีย  70  ม. แกไ้ขแบบปร.4   เป็น
ขอ้ความ โครงการ ก่อสร้างงานดินยกระดบั บา้นเสว สายจากสะพานคอนกรีตบา้นเสว 
หมู่ท่ี 6 ถึง เช่ือมบา้นทองหลางนอ้ย ต.ดอนตะหนิน อ.บวัใหญ่  ปริมาณงาน ก่อสร้าง
งานดิน ถม ขนาดถนนกวา้ง 4.00 ม. ยาว 450 ม.  ช่วงท่ี 1 จากระยะ 0+000 - 0+093     
งานปรับแกรดบดทบั  ช่วงท่ี2 จากระยะ 0+093 -0+450 ถมดินหนาเฉล่ีย  0.70  ม. พร้อม   
งาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.00 เมตร จ านวน  3 แถว แถวละ 10 ท่อน   
รวมจ านวน30 ท่อน 
หน้า 59 - แกไ้ขแบบปกแบบ ขอ้ความเดิม  โครงการก่อสร้างงานดินเช่ือมจากสะพาน  
คสล.บา้นเสว หมูท่ี 6 เช่ือมบา้นกระเบ้ือง แกไ้ขเป็น  แกไ้ขแบบปกแบบ ขอ้ความเดิม  
โครงการก่อสร้างงานดินเช่ือมบา้นทองหลางนอ้ย 

             หน้า 65  - แกไ้ขแบบ ปร.5  ขอ้ความเดิม แบบเลขท่ี 09/2560 แกไ้ขเป็น 07/2560   
                                         หน้า 66  - แกไ้ขแบบ ปร.4 ขอ้ความเดิม แบบเลขท่ี 09/2560 แกไ้ขเป็น 07/2560  

                          หน้า 68 - แกไ้ขแบบแบบ เลขท่ี 07/2560 ขอ้ความเดิม จุดส้ินสุด 230  เมตร แกไ้ขเป็น  
                          จุดส้ินสุดฝ่ังขวา 255 เมตร  

                                       หน้า 72 - แกไ้ขแบบแบบ เลขท่ี 07/2560 ขอ้ความเดิม  แบบเลขท่ี 09/2560 แกไ้ขเป็น  
                                        เลขท่ี 07/2560 

หน้า 73  - แกไ้ขแบบ ปร.5  ขอ้ความเดิม ปริมาณงาน คนัดินรอบสระยาว 495 เมตร 
และขดุดินถึงระดบักน้สระจากดินเดิมเฉล่ีย 1.10 ม.มีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 9,700 เมตร รวม
ปริมาณ 8,800 ลบ.ม.  แกไ้ขเป็น  งานขดุลอกสระขนาดกน้สระ ส่ีเหล่ียมดา้นไม่เท่ากนั 
ระยะกน้สระดา้น A-B ยาว 71 เมตร ระยะกน้สระดา้น B-C ยาว 131.00  เมตร ระยะกน้
สระ ดา้น C-D ยาว 98 เมตร และระยะกน้สระดา้น D-A ยาว   109.00  เมตร  รวมความ
ยาว  409.00  เมตร หรือมีพื้นกน้สระไม่นอ้ยกวา่ 9,700 ตารางเมตร ขดุลึกเฉล่ียจากดิน
เดิม 1.10 เมตร หรือลึกจากคนัดิน 4 เมตร ปริมาณงานดินขดุ 8,800 ลบ.ม.  

/ หนา้ 74  - แกไ้ขแบบ… 
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หน้า 74  - แกไ้ขแบบ ปร.4  ขอ้ความเดิม ปริมาณงาน คนัดินรอบสระยาว 495 เมตร 
และขดุดินถึงระดบักน้สระจากดินเดิมเฉล่ีย 1.10 ม.มีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 9,700 เมตร รวม
ปริมาณ 8,800 ลบ.ม.  แกไ้ขเป็น  งานขดุลอกสระขนาดกน้สระ ส่ีเหล่ียมดา้นไม่เท่ากนั 
ระยะกน้สระดา้น A-B ยาว 71 เมตร ระยะกน้สระดา้น B-C ยาว  131.00   เมตร  ระยะ
กน้สระ ดา้น C-D ยาว 98 เมตร และระยะกน้สระดา้น D-A ยาง   109.00  เมตร  ยาว  
409.00  เมตร หรือมีพื้นกน้สระไม่นอ้ยกวา่ 9,700 ตารางเมตร ขดุลึกเฉล่ียจากดินเดิม 
1.10 เมตร หรือลึกจากคนัดิน 4 เมตร ปริมาณงานดินขุด 8,800 ลบ.ม.   

                          หน้า 77 - แกไ้ขแบบ แบบเลขท่ี 04/2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นหนองสะแก 
แกไ้ขเป็นหรือ  เปล่ียนแบบเป็น เลขท่ี 03/2560 โครงการขดุลอกสระ บา้นส าโรง  
หมู่ท่ี 4 แบบแปลนแสดงสภาพเดิมความลึกของสระ 

      หน้า 78  - แกไ้ขแบบ แบบเลขท่ี 03/2560 ขอ้ความเดิม บนภาพคนัสระ 100.000  
    แกไ้ข  เป็น คนัดินระดบั 100.000 เพิม่ข้อความบอกระยะดินขุดก้นสระเป็น  ระยะกน้ 

สระด้าน A-B ยาว 71 เมตร ระยะก้นสระด้าน B-C ยาว  131.00   เมตร  ระยะก้นสระ 
ดา้น C-D ยาว 98 เมตร และระยะกน้สะดา้น D-A ยาว   109.00  เมตร   
ยาว  409.00  เมตร 

        (พกัประชุม 15 นาที) 
     3.2  การพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 วาระท่ี 3  
     ขั้นลงมติใหค้วามเห็นชอบตราเป็นขอ้บญัญติั 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ก่อนท่ีสมาชิกสภา จะลงมติวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
     ใหค้วามเห็นชอบตราเป็นขอ้บญัญติั ขอใหส้มาชิกสภาแต่ละหมู่บา้นท่ีเป็นตวัแทน 
     แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ได ้
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5  เสนอแนะการจดัท าโครงการ ควรเร่งรัดใหผู้รั้บจา้ง 
     ด าเนินการโดยเร็ว 
นางดาหวนั  วเิศษศรี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1  เสนอแนะโครงการขดุลอกสระน ้าหนองระเริงหินโคลน  
     และหนองระเริง ในการใชง้บประมาณจากส่วนราชการในปีถดัไป 
นายยนัต ์ สงนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 6  การจดัท าโครงการตามขอ้บญัญติัหากมีงบประมาณ 
     เพิ่มเติม ควรขยายตามผลของถนนดิน ม. 6 เพิ่มเติม 
นางศุภรา  สินนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8  เสนองบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมต่อไปปีหนา้  
     ครานั้นแกปั้ญหาขุดขยายสระน ้าสาธารณะประโยชน์ 
นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7  ช้ีแจงดา้นการช่วยเหลือประชาชน ท ารางระบายน ้า  
     2 ฝากฝ่ังถนนไปจนถึงหนา้โรงเรียนบา้นเสว(ราษฎร์สามคัคี) 
นายประหยดั  มารัตนะ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9  เสนอแนะการแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้า โดยขดุลอก 
     สระน ้าสระปาชา้เพิ่มเติม เพื่อกกัเก็บน ้าระบายประปาหมู่บา้น 

      /นายพิศ  คิดการ…  



 
-11- 

นายพิศ  คิดการ      สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10  เสนอโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหอถึงประปา  
     หมู่ท่ี 10 ถึงถนนทา้ยหมู่บา้น 
นายประทีป  ประจง    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2  การพิจารณาโครงการควรเนน้โครงการขนาดใหญ่  
     ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ หากมีรายจ่ายเกินควรตั้งงบประมาณจากหมู่บา้นอ่ืนและหมู่บา้น 
     มาสมทบ โดยใหส้มาชิกสภาอบต.แต่ละหมู่พดูคุยกนั ท าใหไ้ดง้บประมาณขนาดใหญ่  
     ดีกวา่ ไดทุ้กหมู่บา้นแต่งบประมาณเล็กนอ้ย 
นายด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ม.10 ผูรั้บจา้ง 
     ยงัไม่ด าเนินการเก็บเศษดินตามไหล่ทางใหเ้รียบร้อย ท าใหเ้ศษดินไหลเขา้ไปใน 
     รางระบายน ้า 
ประธานสภา      สอบถามเม่ือไม่มีสมาชิสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี 
      จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
     เห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 วาระที ่3 
     ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบ ตราเป็นข้อบัญญตัิ 

ระเบียบวาระที ่4     วาระอืน่ๆ 

ประธานสภา     ขอเชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 แสดงความคิดเห็น ช้ีแจงข่าวสาร 

ผอ.รพ.สต.โนนประดู่    นางสาวพชัรณญัญ ์ พุฒกลาง  ไดช้ี้แจงการเลิกสูบบุหร่ี โดยใชเ้คร่ืองเป่าปอด  

ตรวจสอบคุณภาพของปอด 
- โครงการบา้นสะอาด สุขภาพดี ดว้ยครัวสุขสันต ์ด าเนินการระดบัอ าเภอสีดา 

มีการแต่งตั้งกรรมการประเมินระดบัต าบล โดยใชผู้น้  าชุมชน 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 ขอขอบคุณอบต.ท่ีด าเนินการซ่อมแซมระบบประปา 

หมู่บา้น ท าใหไ้ดใ้ชน้ ้าสะอาด ร่วมกบั หมู่ท่ี 8 
นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3   เสนอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ      สั่งปิดประชุม เวลา  14.45  น. 
 
 
 
                                                      ลงช่ือ            วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด           ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายวรีวทิย ์    เคียนจงัหรีด) 
    เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

/คณะกรรมการ… 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดอ่้านตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้ทั้งหมดปรากฏวา่ถูกตอ้งตาม 

ท่ีด าเนินการประชุมทุกประการจึงไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

                                                       ลงช่ือ              ศกัดา   ประจิตร   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายศกัดา    ประจิตร)        
      สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2      

 

               ลงช่ือ              สมชาย   เพียนอก   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสมชาย    เพียนอก)         

       สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 

              ลงช่ือ              สมนึก   ชุ่มสีดา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                (นายสมนึก      ชุ่มสีดา)       
      สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 

 

           ลงช่ือ       สุพจน์   นากุดนอก             กรรมการวสิามญัตรวจสอบรายงานการประชุมภาคประชาชน 

       (นายสุพจน์  นากุดนอก) 
         ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10 

                                          รับรองรายงานการประชุม 

     สุภาวรรณ   นากุดนอก 
            (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

                                            
 
 


