
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่๑  (คร้ัง ๑)  ประจ าปี  ๒๕๕๗   
วนัที ่  ๔   เดือนกุมภาพนัธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางดาหวนั    วเิศษศรี 
นางถาด   เหล่ือมทองหลาง 
นางพรรณรินี         ใจดี 

นายชยัวฒัน์        ใจดี 

นายสมชาย     เพียนอก 
นายนพคุณ    โชคศิริตระกลู 

นายประทีป       ประจง 
นางสมหมาย      ทองดีนอก 

นายประหยดั     มารัตนะ 
นายยง         ศรีฤทธ์ิ 
นายยนัต ์       สงนอก 

นายพนูศกัด์ิ      ประจิตร 
นายพรพิพฒัน์      กลา้หาญ 

นายสมนึก        ชุ่มสีดา 
นายประสิทธ์ิ       ลอยนอก 
นางศุภรา         สินนอก 

นายพิศ           คิดการ 
นางสุภาวรรณ     นากุดนอก 

นายด ารง     ปรารถนาศกัด์ิ 

นายศกัดา      ประจิตร 
 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ 

รองประธานสภา 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๕ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๒ 
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ส.อบต.หมู่ท่ี ๙ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๘ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๔ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๗ 
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ส.อบต.หมู่ท่ี ๙ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๘ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๐ 

ประธานสภา 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๐ 

ส.อบต.หมู่ท่ี ๒ 

 

ดาหวนั   วิเศษศรี 
ถาด    เหล่ือมทองหลาง 
พรรณรินี       ใจดี 

ชยัวฒัน์         ใจดี 

สมชาย       เพียนอก 
นพคุณ  โชคศิริตระกลู 
ประทีป       ประจง 
สมหมาย    ทองดีนอก 

ประหยดั    มารัตนะ 
ยง            ศรีฤทธ์ิ 
ยนัต ์        สงนอก 

พนูศกัด์ิ       ประจิตร 
พรพิพฒัน์     กลา้หาญ 

สมนึก     ชุ่มสีดา 
ประสิทธ์ิ     ลอยนอก 
ศุภรา       สินนอก 

พิศ         คิดการ 
สุภาวรรณ    นากุดนอก 

ด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

ศกัดา       ประจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  ๑    คน       
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ 

 
นายวรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด เลขานุการสภา วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ติดราชการ

อบรมสัมมนา
ท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ 

 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายสุรพงษ ์  แกว้ไพฑูรย ์
นายสุชาติ     เจริญวงษ ์

นายส าเนียง      ชวนนอก 

นายประยงค ์    เวชยนัต์ 
นายชุ่ม         คิดการ 
นายสุพจน์     นากุดนอก 
นายฉลวย    ทิศกระโทก 

นางพิศมยั         ศรีแจง้รุ่ง 
น.ส.นิภารัตน์    พลดงนอก 

นางวาสนา       คิดการ 
นางละออง    แกว้บุญ 

นางสมจิตร     สัตยซ่ื์อ 
น.ส.มทัยา     ฝาชยัภูมิ 

นายปิยวทิย ์      บุญมา 
น.ส.สุคนธ์ทิพย ์    มีภู่ 

น.ส.โสภา     บุญมา 
นายส าราญ       แก่นนอก 

ครู รร.วดับา้นโนนประดู่ 

ผอ.รร.เบญจราษฎร์ศึกษา 
ครู รร.บา้นเสว 
นายกอบต.โนนประดู่ 

รองนายกฯ 

รองนายกฯ 

เลขานายกฯ 
หวัหนา้ส านกัปลดั 

จนท.วเิคราห์ฯ 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ๔ 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ๕ 

นกัวชิาการศึกษา 
นกัวชิาการเงินและบญัชี 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ๙ 

พยาบาลวชิาชีพ 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ๑ 

 

สุรพงษ ์   แกว้ไพฑูรย ์
สุชาติ     เจริญวงษ ์

ส าเนียง      ชวนนอก 

ประยงค ์    เวชยนัต ์

ชุ่ม         คิดการ 
สุพจน์     นากุดนอก 
ฉลวย     ทิศกระโทก 
พิศมยั     ศรีแจง้รุ่ง 
นิภารัตน์   พลดงนอก 

วาสนา       คิดการ 
ละออง      แกว้บุญ 

สมจิตร      สัตยซ่ื์อ 
มทัยา       ฝาชยัภูมิ 

ปิยวทิย ์      บุญมา 
สุคนธ์ทิพย ์      มีภู่ 

โสภา        บุญมา 
ส าราญ      แก่นนอก 

 

 

 
 
 

/เร่ิมประชุมเวลา.... 
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เร่ิมประชุม เวลา 09.45 น. 
นางพรรณรินี    ใจดี            รองประธานสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภา แทนเลขานุการสภาองคก์าร 

บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ จ านวน 20 คน 
 เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีจ านวน 19 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม  
จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ไดแ้จง้ระเบียบวาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ 
      อ่านประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เร่ืองเรียกประชุมสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2557 ลงวนัท่ี 
     มกราคม   2557 
      แจง้วา่ นายวีรวทิย ์  เคียนจงัหรีด เลขานุการสภา ติดอบรมเดินทางไปราชการ 
     ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาสมาชิกสภาอบต.ท่ีเหมาะสม ท าหนา้ท่ี 
     เลขานุการสภาชัว่คราวแทนเลขานุการสภาท่ีไปราชการ 
นายพิศ     คิดการ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอนางดาหวนั   วิเศษศรี  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 
     ผูรั้บรอง นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 และนายประหยดั มารัตนะ 
     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมจึงแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ สภาอบต. 
     ไดมี้ความเห็นให ้นางดาหวนั  วเิศษศรี สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 ท าหนา้ท่ี เลขานุการสภา 
     ชัว่คราวในการประชุมสภาคร้ังน้ี 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ การแต่งตั้งเลขานุการสภาช่ัวคราว คือ นางดาหวัน  วเิศษศรี 
     สมาชิกอบต.หมู่ที ่1 

ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที ่4  
     ประจ าปี 2556(คร้ังที ่2)  เมื่อวนัที ่27  ธันวาคม 2556 

ประธานสภา      ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ รายงานการประชุมขอให้เล่ือนไปในการประชุม 
     คร้ังถดัไป เพื่อให้เลขานุการสภาไดอ่้านใหท่ี้ประชุมทราบ และขอมติเสียงการรับรอง 
     รายงานการประชุมสภา 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เลือ่นรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย 
     สามัญ สมัยที ่4 (คร้ังที ่2) ประจ าปี 2556 เมื่อวนัที ่ 27  ธันวาคม 2556  ไปในการ 
     ประชุมสภาฯคร้ังถัดไป 
 
 
          /ระเบียบวาระที ่3............. 
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ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 ก าหนดสมยัประชุมสามญั ประจ าปี 2557 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ    นากุดนอก  แจง้วา่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
     ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 ก าหนดสมยัประชุมประจ าปีของแต่ 
     ละปี โดยในปี 2557 วา่ควรมีจ านวนก่ีสมยั ในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลประจ าปีคร้ังแรก (กุมภาพนัธ์ 2557)      
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอสมยัประชุมสภาสมยัสามญัควรมี 4 สมยั 
     ผูรั้บรองคือ นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 และนายประหยดั  มารัตนะ 
     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9       
ประธานสภา      เม่ือมีผูเ้สนอสมยัประชุมฯสมยัสามญัควรมี 4 สมยั เพียงท่านเดียวจึงแจง้ 
     ใหท่ี้ประชุมทราบวา่สมยัประชุมสมยัสามญัประจ าปี 2557 มี 4 สมยัประชุม 

มติทีป่ระชุม      รับทราบว่าสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2557 มีจ านวน 4 สมัยประชุม 

ประธานสภา      สมยัประชุมสมยัสามญัจ านวน 4 สมยั ควรมีช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสม 
นายชยัวฒัน์    ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 เสนอวา่ ควรมีช่วงระยะเวลาสมยัประชุมสภา 
     สมยัสามญั ดงัน้ี 

1. เดือนกุมภาพนัธ์  เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1-15 กุมภาพนัธ์ 2557 
2. เดือนมิถุนายน  เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 16-30 มิถุนายน  2557 
3. เดือนสิงหาคม  เร่ิมตั้งแต่  วนัท่ี 1-15 สิงหาคม  2557 
4. เดือนธนัวาคม เร่ิมตั้งแต่   วนัท่ี 16-30 ธนัวาคม  2557 

     ผูรั้บรองคือ นางสมหมาย  ทองดีนอก สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 และนายพนูศกัด์ิ  ประจิตร 
     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4 
ประธานสภา      เม่ือมีผูเ้สนอสมยัประชุมสามญัเพียงท่านเดียวจึงเห็นดว้ยกบัการก าหนด 
     ระยะเวลาตามขอ้เสนอของนายชยัวฒัน์    ใจดี 
มติทีป่ระชุม      รับทราบก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี 2557 มี 4 สมัยประชุม ดังนี้ 
      สมยัท่ี 1 เปิดสมยัประชุมสภา ตั้งแต่วนัท่ี 1-15 กุมภาพนัธ์  2557 
      สมยัท่ี 2 เปิดสมยัประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 16-30 มิถุนายน  2557 
      สมยัท่ี 3 เปิดสมยัประชม ตั้งแต่วนัท่ี 1-15 สิงหาคม  2557 
      สมยัท่ี 4 เปิดสมยัประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 16-30 ธนัวาคม  2557 

     3.2 ก าหนดวนัเร่ิมตน้สมยัประชุมสมยัสามญั ประจ าปี 2558 
ประธานสภา      แจง้ใหส้มาชิกอบต.เสนอช่วงเวลาก าหนดสมยัประชุมสมยัสามญัประจ าปี 
     2558 คร้ังแรก ช่วงเวลาใด 
 
           /นายชยัวฒัน์   ใจดี............. 
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นายชยัวฒัน์    ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 เสนอก าหนดสมยัประชุมสมยัสามญัประจ าปี 2558  
     คร้ังแรก คือ 
      เดือนกุมภาพนัธ์  ช่วงวนัท่ี  1-15  กุมภาพนัธ์  2558  ผูรั้บรองคือ  
     นางสมหมาย  ทองดีนอก สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 และนายประทีป    ประจง 
     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 
ประธานสภา      เม่ือมีผูเ้สนอก าหนดสมยัประชุมสามญัประจ าปี 2558 คร้ังแรกเพียงท่านเดียว 
     ถือวา่สภายอมรับขอ้เสนอของสมาชิกหมู่ท่ี 3 ของนายชยัวฒัน์   ใจดี 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2558 คร้ังแรกเร่ิมต้น ตั้งแต่วนัที ่ 
     1 - 15  กุมภาพนัธ์  2558 

ระเบียบวาระที ่4     วาระอืน่ ๆ  

ประธานสภา      นางสุภาวรรณ   นากุดนอก  สอบถามสมาชิกอบต.ท่านใดจะสอบถามเก่ียว 
     กบัเร่ืองต่าง ๆ ในการบริหารของอบต.หรือไม่ เพื่อท่ีจะให้เจา้หนา้ท่ีอบต.ไดช้ี้แจง 
     หรือนายกอบต.จะช้ีแจงเอง 
นายกอบต.      นายประยงค ์  เวชยนัต ์ สอบถามสมาชิกอบต. เก่ียวกบัช่วงเวลาก าหนด 
     การแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด ประจ าปี 2557 ระหวา่งวนัท่ี 26 -28 มีนาคม 2557 
     ณ สนามกีฬาโรงเรียนวดับา้นโนนประดู่ รายละเอียดไดม้อบหมายใหส่้วนการ 
     ศึกษาด าเนินการ 
นกัวชิาการศึกษา     นางสมจิตร   สัตยซ่ื์อ ไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัการแข่งขนักีฬาดงักล่าว 
นายสมชาย   เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอเห็นดีดว้ยท่ีก าหนดช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี  
     26-28 มีนาคม 2557 
นกัวชิาการศึกษา     นางสมจิตร   สัตยซ่ื์อ  ไดช้ี้แจงเร่ืองการร าบวงทรวงท่านทา้วสุรนารี 
     วนัท่ี 18-21 มีนาคม 2557 ก าหนดซอ้มร าท่ีหนา้อ าเภอสีดา 
รองประธานสภา     นางพรรณรินี   ใจดี  เสนอตวัเป็นตวัแทนนางร าบวงทรวงต าแทน 
     ต าบลโนนประดู่ 
นายส าเนียง   ชวนนอก    ครูโรงเรียนบา้นเสว ขอเสนอเร่ืองการทศันะศึกษาของทางโรงเรียนท่ีได ้
     ตวัแทนเขา้มากบัอบต. แลว้ขอใหท้างอบต. ไดส้นบัสนุนฯแก่บุตรหลาน ดา้น 
     การศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน 
นายสุรพงษ ์  แกว้ไพฑูรย ์     ครูโรงเรียนวดับา้นโนนประดู่ การทศันะศึกษาของเด็กนกัเรียนประจ าปี 2557 
     ทางโรงเรียนก าหนดวนัศึกษาดูงานไวจ้ะไปเท่ียวดูงานเก่ียวกบัทะเลส่วนการแข่ง 
     ขนักีฬาต าบลทางโรงเรียนยินดีใหก้ารสนบัสนุนดา้นสถานท่ีเตม็ท่ี ประกอบกบั 
     ขณะน้ีทางโรงเรียนจะปรับภูมิทศันของโรงเรียน โดยการปรับดบัไมด้อก 
 
         /นางสาวสุคนธ์ทิพย ์  มีภู่................ 
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นางสาวสุคนธ์ทิพย ์ มีภู่  พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนประดู่ โดยทางศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน เดิมไดรั้บการสนบัสนุนหมู่บา้นละ 10,000 บาท จึงขอเพิ่มเติม 
  โครงการท่ีไดรั้บเป็นหมู่บา้นละ 5,000 บาท โดยจะเนน้นโยบายโครงการเพิ่มไอโอดีน 
  เป็นโครงการหมู่บา้นละ 15,000  บาท 
หวัหนา้ส านกัปลดัอบต.  นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจดัท าแผนพฒันาต าบล 3 ปี 
  จะมีการประชุมประชาคมหมู่บา้นทุกปีประมาณตน้เดือนมีนาคม 2557 

- โครงการต าบลตน้แบบของกรมพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์  
     ทางศูนยพ์ฒันาสังคม ฉบบัท่ี 20  นครราชสีมา จะมีกิจกรรมของเด็กเก่ียวกบัคุณธรรม 
     จริยธรรมเป็นหลกั 

- บา้นเมตตา นครราชสีมา ช่วยเหลือคนพิการจ านวน 10 ราย ๆละ 
     2,000  บาท จะมอบใหใ้นวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์  2557 ตามหมู่บา้นและรายช่ือแจง้ 
     ใหท้ราบอีกคร้ังถึงคนท่ีไดรั้บดงักล่าว 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา   บุญมา ช้ีแจงเร่ือง การยืน่แบบเสียภาษี ประจ าปี 2557 
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
เลขานุการนายกอบต.    นายฉลวย  ทิศกระโทก ประชาสัมพนัธ์ ขอใหพ้ี่นอ้งประชาชน 
     ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการดูแลรักษา ววั ควาย ในพื้นท่ีใหเ้ฝ้าระวงัเป็นพิเศษ 
รองนายกอบต.      นายสุพจน์   นากุดนอก วา่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดอ้อกปฏิบติัหนา้ท่ี 
     การส ารวจไฟฟ้าประจ าปี  
      และโครงการเขา้วดัปฏิบติัธรรมของวดับา้นโนนประดู่จากเดิมทุกวนัท่ี 
     30 ของเดือน ขอเปล่ียนเป็นทุกวนัท่ี 15 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 16.00 -18.00 น. 
     ณ วดับา้นโนนประดู่ 
นายสุชาติ    เจริญวงษ ์    ผูอ้  านวยการโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา ไดส้อบถามเร่ืองสนามกีฬาของ 
     โรงเรียนบา้นหนองอา้ยแหนบ 
นายกอบต.      ในรายละเอียด ของโครงการจะตอบไดก้็คือ ปลดัอบต. ซ่ึงในตวักระผม 
     ไดม้ารับต าแหน่งนายกอบต. ยงัไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการท่ีขอ 
     รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนช่วงก่อนหนา้น้ี 
นายสมชาย   เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 สอบถามเร่ืองประปาหมู่บา้นท่ีไหลไม่สะดวก  
     และการก่อสร้างถนน คสล. ของใหเ้พิ่มเส้นถนน คสล. จากหนา้บา้นนายกริช 
     ถึงหนา้บา้นของนายหนามใหด้ว้ย 
นายประสิทธ์ิ    ลอยนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 แจง้เร่ืองน ้าประปา หมู่ท่ี 9 อาจจะไม่เพียงพอในปีน้ี 
นางสาวสุคนธ์ทิพย ์  มีภู่    พยาบาลวชิาชีพ รพ.สต.โนนประดู่  ขอใหช่้วยดูแลเร่ืองความสะอาดของ 
     น ้าประปา เน่ืองจากบา้นง้ิวเก่ามารักษาโรคผืน่คนัผื่นแดงจ านวนหลายรายแลว้ 
 
          /7นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ........... 
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นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 สอบถามเร่ืองการเปิดค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก 
     อบต. เบิกจ่ายไดห้รือไม่ 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    ช้ีแจงวา่ ขณะน้ียงัไม่มีหนงัสือแจง้ใหส้มาชิกอบต.มีสิทธิเบิกค่ารักษา 
     พยาบาลได ้
นายสุรพงษ ์  แกว้ไพฑูรย ์   เสนอเร่ืองทางเทศบาลสีดา มีโครงการท่ีจะของเจา้หนา้ท่ี ทิ้งขยะในพื้นท่ี 
     ต าบลโนนประดู่ 
นายกอบต.      ทางอบต.และประชาชนในพื้นท่ีไม่เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ในขณะน้ี 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา      สั่งปิดประชุม เวลา  12.20 น. 
 
                                                      ลงช่ือ           ดาหวนั   วเิศษศรี            ผูบ้นัทึกการประชุม 

               (นางดาหวนั  วเิศษศรี) 
                         เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ชัว่คราว 

                                                        ตรวจถูกตอ้ง 

           สุภาวรรณ  นากุดนอก 
                (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดอ่้านตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้ทั้งหมดปรากฏวา่ถูกตอ้งตาม 

ท่ีด าเนินการประชุมทุกประการ 
 

                                                       ลงช่ือ              ศกัดา    ประจิตร              ประธานกรรมการ 
                   (นายศกัดา    ประจิตร)        

     สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2       
 

               ลงช่ือ              สมชาย   เพียนอก             กรรมการ 
                    (นายสมชาย    เพียนอก)         

      สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 

              ลงช่ือ              สมนึก    ชุ่มสีดา               กรรมการ 
                              (นายสมนึก      ชุ่มสีดา)       

     สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
                                         

 


