
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๕๖ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี           ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ สุชาติ ตรงกลาง  
๒ นายสมพงษ์ ชัยโคตร รองประธานสภาฯ สมพงษ์ ชัยโคตร  
๓ นายสิรภพ ดอนกระโทก เลขานุการสภาฯ สิรภพ ดอนกระโทก  
๔ นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑ สุรพงษ์ ดื่มพุทรา  
๕ นางส ารวย เลือดกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ส ารวย เลือดกระโทก  
๖ นายธงชัย จ าปาโพธ์ิ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ธงชัย จ าปาโพธ์ิ  
๗ นายชาญชัย ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ชาญชัย ดอนกระโทก  
๘ นางสาวมรกต ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๓ มรกต ดอนกระโทก  
๙ นางรวยริน พิมพ์ปร ุ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ รวยริน พิมพ์ปร ุ  

๑๐ นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เอนก พวงพิมาย  
๑๑ นายพงษ์ศิร ิ ชิดดีนอก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ พงษ์ศิร ิ ชิดดีนอก  
๑๒ นายทศพล ศิริวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ทศพล ศิริวงค์  
๑๓ นายชนะ แก้วดอนรี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ชนะ แก้วดอนรี  
๑๔ นายอาทิตย ์ มากมูล ส.อบต.หมู่ที่ ๖ อาทิตย์ มากมูล  
๑๕ นายอ านวย ทูลกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ อ านวย ทูลกลาง  
๑๖ นางสาวธนพร คูณกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ธนพร คูณกระโทก  
๑๗ นายพัน หาญสงคราม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ พัน หาญสงคราม  
๑๘ นายวัชระ มูลกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๙ วัชระ มูลกระโทก  
๑๙ นายสุพรรณ เช้ือนนท ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ สุพรรณ เช้ือนนท ์  
๒๐ นางชะม้าย อาสสุวรรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ชะม้าย อาสสุวรรณ์  
๒๑ นายอูน กรวยสวัสดิ ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ อูน กรวยสวัสดิ ์  
๒๒ นายมานิตย์ พิกุลทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ มานิตย ์ พิกุลทอง  
๒๓ นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ สมเด็จ ชัยสูงเนิน  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี           ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นายรุ้ง เจือกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๕ รุ้ง เจือกระโทก ลา 

 
 
 
 
 

/รายช่ือ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี         ชื่อ – สกุล      ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรทิน วัชรประทีป นายก อบต. สุรทิน วัชรประทีป  
๒ นายนิยม กลิ่นค้างพลู รองนายก อบต. นิยม กลิ่นค้างพลู  
๓ นายวีระ แต้มกระโทก รองนายก อบต. วีระ แต้มกระโทก  
๔ นายประกอบ เชดนอก เลขานุการนายก อบต. ประกอบ เชดนอก  
       

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภา อบต. จึงเรียกให้
สมาชิกสภา อบต. เข้าห้องประชุมและเชิญประธานจุดธูปเทียนสวดมนต์และเปิดการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 
๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง สวัสดีครับท่านนายกฯ และสมาชิก อบต. ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมขอเปิดประชุมสภา อบต.หนองตะไก้ ซึ่งวันน้ีเป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 
๑ ประจ าปี ๒๕๕๖ ครับ ส าหรับวันน้ีผมมีเรื่องจะแจ้งให้สมาชิกฯ ทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. เรื่องฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตในต าบลหนองตะไก้ ซึ่งในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ มี
ผู้เสียชีวิต จ านวน ๔ ราย และเดือนกุมภาพันธ์ มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๓ ราย 

๒. เรื่องเรียกสมาชิกประชุมกะทันหันก็เพราะว่าทางฝ่ายบริหารยังไม่มีอะไรที่จะเสนอ
เข้ามา และคิดว่าจะขยายเวลาการประชุมออกไปได้ เพื่อปรับแบบแผนการท างานใหม่ แต่ไปดู
ระเบียบแล้ว ขยายเวลาไม่ได้จึงต้องเรียกประชุมกะทันหัน ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เลยนะ
ครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒  : รับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง การรับรองรายงานการประชุมในวันน้ี จะรับรองรายงานการประชุม

สภาฯ ครั้งแรกวันที่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงาน
การประชุมสภาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายงานต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ : นายสิรภพ ดอนกระโทก  ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง ตามที่เลขานุการสภาฯได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯต่อที่

ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าที่บันทึกว่ามีตกหล่นหรือไม่หรือบันทึกผิด 
ที่ประชุม : นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑ แจ้ง ถ้ามีการรับรองรายงานการประชุมไปแล้วขอให้ติด

ประกาศในที่เปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบด้วย และขอให้แก้ไขหน้าที่ ๓ ข้อที่ ๓ ข้อที่ ๗ และ
ข้อที่ ๑๓ 

ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง ตรงนี้ผมได้เขียนส่งไปแล้ว และให้พนักงานพิมพ์เพื่อที่จะได้อ่านง่าย
ข้ึน ต่อไปเชิญเลขาอ่านต่อครับ 

ที่ประชุม : นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑  ขอให้แก้ไขค าว่า วัชร เป็น วัชระ และหน้าที่ ๕ ค าว่า 
อาสสุวรรณ เป็น อาสสุวรรณ์ 

 : นายสุพรรณ เช้ือนนท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอให้แก้ไขหน้าที่ ๕ ค าว่า สุพรรณ์ เป็น สุพรรณ 
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง ส าหรับรายงานการประชุมสภาฯครั้งแรกมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข

อีกหรือไม่ครับ 
/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม : นายชนะ แก้วดอนรี ส.อบต.หมู่ที่ ๖  แจ้งว่า ผู้ตรวจรายงานการประชุมต้องช่วยกันตรวจให้

ละเอียด จะอาศัยเลขาฯคนเดียวก็ไม่ละเอียด 
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้งมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม : มติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาฯครั้งแรก เห็นชอบ ๒๒ เสียง  ลา ๑  งดออกเสียง ๑  
    ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง ต่อไประเบียบวาระที่ ๒.๒ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านบันทึก

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕ 
เลขานุการสภาฯ : นายสิรภพ ดอนกระโทก  ได้อ่านรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ 

ไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้ามีขอเชิญครับ 
ที่ประชุม : นายสุพรรณ เช้ือนนท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอแก้ไขค าว่า โดน เป็น โดย 
 : นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอให้แก้ไขค าว่า ตอบ เป็น ตาม 
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม : มติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๕   ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑   ลา ๑  
   ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๕๖  
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง  แจ้ง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัย

วิสามัญ สมัยที่๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ส าหรับวาระที่ ๒.๓ นี้ พิมพ์ไม่
ทัน จึงได้ถ่ายเอกสารมาให้ดูถ้าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหน้าไหนก็ขอให้สอบถามเลขานุการสภา
ฯ ครับ ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ : นายสิรภพ ดอนกระโทก  ได้อ่านรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ ๒ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ 
ที่ประชุม : นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑ แจ้ง ขอให้เลขานุการสภาฯ เอาสมุดมาให้สมาชิกเซ็นช่ือ

ก่อนเข้าห้องประชุม จะได้รู้ว่ามีสมาชิกมาประชุมครบหรือไม่ และขอให้แก้ไขหน้า ๔๗ ผมพูดว่า 
ญัตติอื่นๆ เป็น เรื่องอื่นๆ  

 : นายสุพรรณ เช้ือนนท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ แจ้ง ขอให้แก้ไขหน้า ๓๕ ค าว่า รทิน หายไป 
 : นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑ แจ้ง ขอให้แก้ไขหน้า ๔๙ ใหน เป็น ไหน  และค าว่า เอก

ฉันท์ หมายความว่า สมาชิกทั้ง ๒๔ คน มีมติทั้ง ๒๔ คน จึงจะเป็นเอกฉันท์ ถ้าขาดคนหนึ่งไปจะ
เป็นเอกฉันท์ไม่ได้  

ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง มีสมาชิกท่านจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเห็นชอบ  ๒๐  เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ลา ๑  
ระเบียบวาระที่ ๓  : เรื่องด่วน 
   ๓.๑ พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๖  
ที่ประชุม : นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  เสนอ ๓ สมัย  นายอาทิตย์ มากมูล ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 

นายมานิตย์ พิกุลทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  รับรอง 
 : นายสุพรรณ เช้ือนนท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เสนอ ๔ สมัย  นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑  

นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔  รับรอง 
/มติ... 



-๔- 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ  ๓ สมัย ๙ เสียง  ๔ สมัย ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา ๑  
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง ต่อไปเราจะก าหนดสมัยประชุม วันที่เท่าไร และเดือนไหน และขอพัก 

๑๐ นาที เพื่อดูระเบียบก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก 
ที่ประชุม  : พัก ๑๐ นาที 
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง เมื่อไปดูระเบียบก าหนดสมัยประชุมแล้ว สมัยประชุมสมัยแรก คือ

วันน้ี ต่อไปเราจะก าหนดสมัยที่ ๒  
ที่ประชุม  : นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ขอเสนอสมัยที่ ๒  วันที่ ๑๖ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  

สมัยที่ ๓  วันที่ ๑๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  นาย
ทศพล ศิริวงค์  ส.อบต. หมู่ที่ ๕  นายธงชัย จ าปาโพธ์ิ ส.อบต.หมู่ที่ ๒  รับรอง 

 : นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑  ขอเสนอสมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  
นายสุพรรณ เช้ือนนท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  นายชนะ แก้วดอนรี ส.อบต.หมู่ที่ ๖  รับรอง 

มติที่ประชุม : สมัยที่ ๒  ๑๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ มติเห็นชอบ ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง ลา ๑   
 สมัยที่ ๓  ๑๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นชอบ ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ลา ๑ 

ที่ประชุม : นายสุพรรณ  เช้ือนนท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  เสนอสมัยที่ ๔  ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  นายชนะ 
แก้วดอนรี ส.อบต.หมู่ที่ ๖  นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑  รับรอง 

มติที่ประชุม : มติเห็นชอบ สมัยที่ ๔  ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖   
   ๓.๒ พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๗  
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๓.๒ พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย

แรก ประจ าปี ๒๕๕๗ ขอเชิญท่านสมาชิก เสนอสมัยประชุม สมัยแรก ปี ๒๕๕๗ 
ที่ประชุม : นายสุพรรณ เช้ือนนท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอ ๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗  นายสุรพงษ์ ดื่ม

พุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑  นางชะม้าย อาสสุวรรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  รับรอง 
 : นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  ขอเสนอ ๑๖ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗  นายอาทิตย์ 

มากมูล ส.อบต.หมู่ที่ ๖  นายมานิตย์ พิกุลทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  รับรอง 
มติที่ประชุม : ๑ – ๑๕  มกราคม ๒๕๕๗  ๑๒  เสียง 
   ๑๖ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ๘ เสียง  งดออกเสียง ๓  เสียง  ลา ๑ 
ระเบียบวาระที่ ๔  : เรื่องอื่นๆ  
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง ต่อไปเป็นระเบียบวาระอื่นๆ ท่านนายก มีอะไรไหมครับ ถ้ามี ขอเชิญ

ครับ 
ที่ประชุม : นายสุรทิน วัชรประทีป  นายก อบต.หนองตะไก้ แจ้ง การขอขยายไฟฟ้าในการท าการเกษตร 

ขอให้เขียนแผนที่และให้มีบ่อน้ าบาดาลและขอให้แนบรูปถ่ายด้วย  
   ๑. ต้องมีใบเสร็จ  
   ๒. เอกสารสิทธ์ิที่ดิน  
   ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 และกิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ กีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียนมัธยมหนองบุนนาก วันที่ 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขอให้สมาชิกทุกท่านไปร่วมด้วย และวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ 
กิจกรรมของเด็กเยาวชนไปอบรมที่วังน้ าเขียว ปีนี้จะเอาเด็กมัธยมไปประมาณ ๕๐ คน สุดท้าย
กิจกรรมในเดือนมีนาคม  งานฉลองชัยชนะคุณย่าโมที่หน้าอ าเภอ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ วันที่ 
๑ – ๓ มีนาคม  เราจะไปท าซุ้มที่หน้าอ าเภอ 

ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหม ครับ 
 
 

/ที่ประชุม... 



-๕- 
 

ที่ประชุม  : นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ แจ้ง เสนอขอให้ติดไฟทาง ๕ แยก ไป ต.หนองบุนนาก 
และขอให้เปลี่ยนโถ ในห้องน้ าชายเพราะว่าช ารุด 

 : นางสาวธนพร คูณกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๘  แจ้ง พนักงานบางคนไม่สนใจผู้มาติดต่องานใน 
อบต. ขอให้นายกดูแลเรื่องนี้ด้วย 

 : นายสุรทิน วัชรประทีป นายก อบต.หนองตะไก้ รับเรื่องไว้และจะปรับปรุง อบรม พนักงานให้ดี
ข้ึน 

 : นายชนะ แก้วดอนรี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สอบถามเรื่องถนนหน้าศูนย์เด็กเล็กที่แคบจะขยายได้
เมื่อไร เพราะเวลาไปรับเด็กกลัวจะเกิดอันตราย 

 : นายนิยม กลิ่นค้างพลู รองนายก อบต.หนองตะไก้ แจ้ง ขณะนี้ ทางฝ่ายบริหารก าลังจะหาวิธี
ขยายอยู่ครับ 

 : นายสุพรรณ เช้ือนนท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ สอบถามเรื่องเงินที่เก็บเกี่ยวกับศพคนตายในต าบล
หนองตะไก้  

เลขานุการสภาฯ : นายสิรภพ ดอนกระโทก  ช้ีแจง เงินทั้งหมดมี ๑๖,๐๐๐ บาท เดือนมกราคม ๒๕๕๖ ตาย ๔ 
ศพ เดือนกุมภาพันธ์ ตายไป ๓ ศพ  ศพละ ๑,๔๐๐ บาท เงินจึงเหลือ ๖,๒๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และกล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 

                         (ลงช่ือ)  สิรภพ  ดอนกระโทก  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสิรภพ  ดอนกระโทก) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
 

                  (ลงช่ือ)  มรกต  ดอนกระโทก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวมรกต  ดอนกระโทก) 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 

                         (ลงช่ือ)  รวยริน  พิมพ์ปรุ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางรวยริน  พิมพ์ปรุ) 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 

                       (ลงช่ือ)  พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 

 
 

        (ลงช่ือ)  สุชาติ ตรงกลาง  ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
               (นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


