
บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

………………………….. 
 

ผู้มาประชุม  จ านวน   13   คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ประธานสภา อบต.หนองตะไก้ พงษ์ศิริ ชิดดีนอก 
2 นายสิรภพ ดอนกระโทก รองประธานสภา อบต.หนองตะไก้ สิรภพ ดอนกระโทก 
3 นางธนพรรณ คูณกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ธนพรรณ คูณกลาง 
4 นายธงชัย จ าปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ธงชัย จ าปาโพธิ์ 
5 นายสมนึก ชัยโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมนึก ชัยโคตร 
6 นายรุ้ง เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 รุ้ง เจือกระโทก 
7 นายธนเดช คงหนองบัว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ธนเดช คงหนองบัว 
8 นางสาวธนพร คูณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ธนพร คูณกระโทก 
9 นายนิกร พะยอมใหม่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 นิกร พะยอมใหม่ 

10 นายสุชาติ  ตรงกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สุชาติ ตรงกลาง 
11 นายอูน กรวยสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 อูน กรวยสวัสดิ ์
12 นางสาวพยุง ปีบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 พยุง ปีบกระโทก 
13 นายสุเมธ ทิศกลาง เลขานุการสภาฯ สุเมธ ทิศกลาง 

 

ผู้ลาการประชุม  จ านวน  -  คน 
 

ผู้ขาดประชุม      จ านวน  -  คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 12 คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา นายก อบต. หนองตะไก้ สุรพงษ์ ดื่มพุทรา 
2 นายนิติเศรษฐ์ สงมะเริง รองนายก อบต. หนองตะไก้ นิติเศรษฐ์ สงมะเริง 
3 นายพิศณุ นิดกระโทก รองนายก อบต. หนองตะไก้ พิศณุ นิดกระโทก 
4 นายสุพรรณ เชื้อนนท์ เลขานุการนายกฯ สุพรรณ เชื้อนนท์ 
5 นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล รองปลัด อบต.  ภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล 
6 นางสุกัญญา ทองเหลือง ผู้อ านวยการกองคลัง สุกัญญา ทองเหลือง 
7 นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง สุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์ 
8 นางสาวจารุณีย์ เดชา หัวหน้าส านักปลัด  จารุณีย์ เดชา 
9 นางสาวอารีย์ ชัยชนะ ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม อารีย์ ชัยชนะ 

10 นายพรพิชัย สิงหาท้าว ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พรพิชัย สิงหาท้าว 
11 นายกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กิ่ง กลิ้งทะเล 
12 นางสาวณัฐนันท์ ยังทะเล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐนันท ์ ยังทะเล 



 ๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
เมื่อสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้  มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภาอบต. จึงเรียกให้

สมาชิกสภา อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป สวดมนต์และเปิดการประชุมสภา อบต . สมัย
สามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สวัสดีครับท่านนายกฯ สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมขอเปิดประชุมสภา อบต.หนองตะไก้  ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต . สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  

พ.ศ. 2565 เม่ือวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: การรับรองรายงานการประชุมในวันนี้ จะรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 

 : ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 รายงานต่อที่ประชุมฯ  

เลขานุการสภาฯ 
(นายสุเมธ ทิศกลาง) 

: เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้วนั้น  มี
ท่านสมาชิกสภาอบต. ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค า จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ถ้ามีขอเชิญครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
(นางธนพรรณ  คูณกลาง) 

: เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ  ขอแก้ไข หน้า 4 บรรทัดที่ 15 ข้อความเดิม “ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แผนงานบริหารงานทั่วไป” แก้ไขเป็น 
“ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แผนงานบริหารงานทั่วไป”  ขอแก้ไข หน้า 
13 บรรทัดที่ 20 ข้อความเดิม “ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” แก้ไขเป็น “ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื ่อวันศุกร์ที ่ 5 สิงหาคม 2565 ตามที่นาง       
ธนพรรณ  คูณกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขอแก้ไขข้อความ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 1.นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธานสภาฯ  2.นายสิรภพ 
ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ  3.นางสาวธนพร  คูณกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ต่อที่ประชุมฯ ไปแล้วนั้น  มี
ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค า จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
: สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 1.นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก ประธานสภาฯ  2.นายสิรภพ 
ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ  3.นางสาวธนพร  คูณกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 



 ๓ 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

(วาระการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ) 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ) ขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  รายงานต่อไป 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(นายอูน  กรวยสวัสดิ์) 

: เรียน ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน
ศุกร์ที ่ 5 สิงหาคม 2565  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระแรก) รับหลักการและ
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ก าหนดให้สมาชิกสภา อบต.  ที่ประสงค์แปรญัตติ ยื่นค าขอแปร
ญั ตติ ได้  ตั้ งแต่วันที่  7  - 9  สิ งหาคม 2565  เวลา  08.30 - 16.30 น.ต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แต่อย่างใด  ดังนั้น คณะกรรมการแปร
ญัตติ จึงได้พิจารณาคงร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เสนอที่สภาฯ 
เพ่ือพิจารณาในวาระ ต่อไป 

ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานว่าไม่มีท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใด
เสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติยืนตามร่างเดิมที่ท่านนายก อบต.ฯ เสนอนั้น  ดังนั้น ใน
วาระนี้จึงไม่มีการพิจารณาและจะพิจารณาในวาระการลงมติต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
พักการประชุม : เวลา 10.55 – 11.30 น. 
เริ่มประชุมต่อ เวลา 11.30 น. 
 4.2 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

(วาระการลงมติร่างข้อบัญญัติฯ) 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

“ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ให้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” 

 : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมต ิ
: ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

เลขานุการสภา อบต. 
(นายสุเมธ  ทิศกลาง) 

: องค์ประชุม จ านวน 12 คน  ครบองค์ประชุม 



 ๔ 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดที่เห็นควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ที่เสนอโดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
: ถ้าเห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ         จ านวน  10 คน    
   ไมเ่ห็นชอบ      จ านวน   -   คน   
   งดออกเสียง     จ านวน   2  คน    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ไม่มี) 
  

พักประชุมเวลา  12.00 น  รับประทานอาหารเที่ยง 
เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00 น. 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: ผมขอมอบหมายให้รองประธานสภาฯ นายสิรภพ  ดอนกระโทก ท าหน้าที่ประธานสภาฯ แทน
ครับ 

รองประธานสภาฯ 
(นายสิรภพ  ดอนกระโทก) 

: ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญ
ครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 
(นายอูน กรวยสวัสดิ์) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ขอแจ้งเรื่องการเป็นเจ้าภาพ
สวดอภิธรรมที่วัดใหม่ศรีสุข เวลา 18.00 น ขอเชิญท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต. ทุกท่าน 
ครับ        

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
(นายสมนึก  ชัยโคตร) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ขออนุญาตสอบถามว่าเรา
สามารถที่จะขุดถนนเพ่ือวางท่อได้หรือเปล่าครับ เพราะถนนสาย 2141 ถึงคลองสวายสอ ได้
กีดขวางทางน้ าท าให้เกิดน้ าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมขอฝากเรื่องพนักงานดูแล
ประปาว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ขอให้รับโทรศัพท์ด้วยครับเพราะบางจุดเราไม่สามารถรู้ได้
ว่าท่อประปาอยู่บริเวณไหน ขอฝากด้วยครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
(นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมขอสอบถามเรื่องรถบรรทุก
น้ าว่า ขณะนี้ถึงข้ันตอนไหนแล้วครับ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
(นางธนพรรณ คูณกลาง) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ดิฉันขอฝากถนนสายบ้านนาย
วิเชียร แป้นปลัด ถึงสายโอ่งแดง ตอนนี้ได้เกิดการช ารุดเสียหายมากค่ะ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
(นายนิกร  พะยอมใหม่) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมขอฝากเรื่องการพัฒนาสอง
ข้างทางถนนเส้นข้างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมถึงวัดสวรรค์วารี ด้วยครับ  

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
(นายธนเดช คงหนองบัว) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผมขอฝากถนนเส้นจาก ถนน
2141 ถึง คลองสวายสอ ตอนนี้เสียหายหนักมากครับ  

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
(น.ส.พยุง  ปีบกระโทก) 

: เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ดิฉันขอฝากเรื่องบ่อขยะตอนนี้
เต็มจนล้นมาถนนแล้วค่ะ  

นายก อบต. 
(นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา) 

  : เรียน ท่านประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ผมขออนุญาตชี้แจงตามที่
สมาชิกสภา อบต.ที่ท่านได้สอบถามมา ดังนี้ 

  : เรื่องที่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สอบถามมา ผมขอไปดูระเบียบข้อกฎหมายก่อน  ว่าเรา
สามารถด าเนินการได้หรือเปล่า 



 ๕ 
 : เรื่องท่ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สอบถามมา ผมจะไปแจ้งพนักงานดูแลประปาให้ครับ 
 : เรื่องที่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  10 สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องรถบรรทุกน้ า ตอนนี้ทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ได้ส่งเรื่องอุทธรณ์ ไปที่กรมบัญชีกลางวินิจฉัยอยู่           
รอกรมบัญชีกลางตอบกลับมากว่าจะให้เราด าเนินการอย่างไร ถ้าทางกรมบัญชีกลางตอบกลับ
มาแล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จะรีบด าเนินการโดยด่วน ถ้าด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้เราก็สามารถขอขยายเวลากันเงินได้ครับ 
: เรื่องที่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สอบถามมา ผมจะให้กองช่างออกไปส ารวจความเสียหาย
ให้ครับ 
: เรื่องที่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 สอบถามมา ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ มี
โครงการที่จะไปพัฒนาบริเวณนั้นอยู่ครับ 
: เรื่องที่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สอบถามมา ผมจะให้กองช่างออกไปส ารวจความเสียหาย
ให้ครับ 
: เรื่องที่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 สอบถามมา ผมรีบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการให้
ครับ 

รองประธานสภาฯ 
(นายสิรภพ  ดอนกระโทก) 

: มี ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ 

รองประธานสภาฯ 
(นายสิรภพ  ดอนกระโทก) 

:  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  ท่านนายกฯ พร้อมทั้งผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วมการประชุมสภา 
อบต. หนองตะไก้ จนการประชุมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณครับ 
:  ขอเลิกประชุม 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 

             (ลงชื่อ)        สุเมธ  ทิศกลาง     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
 

                           (ลงชื่อ)        สุชาติ  ตรงกลาง    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นายสุชาติ  ตรงกลาง) 

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 10 
 

                         (ลงชื่อ)      ธนพร  คูณกระโทก   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นางสาวธนพร  คูณกระโทก) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 
 

(ลงชื่อ)      นิกร  พะยอมใหม่    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายนิกร  พะยอมใหม่) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 9 
 
        (ลงชื่อ)       พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้          



 ๖ 
การรับรองรายงานการประชุม 

 
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3      

ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เมื่อการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2565  
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 
 (ลงชื่อ)           พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก 

       (นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


