
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  

วันที่  28  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564   เวลา  09.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  ชั้น 2 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ประธานสภาฯ เกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง  
2 นายวิริยะ  บวรวชิรเมธี รองประธานสภาฯ วิริยะ  บวรวชิรเมธี  
3 นายเสือ  เปลี่ยนกลาง ส.อบต. หมู่ 1 เสือ  เปลี่ยนกลาง  
4 นายเทอด  งามสันเทียะ ส.อบต. หมู่ 1 เทอด  งามสันเทียะ  
5 นายกิตติศักดิ์  เกลี้ยงกลาง ส.อบต. หมู่ 2  กิตติศักดิ์  เกลี้ยงกลาง  
6 นางพิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง ส.อบต. หมู่ 2  พิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง  
7 นางสาววัลลภา  ไทธานี ส.อบต. หมู่ 3 วัลลภา  ไทธาน ี  
8 นางเปรียว  ปลุกกลาง ส.อบต. หมู่ 4  เปรียว  ปลุกกลาง  
9 นายมานิตย์  ปลั่งกลาง ส.อบต. หมู่ 4 มานิตย์  ปลั่งกลาง  

10 นายสุชาติ  ตูมกลาง ส.อบต. หมู่ 5 สุชาติ  ตูมกลาง  
11 นางสมหวัง  พลมณี ส.อบต. หมู่ 5 สมหวัง  พลมณี  
12 นายผึ้ง     ไทยกลาง ส.อบต. หมู่ 6 ผึ้ง     ไทยกลาง  
13 นายจ านรร  วนกลาง ส.อบต. หมู่ 6 จ านรร  วนกลาง  
14 นายทวี  งามกลาง ส.อบต. หมู่ 7 ทวี  งามกลาง  
15 นางสุกัญญา  พิมพ์กลาง ส.อบต. หมู่ 8 สุกัญญา  พิมพ์กลาง  
16 นายสนอง  โกสุมภ์ ส.อบต. หมู่ 8 สนอง  โกสุมภ์  
17 นายสุน  สายแสง ส.อบต. หมู่ 9 สุน  สายแสง  
18 นายจารุวัฒน์  มุ่งรวยกลาง ส.อบต. หมู่ 9 จารุวัฒน์  มุ่งรวยกลาง  
19 นางสังเวียน  ทิพย์คูนอก ส.อบต. หมู่ 10 สังเวียน  ทิพย์คูนอก  
20 นายประทีป  เหมือนกลาง ส.อบต. หมู่ 10 ประทีป  เหมือนกลาง  
21 นายงัน  ดีมะลัง ส.อบต. หมู่ 11 งัน  ดีมะลัง  
22 นางสาวดาว  ศิริรวง ส.อบต. หมู่ 11 ดาว  ศิริรวง  
23 นายตุ๊  พิมพ์กลาง ส.อบต. หมู่ 12 ตุ๊  พิมพ์กลาง  
24 นางมะลิ  ท าคาม ส.อบต. หมู่ 12 มะลิ  ท าคาม  
25 นายเนตร  ตุ้มมี เลขานุการสภาฯ เนตร  ตุ้มมี  

 
 
 

/สมาชิก........... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธีระพล  ขอใบกลาง นายก อบต. ธีระพล  ขอใบกลาง  
2 นางอุไร  เหมนิธิ รองนายก อบต. อุไร  เหมนิธิ  
3 นายทวี  เกลี้ยงกลาง รองนายก อบต. ทวี  เกลี้ยงกลาง  
4 นายสืบ  ปลั่งกลาง เลขานุการนายกฯ สืบ  ปลั่งกลาง  
5 นายชูชาติ  ขามโนนวัด นายช่างโยธอาวุโส ชูชาติ  ขามโนนวัด  
6 นางสาวจิราพัชร  ฝอฝน นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ จิราพัชร  ฝอฝน  
7 นางสาวอินทุอร  โพธิ์ศรี นิติกรปฏิบัติการ อินทุอร  โพธิ์ศรี  

สมาชิกสภาฯ มีทั้งหมด     จ านวน   24    คน 
มาประชุม                           จ านวน   24    คน 
ลากิจ     จ านวน    -      คน 
ลาป่วย     จ านวน    -     คน 
ไม่มาประชุม                     จ านวน    -      คน 
เลขานุการสภาฯ    จ านวน    1     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน    7     คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  ก่อนเข้าวาระการประชุมและถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาฯ  มา
ประชุม จ านวน   24   คน นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง  ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม  จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมตามที่นั่งที่ได้จัดไว้ให้    เมื่อประธานสภาฯ ตรวจดูว่าสมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว   ได้น าไหว้พระสวดมนต์ตามพิธีทางศาสนา  และประธานสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เปิด
ประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ด้วย ได้รับญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง เรื่อง การเพ่ิม 
ประธาน  เติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 รวมถึง

ข้อราชการอ่ืนๆ จะปรึกษาหารือ ประกอบกับตามมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเต็ง มีก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน นั้น 

 ดังนั้น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  ในวันที่ 28  มิถุนายน  2564   เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

/มีก าหนด....... 
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ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  เม่ือวันที่ 15 
เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
ประธาน  สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  15  

กุมภาพันธ์  2564  เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ครับ 

นางมะลิ ท าคาม           เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธาน คกก.            ทุกท่าน ดิฉันนางมะลิ ท าคาม สมาชิกสภา หมู่ 12 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอรายงานว่าคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้พิจารณาจากรายงานการประชุมไปแล้ว คือ รายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564 ซึ่งได้พิจารณาไปแล้วในวันที่  21  
พฤษภาคม  2564  และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่มีแก้ไขแต่อย่างใด 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผม 
ประธาน  จะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 24 เสียง สมาชิกสภาท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง   สมัยสามัญ 
สมัยที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  
2564 โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์  
2564  ด้วยมติรับรอง 24 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง  กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5           เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
   5.1 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 1 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที
แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

/นายเกียรติศักดิ์....... 



-4- 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธาน การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 มีรายละเอียดที่ขอ

แก้ไข  5  โครางการ ขอเรียนเชิญครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต. ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ไปแล้ว นั้น 
 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  
2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งานนโยบาย
และแผน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยขอแก้ไขดังนี้ 

 1. แก้ไข  จ านวนเงินงบประมาณ 
 ยุทธศาสตร์ที่พัฒนา อปท.ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพื่อรองรับ AEC  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองอ้ายอู้ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนาง
ผัน แป้นกลาง ถึงบ้านนางล าไย  ผินกลาง 

  ปีงบประมาณ 2565 เดิม  360,000  บาท 
     แก้ไขเป็น  384,000  บาท 
 1.2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านตลุกสาหร่ายไปบ้านหนองโสน 

(ระยะทางที่เหลืออยู่) หมู่ที่ 5 
  ปีงบประมาณ 2565 เดิม  100,000  บาท 
     แก้ไขเป็น  1,422,000  บาท 
 1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายท า  ปลื้มจันอัด  และนายแจ้ง – 

บ้านโกรกตะไกร้ และไปบ้านหนองอ้ายอู้ก หมู่ที่ 4 
  ปีงบประมาณ 2565 เดิม  220,000  บาท 
     แก้ไขเป็น  710,000  บาท 
 1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 สายศาลา SML 

(กศน.ต ำบลโนนเต็ง) เชื่อมสำยวัดป่ำมรณำนุสติ 
  ปีงบประมาณ 2565 เดิม  100,000  บาท 
     แก้ไขเป็น  1,422,000  บาท 
 2. แก้ไข  ชื่อโครงการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้าน

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
/แผนงาน........ 
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 แผนงานบริหารทั่วไป 
 2.1 ชื่อเดิม  โครงการจิตอาสา  เราท าความดี  ด้วยหัวใจ 
       ชื่อใหม่ โครงการจิตอาสา  เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6           เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
6.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธาน แผนพัฒนาฯ ที่ขอเพ่ิมเติมในครั้งนี้ให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบ ขอเรียนเชิญ

ครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
นาย อบต.   พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  รายละเอียดตามเอกสารที่ ได้จัดส่งให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนา  
ประธาน ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

ถ้าไม่มี  จะได้ขอมติที่ประชุม ท่ านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 ขอให้ยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 24  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 
 
 
 

/ระเบียบ........ 
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ระเบียบวาระท่ี 7            เรื่อง อ่ืนๆ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ครับ 
ประธาน  
นายธีระพล ขอใบกลาง      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
นายก อบต.  ขอแจ้งเรื่องโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ตอนนี้อ าเภอคงมียอด

ผู้ป่วย 1 คน  ภาพรวมของประเทศ 5,406 คน  สถานการณ์นับวันจะมี
ผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะคลัสเตอร์ผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง  อาจจะมีการ
สั่งปิดแคมป์คนงาน ท าให้กลุ่มแรงงานจะมีการเดินทางกลับภูมิล าเนา  
เพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านต้อง
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดให้มากที่สุด คอยสังเกตผู้ที่เข้ามาในชุมชน หากมา
จากพ้ืนที่เสี่ยงให้แจ้ง อสม. และผู้น าในพ้ืนที่ เพ่ือรายงานอ าเภอทราบ
ต่อไป 

 2. โรคลัมปีสกินที่ก าลังระบาด ได้มีหนังสือแจ้งให้ท้องถิ่นให้การช่วยเหลือ  
ตอนนี้ทาง อบต.ก าลังดูเรื่องของระเบียบว่าจะให้การช่วยเหลืออะไรได้บ้าง 
การช่วยเหลือที่จ่ายเป็นเงินยังคงไม่สามารถด าเนินการได้ คงจะพิจารณา
ช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์ หากสามารถด าเนินการได้ 

 3. เรื่องการร้องเรียน  มีประชาชนบ้านโนนทอง หมู่ 9 ได้ร้องเรียนขอให้ 
อบต. ไปตัดต้นไม้เนื่องจากเส้นทางมีต้นไม้ปกคลุม มองทางไม่ชัดเจน และ
ไม่มีความปลอดภัย อยากฝากทางผู้น าหมู่บ้านได้พิจารณาด าเนินการ
เบื้องต้นภายในหมู่บ้าน  โดยเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันพัฒนา  โดยใช้
โอกาสวันส าคัญในการพัฒนา 

 4. ข้อบัญญัติปีงบประมาณ ปี 2565  ขอประสานสมาชิกได้ตรวจสอบ
โครงการที่จะน าเข้าข้อบัญญัติให้มีรายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือส ารวจและ
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

 5. โครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2564 ตอนนี้ท าสัญญาโครงการปูผิวจราจร
แบบแอสฟัลล์ติกคอนกรีต หมู่ 3 หมู่ 5 และจะท าสัญญา หมู่ 1 ต่อ ใน
ส่วนของการขอใช้เงินเหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564 งบประมาณ 4 
ล้านกว่าบาท จะท าโครงการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลล์ติกคอนกรีต หมู่ 1,
หมู่ 6,หมู่ 8,หมู่ 3 

 นอกจากเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว  หากมีช่องทางขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภายนอก ทาง อบต.ก็จะของบประมาณเพ่ือมา
พัฒนาต าบลของเรา เพราะหากรองบประมาณของ อบต. ที่มีอยู่เพียงน้อย
นิดก็คงพัฒนาได้ไม่เท่าไหร่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหางบภายนอกมา
ช่วย 

 
/ถนนของ...... 
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 ถนนของบ้านทองหลาง หมู่ 3 ทาง อบต.จะจัดท างบประมาณปี 2565 
แต่อาจจะไม่แล้วเสร็จตลอดสาย จะได้ไปตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ประธาน   ที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุม 
 
 

ประธานปิดการประชุม   เวลา  12.00  น. 
 

 
 
    (ลงชื่อ     เนตร  ตุ้มมี  ผู้จดรายงานการประชุม  
                               ( นายเนตร  ตุ้มมี ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 
 

 

    (ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                 ( นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง ได้ตรวจแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

 

    (ลงชื่อ)       มะลิ  ท าคาม ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                ( นางมะลิ  ท าคาม ) 

                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 

    (ลงชื่อ    วัลลภา  ไทธานี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          ( นางสาววัลลภา  ไทธานี ) 

             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 

    (ลงชื่อ)   พิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางพิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง ) 

             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 



 


