
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๐ 

เม ื่อ ว ัน ท ี่^  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายแทน แจ่มกลาง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประขุม
๒ นายเจริญ ตรีกลาง กรรมการตรวจรายงานการประขุม
๓ นายเชิด มีเกาะ กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประขุม

เริ่มประขุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการได้มาพร้อมกันแล้ว คณะกรรมการได้มาประขุมพร้อมกันเพื่อพิจารณารายงานการ 
ประขุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
ที่ทางเลขานุการได้จัดพิมพ์และเรียบเรียงไว้แล้ว จากรายงานการประขุมเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ตามมติที่ประขุม 
ท ุกระเบ ียบวาระแล้ว ไม่มีการแก้ไข ไม่ม ีการเปลี่ยนแปลง จ ึงลงลายมือขื่อไว้เพ ื่อนำเสนอสภาเทศบาล 
เพื่อรับรองในการประขุมครั้งต่อไป

(ลงข่ือ)
(นายแทน แจ่มกลาง)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประขุม

(ลงข่ือ) กรรมการตรวจรายงานการประขุม
(นายเจริญ ตรีกลาง)

(ลงข่ือ) / / ^ กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประขุม
(นายเชิด มีเกาะ)



, รายงาบการประ1ชมุสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ (คร้ังท่ี ๒) ประจำป ี ๒๕๖๐
วันท่ี ๒๕ เดอืน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ หอ้งประขุมสภาเทศนาลต0าบลโนนสูง

รายขือ่ผูม้าประขมุ

ลำดบัที่ ขือ่ -  สกุล ตำแหนง่ ลายมอืขือ่ หมายเหตุ
๑ นายเขิด กำเนิดกลาง ประธานสภาฯ เชิด กำเนิดกลาง
๒ นางสาวซัซฏา เต็มปีติกุล รองประธานสภาฯ ขัขฏา เต็มปีติกุล
๓ นางรดา พรจุติภัทร สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ รดา พรจุติภัทร
๔ นายทวน สงกรานต์ สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ ทวน สงกรานต์
๕ นายเจริญ ตรีกลาง สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ เจริญ ตริกลาง
๖ นายเชิด มเีกาะ สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ เชิด มเีกาะ
๗ นายแทน แจ่มกลาง สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ แทน แจ่มกลาง
๘ นายเฉลิม กลึงกลาง สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ เฉลิม กลีงกลาง
๙ นายมนญ นาคจำคิลป๋ สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ มนญ นาคจำศิลปี

รายขือ่ผูไ้มม่าประขมุ

ลำดบัที่ ขือ่ -  สกุล ตำแหนง่ หมายเหตุ
๑ นายอาจ ลังสกฤษณี สมาชิกสภา เขตเลอืกตัง้ที ่ ๑ ลากจิ
๒ นายสุ'รพงษ์ วัชระสุขโพธ สมาชิกสภา เขตเลอืกตัง้ที ่ ๑ ลากจิ

รายขือ่ผูเ้จา้รว่มประขมุ

ลำดบัที่ ขือ่ -  สกุล ตำแหนง่ ลายมอืขือ่ หมายเหตุ
๑ นายประสงค์ โพธ้ีมีคิริ นายกเทศมนตรี ประสงค์ โพธมีคิริ
๒ นายอมรรัตน์ ปานเจริญดักดิ๋ รองนายกเทศมนตริ อมรรัตน์ ปานเจริญดักดิ้
๓ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี วรการ ทัดกลาง
๔ นางนิจพร จินตนามณีรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นิจพร จินตนามณีรัตน์
๕ นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ณัฐพล ตะเภาน้อย
๖ นายวรวุฒิ ปล่ังกลาง สูกจ้างประจำ วรวุฒิ ปลั่งกลาง
๗ นายอุทัย สังข์ดอน ลกจ้างประจำ อุทัย สังข์ดอน
๘ นายคริิพันธ์ คริิประภา หัวหน้าฝ่ายปกครอง คริิพันธ์ คริิประภา
๙ นายวีระ กล่ินกลาง รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ วีระ กล่ินกลาง

๑๐ นายสุรัส งานโคกสูง รองปลัดเทศบาล สุรัส งานโคกสูง
๑๑ นางสุวรรณี ปานเจริญดักด นักวิขาการเงินและปัญขีฯ สุวรรณี ปานเจริญดักดี้
๑๒ นายอดืดักดึ๋ พ่วงคิริ ผู้อำนวยการกองข่าง อดืดักดิ๋ พ่วงคิริ
๑ลา นายดักดึ๋ซาย ขุนนิล เจ้าพนักงานป๋องกันฯ ดักดิ๋ฃาย ขุนนิล
๑๔ นายปีก ดแีก่นทราย พนักงานบัญชี ปีก ดแีก่นทราย
๑๕ นางคริญิา ธงภักดี้ ครู รร.ท.๒ คริญิา ธงภักด
๑๖ นายวินิจ เลิศประวัติ หัวหน้าฝ่ายป๋องกันฯ วินิจ เลิศประวัติ


