
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมลภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ^30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ
๑ นายแทน แจ่มกลาง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประขุม
๒ นายเจริญ ตรีกลาง กรรมการตรวจรายงานการประขุม 5
๓ นายเขิด มีเกาะ กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประขุม

เริ่มประขุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการได้มาพร้อมกันแล้ว คณะกรรมการได้มาประขุมพร้อมกันเพื่อพิจารณารายงานการ 
ประขุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
ที่ทางเลขานุการได้จัดพิมพ์และเรียบเรียงไว้แล้ว จากรายงานการประขุมเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ตามมติที่ประขุม 
ท ุกระเบ ียบวาระแล้ว ไม่มีการแล้ไข ไม่ม ีการเปลี่ยนแปลง จึงลงลายมือซ ื่อไว ้เพ ื่อนำเสนอสภาเทศบาล 
เพื่อรับรองในการประขุมครั้งต่อไป

(ลงซ่ือ)
(นายแทน แจ่มกลาง)

(ลงซ่ือ) ■■ว

(นายเจริญ ตรีกลาง)

(ลงซ่ือ) ๆ เ̂ '

(นายเขิด มีเกาะ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประขุม

กรรมการตรวจรายงานการประขุม

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประขุม



*

* รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ (คร้ังท่ี ๑) ประจำปี ๒๕๖๐
วันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

รายซื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ
๑ นายเขิด กำเนิดกลาง ประธานสภาฯ เชิด กำเนิดกลาง
๒ นางสาวขัขฏา เต็มปีติกุล รองประธานสภาฯ ขัขฏา เต็มปีติกุล
๓ นางรดา พรจุติภัทร สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ รดา พรจุติภัทร
๕ นายทวน สงกรานต์ สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ ทวน สงกรานต์
๕ นายเจริญ ตรีกลาง สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ เจริญ ตรีกลาง
๖ นายเชิด มเีกาะ สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ เชิด มเีกาะ
๗ นายแทน แจ่มกลาง สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ แทน แจ่มกลาง
๘ นายเฉลิม กลึงกลาง สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ เฉลิม กลึงกลาง
๙ นายมนญ นาค'จำศิลปี สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ มนญ นาคจำศิลปี

รายซื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
๑ นายอาจ ลังสกฤษณ์ สมาชิกสภา เขตเลือกต้ังท่ี ๑ ลากิจ
๒ นายสุรพงษ์ วัขระสุขโพธ้ิ สมาชิกสภา เขตเลือกต้ังท่ี ๑ ลากิจ

รายซื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ
๑ นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ นายกเทศมนตรี ประสงค์ โพธ๋ิมีคิริ
๒ นายไพบุลย์ อริยสุระ รองนายกเทศมนตรี ไพบุลย์ อริยสุระ
๓ นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋ รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋
๕ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี วรการ ทัดกลาง
๕ นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ณัฐพล ตะ๓ าน้อย
๖ นายวรวุฒิ ปลั่งกลาง ลูกจ้างประจำ วรวุฒิ ปลั่งกลาง
๗ นายคิริพันธ์ คิริประภา หัวหน้าฝ่ายปกครอง คิรพัินธ์ คิรปิระภา
๘ นายอุทัย สังข์ดอน ลูกจ้างประจำ อุทัย สังข์ดอน
๙ นายสุรัส งานโคกสูง รองปลัดเทศบาล สุรัส งานโคกสูง

๑๐ นายจตุพงษ์ ไพดืพะเนาว์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมขน จตุพงษ์ ไพดืพะเนาวี
๑๑ นายไพโรจน์ สวามีขัย ผอ.รร.ท.๓ ไพโรจน์ สวามีขัย
๑๒ นางฉวีวรรณ วณิขวรากิจ เจ้าพนักงานธุรการ ฉวีวรรณ วณิช'วรากิจ
๑ดา นายอดิศักด พ่วงคิริ ผู้อำนวยการกองข่าง อดิศักดิ๋ พ่วงคิริ
๑๔ นายปีก ดีแก่นทราย พนักงาน'บัญชี ปีก ดีแก่นทราย
๑ ๕ นายประภากร ปานกลาง หัวหน้าฝ่ายบริการ ประภากร ปานกลาง
๑๖ นาง'บุญณภัทร เดือนกลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา บุญณภัทร์ เดือนกลาง


