
รายงานการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

สมัยสามัญ  สมัยที่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓๓    คร้ังท่ี คร้ังท่ี 33  ประจ าปี ประจ าปี ๒๕๖๒๕๖33    

วันวันพุธพุธ  ที่  ที่  1919    สิงหาคมสิงหาคม    ๒๕๖๒๕๖33  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทองณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทอง  

........................................................... 

ผู้มาประชุม  ต าแหน่ง  

๑. นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

๒. นายสงัด  ช่วยแสง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

๓. นายวสันต์  ค าสีสุก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑ 

๔. นายบุญเต็ง  ไชยจันหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑ 

๕. นายวันชัย  มะโยธี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๒ 

๖. นายสนัด  จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๒ 

๗. นายบุญธรรม  สิงหค์ า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๓ 

๘. นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๓ 

๙. นายมณเทียร  โพธิเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๔ 

๑๐. นายดิเรก  ผวิผอ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๕ 

๑๑. นายวิทยา  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๖ 

๑๒. 
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นายไกรษร  เทพประเสริฐ 

นายพันธ์  ประเสริฐ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๗ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.7 

๑4. นายประยูร  แก้วน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๘ 

๑5. นายอ านาจ  สายพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๘ 

๑6. นายปิยะพงษ์  ชนะไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๙ 

๑7. นายมงคล  บัวชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๙ 

๑8. นางอุบลรัตน์  ลเีลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๐ 

19. นายสมพราว  พิลากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๐ 

20. นายประกอบ  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๑ 

๒1. นางประนิดา  เกรงขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๑ 

๒2. นายช านาญ  ภาระจ่า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

 

 

 

  ผูไ้ม่มา... 



       ๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม    

 -ไม่มี-  

 

 1. นายพันธ์  ประเสริฐ               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๗ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ต าแหน่ง  

๑. นายธีระยุทธ  กุลจันทะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

๒. นายฤทธิ์  พลิากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

๓. นายไชยา  ลาดี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

นายเปรม  ทองยศ 

นายพิจักษณา  พรมณี 

นายวัฒชระ  นาทา                

นางปราณี  จริกิจเดโชกุล 

นายณัฐพล  แถววงษ์ 

น.ส.อัญชลี  ทองยศ 

เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

หัวหนา้ส านักปลัด ฯ 

ผอ.กองช่าง               

นักวิเคราะห์ ฯ 

ผูช่้วยนักวิเคราะห์ ฯ 

ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ครบองค์ประชุม  นาย

ช านาญ  ภาระจ่า  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เข้าห้องประชุม  พร้อมทั้งเชิญ  นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าที่

ประธานในที่ประชุม  และกล่าวเปิดประชุมสภา ฯ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

๑.๑ ประธาน ฯ  แจ้งเพื่อทราบ 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

 

 

มติที่ประชุม 

- เรียนคณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  วันนี้เป็น

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 

2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/๒๕63  มีผู้เข้าประชุม  21  คน ซึ่งลา  - คน และไม่

มาประชุม  -  คน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม 

 - รับทราบ  

 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทอง  

     - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3 

 

ระเบียบวาระที่ 4 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

 

 

 

นายช านาญ  ภาระจ่า 

(เลขานุการสภา ฯ) 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ 

นายวันชัย  มะโยธี

(สมาชิกสภา ฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เรื่องกระทู้ถาม 

- ไม่มี 

- เรื่องกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- เรียนคณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านวัน 

นีเ้ป็นวันประชุมสภา ฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 / ๒๕๖3   ตามที่ 

เราได้ตัง้คณะกรรมการแปรญัตติ  และคณะกรรมการได้มีการประชุม 

พร้อมสง่หนังสอืขอเสนอแปรญัตติตอ่สภา ฯ  แล้วนั้น  ขอเชิญเลขานุการ 

สภา ฯ ช้ีแจง้ถึงระเบียบ ฯ ข้อปฏิบัติ 

-เรียนประธานสภา ฯ ในการพิจารณาวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)  ตามระ 

เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)  ข้อ ๕๑ ในการ 

พิจารณาร่างขอ้บัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ 

เฉพาะที่มกีารแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  

เว้นแตท่ี่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นวรรคสองถ้าที่ประ 

ชุมสภาท้องถิ่นลงมตเิห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรอื  เห็นด้วยกับการ 

แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง 

มตนิั้นอกี 

- เชญิประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  รายงานผลการแปรญัตติตอ่สภา ฯ 

- เรียนประธานสภา ฯ  กระผม  นายวันชัย  มะโยธี  ประธานคณะ 

กรรมการแปรญัตติ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้มี 

มตเิห็นชอบรับหลักการขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 

 ๒๕๖3  เมื่อวันที่  ๑4  สิงหาคม  ๒๕๖3 คณะกรรมการแปรญัตติ  จึง

ได้ 

 

                                        ประชุม... 



 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ 

 

นายช านาญ  ภาระจ่า 

(เลขานุการสภา ฯ) 
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ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ  ๒๕๖4  ตามข้อ  ๕๐  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ ๒)  เมื่อวันที่ ๑8  สิงหาคม  ๒๕๖3  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก ฯ ยื่นเสนอ

ค าแปรญัตติ  ซึ่งตามที่คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาร่างงบปราณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ในส่วนต่างๆ รวมถึงงบกลางแล้ว

นั้น  จึงไม่มีผู้ประสงค์ขอแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  

ให้ยืนตามหลักการแถลงงบประมาณของผู้บริหารตามหลักการเดิมจึง

แถลงเสนอต่อสภา ฯ  เพื่อพจิารณาตามระเบียบกฎหมาย  ตอ่ไป 

- เรื่องของการแปรญัตติจะมีการลงมติในการแปรญัตติของกรรมการ

แปรญัตติ ก่อนที่ทุกท่านจะลงมติ  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่

ประสงค์ขอแปรญัตติ ผมจะให้เลขา  ุการส า ฯ ได้ชี้แจงระเบียบ ฯ ให้

สภา ฯ ทราบอีกครั้ง 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ  ๕๙   การแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการ

ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมี

จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเชน่เดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ  ๖๐  ห้ามมิให้แปรญัตติรายจา่ยขึ้นใหม่   หรือเพิ่มเติมรายจา่ย   หรือ

เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย   เว้นแต่จะได้

รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น

เป็นผู้แปรญัตติ   

ข้อ  ๖๑   หา้มมใิห้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงิน   ซึ่งมีขอ้ผูกพัน

อย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

(1) ดอกเบีย้และเงนิส่งใช้ตน้เงินกู้ 

(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

 

 

 

ถ้ามี... 



 

 

 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ 

ระเบียบวาระที่ ๕ 

 

 

 

 

นายบุญเต็ง  ชัยจันหอม 

   (สมาชิกสภา ม.1 ฯ) 

 

 

 

นายอ านาจ  สายพรม 

( สมาชิกสภาฯม.8) 

 

 

 

นายสนัด  จันทรา 

(สมาชิกสภาฯม. 2) 
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ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชีข้าด 

- เมื่อทุกท่านได้ทราบถึงระเบียบ ฯ แล้วการที่ไม่ประสงค์ขอแปรญัตติก็

สามารถท าได้  แต่สมาชิกทุกท่านก็ยังสามารถสอบถามหรืออภิปรายใน

เรื่องต่างๆได้ตามสมควร 

เรื่อง  ที่เสนอใหม ่

๕.๑ญัตติ  เรื่อง  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ ๒๕๖4 

- วาระที่ 2 ขั้นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ 

สมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติมหรอืไม่  เชิญครับ 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุกท่าน ขออภิปรายในส่วนของโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรู้รัก

สามัคคีของคนในชุมชนต าบลโนนทอง  ของส านักปลัด  หน้ า  10 ข้อ  

2.2.4.18  งบประมาณ  ตั้งไว้  240,000.-  บาท  งบประมาณในส่วนนี้ตั้ง

ไว้เยอะเกินไปไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายในส่วนไหนบ้าง 

 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุกท่าน ขออภิปรายในส่วนของเงินส ารองจ่าย  รายจ่ายงบกลาง หน้า 40 

งบประมาณปี 2564  ก็ตั้งไว้ 1,000,000  บาท  ที่ผ่านมาชาวบ้านหลาย

หมู่บ้านที่ประสบวาตภัยบ้านเรือนเสียหายหลายหมู่บ้าน  และมีความจ าเป็นที่

ต้องให้ความช่วยเหลือ  กระผมเห็นงบประมาณเงินส ารองจ่ายยังนอ้ยเกินไป  
 

 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนทองทุกท่าน ขออภิปราย ในส่วนของงบประมาณของส านักปลัด  หน้า  9  

ข้อ  2.24.13  ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก

สภาท้องถิ่น  ตั้งไว้  500,000.-  บาท  ซึ่งตั้งจ่ายไว้เยอะกว่าปีที่ผ่านมา  

จ านวน  200,000  บาท  กระผมอยากทราบว่าการจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

อะไรและใชจ้า่ยในส่วนไหน   

/เรียนประธานสภาฯ..                                                        



 

 

นายพงเมธต์  ช่วยแสง 

(สมาชิกสภาฯ  ม.3) 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

  (ประธานสภาฯ) 

 

นายธีระยุทธ  กุลจันทะ 

   (นายก  อบต.) 
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-  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลทุกท่าน ขออภิปรายในส่วนของเงินอุดหนุนของกองช่าง  หน้า  28  

ข้อ  1.1  เงินอุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ  เพื่อ

จ่ายเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  สายโนนทอง  -  ข้าวสาร  หมู่ที่  

6  จ านวนเงิน  400,000  บาท  ซึ่งที่ผ่านบ้านโพนหมู่ที่  3  ได้รับการ

อุดหนุนไฟฟ้าส่องสว่างน้อยมาก  และได้มีการส ารวจการขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อรบัเงินอุดหนุนในปีที่ผา่นมาก็ตกไป  และชาวบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็หลาย

ครัวเรือน  ทั้งนี้อยากให้ผู้บริหารพิจารณาในส่วนของการโครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแรงสูง  สายโนนทอง  -  ข้าวสาร  หมู่ที่   6  จ านวนเงิน  

400,000  บาท  แบ่งงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้กับ

ชาวบ้านโพน  หมู่ที่  3  จ านวน  40,000.-  บาท 
 

-  เชญิผูบ้ริหารช้ีแจง 
 

 

ตอบ  นายบุญเต็ง  ชัยจันหอม   ที่อภิปรายในส่วนของโครงการแข่งขันกีฬา

เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชุมชนต าบลโนนทอง  ของส านักปลัด  

หน้า  10 ข้อ  2.2 .4 .18  งบประมาณ  ตั้ งไว้   240,000.-  บาท  

งบประมาณในส่วนนี้เราจัดในระดับต าบล  และมีเยาวชนเข้าร่วมในการแข่งขัน

ทุกหมู่บ้านมีกีฬาหลายประเภท  จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะพอสมควร

และเพื่อต้องการให้คนในชุมชนต าบลโนนทองสร้างความรักความสามัคคี 
 

ตอบ  นายอ านาจ  สายพรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

ตามที่ท่านอภิปรายในส่วนของเงินส ารองจ่าย  รายจ่ายงบกลาง หน้า 40 

งบประมาณปี 2564  ก็ตั้งไว้ 1,000,000  บาท  งบประมาณเงินส ารอง

จ่ายยังน้อยเกินไป นั้น  ขอน าเรียนว่าเราตั้งจ่ายเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกิดภัยพิบัติผู้บริหารสามารถโอนเงิน

งบประมาณในส่วนอื่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ตามความเร่งด่วน 

 

/ตอบ  นายสนัด  จันทรา.. 



ปิดประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 

/(ลงช่ือ).... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

  (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที่  ๖ 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

  (ประธานสภาฯ) 

 

มติท่ีประชุม 
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ตอบ  นายสนัด  จันทรา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  หมู่ที่  2  

ตามที่ท่านอภิปราย  ในส่วนของงบประมาณของส านักปลัด  หน้า  9  ข้อ  

2.24.13  ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา

ท้องถิ่น  ตั้งไว้  500,000.-  บาท  ซึ่งปีที่ผ่านมาตั้งไว้จ านวน  300,000  

บาท  ซึ่งต่างจากปีที่แล้ว  จ านวน  200,000  บาท  ซึ่งตั้งจ่ายไว้เยอะกว่าปีที่

ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID 

– 2019)  ที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องมีการซื้อเจลล้างมือ  และยาฆ่าเชื้อ  
ประจ าจุดหน่วยเลือกตั้ง  ไว้ให้กับผู้มาลงคะแนนการเลือกตั้งฯ 

ตอบ  นายพงษ์เมธต์  ช่วยแสง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 3  

ตามที่ท่านอภิปรายในส่วนของเงินอุดหนุนของกองช่าง  หน้า  28  ข้อ  1.1  

เงินอุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ  เพื่อจ่ายเป็น

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  สายโนนทอง  -  ข้าวสาร  หมู่ที่  6  จ านวน

เงิน  400,000  บาท  ซึ่งที่ผ่านบ้านโพนหมู่ที่  3  ได้รับการอุดหนุนไฟฟ้า

ส่องสว่างนั้น    เพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนบ้านโพนที่ล าบากในการใช้รถ

ใช้ถนน  ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  กระผมพิจารณาแล้วเห็น

ควรแบ่งงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้กับชาวบ้านโพน  หมู่ที่  

3  จ านวน  40,000.-  บาท 

- ส าหรับการประชุมในวาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ นั้น ผมขอ

นัดทุกท่านประชุมใน  วันพุธ ที่  26  สิงหาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๓๐ น. อีก

ครั้ง  ตามระเบียบวาระต่อไป 

เรื่อง อื่น ๆ 

-  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใด  จะเสนอเรื่องอื่นๆ  อีกหรอืไม่/  (ไม่มี)  หากไม่มี

เรื่องใดเสนอต่อ  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ และขอปิด

ประการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563  ครั้งที่  3 / 

2563 

- รับทราบ 
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  (ลงช่ือ)......................................................ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                (นางปราณ ี จิรกิจเดโชกุล) 

                      นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 

 

 (ลงชื่อ).......................................................จดตรวจรายงานการประชุม 

         (นายช านาญ  ภาระจ่า) 

                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

         (ลงช่ือ).......................................................... 

                         (นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  (ลงช่ือ)......................................................ประธานกรรมการ 

                 (นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง) 

                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

............./.................../................ 

 

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

                    (นายอ านาจ  สายพรม) 

                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

............./.................../................ 

  

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

  (นายบุญเต็ง  ไชยจันทร์หอม) 

                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

............./.................../................ 


