ประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕
-------------------------------------------------ตามที่องคการบริหารสวนตำบลพลับ พลา ไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
พลับพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา นั้น
อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๓ และ ๓๔ บัดนี้ สภาองคการบริหาร
สวนตำบลพลับพลา ไดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เรียบรอยแลว ในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลพลับพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลาใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ตามรายละเอียดที่แนบทายนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นวล ครึบกระโทก
(นายนวล ครึบกระโทก)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

ผูมาประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5
วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
*****************************

ชื่อ - สกุล
ตำแหนงลายมือชื่อ
หมายเหตุ
นายนวลครึบกระโทก ประธานสภา อบต.ฯ นวล ครึบกระโทก
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข รองประธานสภา อบต.ฯ จุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
นายสมมิตร
ขันธการุญวงศ เลขานุการสภา อบต.ฯ สมมิตร ขันธการุญวงศ
นายสมคิด
เขลิ๊กกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 1 สมคิด เขลิ๊กกระโทก
นางนิภา พลอยกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๓ นิภา พลอยกระโทก
นายปน สุดกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๕ ปน สุดกระโทก
นางชะมาย
เดชา สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๖ ชะมาย เดชา
นายมานะ
โครงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๗ มานะ โครงกระโทก
นายสมควร
คุมกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 8 สมควร คุมกระโทก
น.ส.นภธร
ขอนกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 9 นภธร ขอนกระโทก
นางณัฐวรรณ จิตติมณี
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 10 ณัฐวรรณ จิตติมณี
นายสุบิน
กกกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ 11 สุบิน กกกระโทก
นายสำราญ
แอบผักแวน สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๒ สำราญ แอบผักแวน
นายไพจร
ณ สุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๓ ไพจร ณ สุวรรณ
นางสรอย
ชาญสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๔ สรอย ชาญสูงเนิน
นายเคียง
พวงกระโทก สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๕ เคียง พวงกระโทก
นายชิน แจนดอน
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๖ ชิน แจนดอน
นางสายพิน กกกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๗ สายพิน กกกระโทก
นางสิริพร
งิมสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.ฯ หมูที่ ๑๘ สิริพร งิมสันเทียะ

ผูไมมาประชุม
- ไมมี
ผูเขารวมประชุม
นายสวิง เหงากระโทก
นายสำรวย วัชรคำประเสริฐ
นายอาคม แผละกระโทก
พ.อ.(พ) สุธิน บุตรจู
นางภณิดา บุดดาวงค
นางเสาวลักษณ เปรี้ยวกระโทก
นางวรรณี กิติพงษ

นายก อบต.พลับพลา
รองนายก อบต.พลับพลา
รองนายก อบต.พลับพลา
รองปลัด อบต.พลับพลา
ผูอำนวยการกองคลัง
หัวหนาสำนักปลัด

-2นายสุริวงค ชัยนฤเวทย
นายสุทธิพงษ ศรีวิพัฒน
นางสาวสุนันท ครึบกระโทก

ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

เปดประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายนวล ครึบกระโทก
- แจงระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ประธานสภาฯ
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (5 สิงหาคม
๒๕๖๕)
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา
3.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.
2566
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- แจงเรื่องการจัดพิธีเทศนเฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนา
เฉลิมพระ
เลขานุการสภาฯ
ธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” โดยใหดำเนินการจัดพิธีทำบุญและฟงเทศนบท
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ ทุกวันพระ ทุกวัดของพื้นที่ตลอดป 2565 จึงขอใหทุกทานรวมทำบุญ
ฟงเทศนทุกวันพระ ณ วัดใกลบานตลอดป 2565
- วันนี้ อบจ.นครราชสีมา จะเขาดำเนินการปรับเกรดถนนโดยเริ่มจากสายบอขยะกอนและ
จะดำเนินการสายอื่นๆ ตามลำดับตอไป
- เรื่องของบซอมแซมถนนหินคลุกแตละหมูบานขอใหทุกทานสงเรื่องประสานมายัง อบต.
กอนแลวจะดำเนินการตอไป
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
นายนวล ครึบกระโทก
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
ประธานสภาฯ
- อยูครบองคประชุม
- ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แลวในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖5 ที่ผานมาวามีแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเห็น
เปนอยางอื่นหรือไม เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมได... ถาไมมีแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเห็นเปนอยางอื่น จะขอมติที่
ประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว ขอใหยกมือ
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว จำนวน 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

-3ระเบียบวาระที่ ๓
นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาฯ
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
2566
เลขานุการสภาฯ

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.
๒๕๖6
- วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
- การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๑๐ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภา
ทองถิ่นลงมติรับหลักการ และสงคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามขอ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานยอยื่น
ตอประธานสภาทองถิ่น
รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือขอใดบาง
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรดวย
- ขอใหทุกทานดูตามเอกสารของคณะกรรมการแปรญัตติ และขอใหประธานหรือคณะกรรมการแปรญัตติได
ชี้แจงรายงานการแปรญัตติใหทุกทานไดรับทราบ
นายสมควร คุมกระโทก
- สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 10
สิงหาคม
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 2565 ที่ผานมา ไมมีสมาชิกยื่นคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไมได
ยื่น
ขอแปรญัตติ และเห็นควรคงรางเดิมของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ. 2566 ดังนั้นจึงขอสรุปรายงานการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังนี้
ลำดับที่ 1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ไมมี
สมาชิกฯ มาขอแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง
ลำดับที่ ๒ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรานจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ไมมีสมาชิกฯ มาขอแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔
เสียง
ลำดับที่ 3 รายจายงบกลาง ไมมีสมาชิกฯ มาขอแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง
ลำดับที่ 4 รายจายหนวยงานสำนักปลัด ไมมีสมาชิกฯ มาขอแปรญัตติ และมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง
ลำดับที่ 5 รายจายหนวยงานกองคลัง ไมมีสมาชิกฯ มาขอแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง
ลำดับที่ 6 รายจายหนวยงานกองชาง ไมมีสมาชิกฯ มาขอแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบ ๔ เสียง

-4ลำดับที่ 7 รายจายหนวยงานสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไมมีสมาชิกฯ มาขอแปรญัตติ และมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง
ลำดับที่ 8 รายจายหนวยงานสวนสวัสดิการสังคมไมมีสมาชิกฯ มาขอแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นชอบ ๔ เสียง
นายนวล ครึบกระโทก - ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานการพิจารณารางขอบัญญัติ
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 แลว เห็นควรใหคงรางเดิม ตอไปก็
จะขอความเห็นชอบมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
- ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
- อยูครบองคประชุม
- ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 เห็นชอบคงไวรางเดิม
ทานสมาชิกเห็นชอบดวยหรือไม ขอใหยกมือ
มติที่ประชุม - เห็นชอบคงไวรางเดิม รางงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 จำนวน 17 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
นายนวล ครึบกระโทก
- วาระที่ ๓ ขั้นลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.
๒๕๖6
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจง
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
เลขานุการสภาฯ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๒ การพิจารณา
ราง
ขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุ
อันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม
- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม....ถาไมมีจะขอมติจากทานสมาชิกในการเห็นชอบใหตราเปน
ขอบัญญัติ
นายนวล ครึบกระโทก - ไดตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมครบองคประชุมหรือไม
ประธานสภาฯ - อยูครบองคประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นสมควรลงมติเห็นชอบตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖6 ขอใหยก
มือ
มติที่ประชุม
- เห็นชอบตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖6 จำนวน 17
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
นายสวิง เหงากระโทก
- ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความเห็นชอบงบประมาณรายจาย
ประจำป
นายก อบต.พลับพลา
พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการเสนอนายอำเภอโชคชัยลงนามตอไป
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายป 2566 จะเริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30กันยายน 2566

-5ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
นายนวล ครึบกระโทก
- สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ในเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ
นายสวิง เหงากระโทก
- วันนี้ อบจ.นครราชสีมา จะนำเครื่องจักรมาดำเนินการปรับเกรดถนนใน
พื้นที่
นายก อบต.พลับพลา
ตำบลพลับพลา ขอใหทานสมาชิกที่อยูในพื้นที่ดูแลประสานอำนวยความ
สะดวกแกเจาหนาที่ของ อบจ.นครราชสีมาดวย
- เรื่องของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น
นายสำรวย วัชรคำประเสริฐ
- ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดใหความเห็นชอบงบประมาณรายจาย
ประจำป
รองนายก อบต.พลับพลา
พ.ศ. 2566
- เรื่องที่ อบจ.นครราชสีมา จะมาดำเนินการปรับเกรดถนน ขอใหทานสมาชิกประสานกับประชาชนที่มีพื้นที่
การเกษตรบริเวณที่จะมีการปรับเกรดถนน เพราะเครื่องจักรอาจเขาพื้นที่การเกษตรและไดรับความเสียหาย
บาง
นายมานะ โครงกระโทก - ขอความอนุเคราะหจาก อบต.ใหชวยสงรถกระเชาไปรวมกับไฟฟาในการตัด
สมาชิก อบต. หมูที่ 7
ตนไมที่อยูใกลกับสายไฟฟา
นายสวิง เหงากระโทก
- ขอใหทานเขียนคำรองและจะดำเนินการตามลำดับตอไป
นายก อบต.พลับพลา
นายปน สุดกระโทก
- ขอความอนุเคราะหขอหินคลุกซอมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่หมู 5 เพื่อ
สมาชิก อบต. หมูที่ 5
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในการสัญจร
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ขอสรุปรายการถนนที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อปรับเกรด
ถนนใน
ปลัด อบต.พลับพลา
พื้นที่องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ดังนี้
1. ถนนสายบอขยะ บานบุ หมูที่ 10 กวาง 5 เมตร ยาว 3,600 เมตร
2. ถนนสายคุมสอยดาวถึงคุมหนองหญาขาว บานทาตะเคียน หมูที่ 13 กวาง 3 เมตร ยาว 2,200 เมตร
3. ถนนสระน้ำหนองสาธาร ถึงบานโนนแดง หมูที่ 16 กวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร
4. ถนนสายปาสะเดา บานคลองกลาง หมูที่ 15 กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
5. ถนนสายคุมบุพิกา บานคลองกลาง หมูที่ 15 กวาง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร
6. ถนนสายจากคุมหนองโทน บานคลองกลาง หมูที่ 15 เชื่อมคุมหนองหญาขาว บานทาตะเคียน หมูที่ 13
กวาง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร
- ขอใหทานสมาชิกที่อยูในพื้นที่อำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่ อบจ.ดวย
- เรื่องการขอสนับสนุนงบอุดหนุนเฉพาะกิจปงบประมาณ 2566 โครงการ
ซอมสรางถนน และครุภัณฑรถขยะ มีแผนจัดสรรแลวแตตองรอใบจัดสรรจากกรมอีกครั้ง
นายอาคม แผละกระโทก
- เรื่องของกลองวงจรปดที่เคยแจงไปครั้งที่แลว ตำบลพลับพลามีพื้นที่กวาง
รองนายก อบต.พลับพลา
ตองมีไฟฟามีสัญญาณอินเตอรเน็ต ถาจะให อบต.พลับพลาเปนศูนยกลาง
ตอง
ใชงบประมาณสูง พิจารณาแลวจะใชพื้นที่ของแตละหมูบานไฟฟาของหมูบานและใชอินเตอรเน็ตประชารัฐ
กลอง 1 ชุด จะมี 4 ตัว และจะเนนจุดที่สำคัญ ๆ

-6นายสำราญ แอบผักแวน
สมาชิก อบต. หมูที่ 12
นางสิริพร งิมสันเทียะ
มูล
สมาชิก อบต. หมูที่ 18
นายสวิง เหงากระโทก
ไหน
นายก อบต.พลับพลา

- ขอความอนุเคราะหชวยนำรถปรับเกรดถนนไปปรับเกรดถนนในพื้นที่ หมู
12 ที่มีความลำบากในการสัญจร
- ขอความอนุเคราะหเรื่องรถปรับเกรดถนนสายคลองกลางและฝงคลองตา
ซึ่งมีความลำบากในการสัญจร
- กรณีที่ อบจ.มาดำเนินการปรับเกรดถนนตามที่แจงไปแลว ถามีถนนสาย

ที่รถสามารถเขาไปดำเนินการไดก็จะเพิ่มเติมใหตองดูพื้นที่วาเครื่องจักร
สามารถเขาไปดำเนินการไดหรือไม
- เรื่องศึกษาดูงานของ อบต. อยูระหวางวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565
ณ พื้นที่จังหวัดระยอง
- โครงการศึกษาดูงานของทาน สส.รองเรือดูแมน้ำเจาพระยา มีคาใชจายทานละ 1,000 บาท ถาทานใด
สนใจติดตอสอบถามได
นายสมมิตร ขันธการุญวงศ
- ขอใหทานที่ไปศึกษาดูงานตองมาอบรมทุกทาน ไมมาอบรมแตจะไปดูงาน
ปลัด อบต.พลับพลา
เลยไมได
- เรื่องการกอสรางทอระบายน้ำในชุมชนจะมีปญหาเรื่องของการระบายน้ำ
ทิ้ง
เนื่องจากไมมีพื้นที่ทิ้งน้ำและไหลไปหมูบานขางเคียงทำใหเกิดปญหา จึง
ขอให
ทานไดมีการวางแผนในการกอสรางทอระบายน้ำที่มีพื้นที่ติดกับหมูบาน
ขางเคียงใหเชื่อมกันเพื่อแกไขปญหารวมกัน
นายนวล ครึบกระโทก
- สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม
ประธานสภาฯ ถาไมมีขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดรวมประชุมในวันนี้ และขอปดการประชุม
ปดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
(ลงชื่อ) สมมิตร ขันธการุญวงศ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมมิตร ขันธการุญวงศ)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
(ลงชื่อ)

ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายนวล ครึบกระโทก)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) สำราญ แอบผักแวน กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสำราญ แอบผักแวน)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
(ลงชื่อ) สมคิด เขลิ๊กกระโทก กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
(ลงชื่อ) เคียง พวงกระโทก กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเคียง พวงกระโทก)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

- ตรวจรับรองรายงานประชุมแลวในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
(ลงชื่อ) นวล ครึบกระโทก
(นายนวล ครึบกระโทก)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

