
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาแว        

         

 ผูมาประชุม   จํานวน  ๒๐  คน     

 ผูไมมาประชุม      จํานวน   ๔   คน 

 ผูเขารวมประชุม จํานวน   ๘   คน    
             

ผูเขาประชุม  จํานวน  ๒๐  คน 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุรพล  งามประดิษฐ สมาชิกสภา ฯ ม.๑ สุรพล  งามประดิษฐ  

๒ นายมานิตย  แกวศรีออน สมาชิกสภา ฯ ม.๑ มานิตย  แกวศรีออน  

๓ นางสุดใจ  ยกเลื่อน สมาชิกสภา ฯ ม.๒ สุดใจ  ยกเลื่อน  

๔ นายอุดมพร  สุขุมทอง สมาชิกสภา ฯ ม.๒ อุดมพร  สุขุมทอง  

๕ นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร สมาชิกสภา ฯ ม.๓ เกียรติศักด์ิ  คชเชนทร  

๖ นายภัทรศักด์ิ  โรมา สมาชิกสภา ฯ ม.๓  ขาด 

๗ นายชินวัฒน  วุธรา สมาชิกสภา ฯ ม.๔  ขาด 

๘ นายสมศักด์ิ  บัวบาน สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมศักด์ิ  บัวบาน  

๙ นายสําราญ  เดชารัตน สมาชิกสภา ฯ ม.๕ สําราญ  เดชารัตน  

๑๐ นายนฤทธ์ิ  ชูเจริญ สมาชิกสภา ฯ ม.๕  ลากิจ 

๑๑ นางวัชรี  หนูนิล สมาชิกสภา ฯ ม.๖ วัชรี หนูนิล  

๑๒ นายบัณฑิต  ดวงจิโน สมาชิกสภา ฯ ม.๖ บัณฑิต  ดวงจิโน  

๑๓ นายสุรชัย  จินาผล สมาชิกสภา ฯ ม.๗ สุรชัย  จินาผล  

๑๔ นายถาวร  วิจิตร สมาชิกสภา ฯ ม.๗ ถาวร  วิจิตร  

๑๕ นายฤดีพร  เองฉวน สมาชิกสภา ฯ ม.๘ ฤดีพร  เองฉวน  

๑๖ นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ สมาชิกสภา ฯ ม.๘ วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  

๑๗ นายวิชาญ  สิทธิรักษ สมาชิกสภา ฯ ม.๙ วิชาญ  สิทธิรักษ  

๑๘ นายนพดล  สุทธิ สมาชิกสภา ฯ ม.๙  ลากิจ 

๑๙ นายสราวุธ  หัสพันธ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ สราวุธ  หัสพันธ  

 



-๒- 
 

๒๐ นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๐ จุไรวรรณ  ทองแผ  

๒๑ นายนุสรณ  เชาวนะ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ นุสรณ  เชาวนะ  

๒๒ นายไพศาล  สมบัติ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๑ ไพศาล  สมบัติ  

๒๓ นายเกรียงไกร  รักษายศ สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ เกรียงไกร  รักษายศ  

๒๔ นายไกรทิพย  บุญขํา สมาชิกสภา ฯ ม.๑๒ ไกรทิพย  บุญขํา  

 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๘  คน 

 

ลําดับที ่ ช่ือ -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุชาติ  คงแกว นายก อบต.นาแว สุชาติ  คงแกว  

๒ นายศักด์ิชาย  เชาวนะ รองนายก อบต.นาแว ศักด์ิชาย  เชาวนะ  

๓ นายจรัล  สวัสดิโกมล รองนายก อบต.นาแว นายจรัล  สวัสดิโกมล  

๔ นายศรชัย  แชม เลขานุการนายก อบต.นาแว ศรชัย  แชม  

๕ นางอาภรณ  ลอมเล็ก ปลัด อบต.นาแว อาภรณ  ลอมเล็ก  

๖ นางอิสรีย  กิตติวิมลชัย หัวหนาสวนการคลัง อิสรีย  กิตติวิมลชัย  

๗ นางสาววรรณิภา  แสงระวี หัวหนาสํานักงานปลัด วรรณิภา  แสงระวี  

๘ นายจรูญฤทธ์ิ  กมัณฑา นิติกร จรูญฤทธ์ิ   กมัณฑา  

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  

ระเบียบกอนวาระการประชุม การเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 

ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาฯ ลาออก เน่ืองจากติดภารกิจ ดังน้ัน

เพื่อใหสภาฯ ไดดําเนินตอไป ขอใหที่ประชุมเสนอบุคคลเพื่อทํา

หนาที่เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ขอเชิญ 

นายฤดีพร  เองฉวน - เสนอ นายสราวุธ  หัสพันธ เปนเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  

ส.อบต. หมูที่ ๘ มีผูรับรอง ๒ คน 

  ๑. นายเกียรติศักด์ิ  คชเชนทร  ส.อบต. หมูที่ ๓ 

  ๒. นายไพศาล  สมบัติ  ส.อบต. หมูที่ ๑๑ 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ทําหนาที ่
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นายสราวุธ  หัสพันธ เรียนทานประทานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม

นายสราวุธ  หัสพันธ  ส.อบต. หมูที่ ๑๐ จะทําหนาที่เลขานุการ

สภาฯ ช่ัวคราว ใหดีที่สุด ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ - เรื่อง ท่ีนายกฯ ขอรายงานความคืบหนาโครงการกอสราง

ของ อบต. ต้ังแตเดือนมกราคม  ๒๕๕๖ ถึงปจจุบัน 

  โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

 ๑. โครงการกอสรางโรงสูบนํ้าริมแมนํ้าตาป  ม.๑ 

 ๒. โครงการตกแตงหองประชุม อบต.นาแว 

๓. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า  ม.๘ 

๔. โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายสามัคคี – ไสโคกเกาะ 

๕. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต. 

๖. โครงการกอสรางหองเก็บของ อบต. 

๗. โครงการซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะหมูบาน  

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๓,๑๔๔,๘๐๐  บาท 

 โครงการกอสรางอยูระหวางดําเนินการ 

๑. โครงการกอสรางทานํ้าริมแมนํ้าตาป  ม.๒ 

๒. โครงการกอสรางอาคารเช่ือมระหวางอาคาร 

    หลังประชุม – อาคารสํานักงาน 

๓. โครงการกอสรางเสาธงและติดต้ังมุงลวดหนาตางของ  

    ศพด.  ม.๑, ม.๗ 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๒,๕๙๗,๐๐๐  บาท 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ฯ  ส มั ย ส า มั ญ                 

สมัยที่ ๑ /๒๕๕๖  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

ที่ประชุม - รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องท่ีเสนอใหม 

ประธานสภาฯ - ๓.๑ เรื่องพิจารณาเลือกเลขานุการสภาฯ  แทนตําแหนงท่ี

วาง เน่ืองจาก เลขานุการสภาฯ คนเกาติดภารกิจ จึงขอลาออก 

เ มื่ อ วั น ที่   ๑ ๐   พฤ ษ ภา ค ม   ๒๕ ๕ ๖  ต าม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๑๕

(๒) กรณีเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกเลขานุการ

สภาทองถ่ินแทนตําแหนงที่วาง ในการประชุมสภาทองถ่ินที่มีข้ึน

คราวแรกนับแตวันที่ตําแหนงวางลง   

ขอ ๑๘ ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวน

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันหรือสมาชิกสภา

ทองถ่ินคนใดคนหน่ึง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน ทั้งน้ีให

คํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภา

ทองถ่ิน 

 สําหรับองคการบริหารสวนตําบล พนักงานหรือ

ขาราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหน่ึงใหหมายความถึงปลัด

องคการบริหารสวนตําบลเทาน้ัน  ขอเชิญเสนอ 

นายฤดีพร  เองฉวน - เสนอ  นางอาภรณ  ลอมเล็ก  ปลัด อบต.นาแว 

ส.อบต. ม.๘    มีผูรับรองสองคน 

      ๑. นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ  

      ๒. นางสาวจุไรวรรณ  ทองแผ 

ประธานสภาฯ - เมื่อมีสมาชิกสภาฯ เสนอรายเดียวถือวา นางอาภรณ  ลอม

เล็ก  ปลัด อบต.นาแว เปนเลขานุการสภาฯ ทําหนาที่ไปตาม

ระเบียบวาระ  

 - ๓.๒ เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาตําบล

สามป ประจําป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙   

  ตามที่ นายก อบต. ไดเสนอรางแผนพัฒนาตําบลสามป 

ประจําป  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ และไดสําเนาเอกสารสงใหสมาชิก

สภาฯ ไดศึกษารายละเอียด เขาใจ ถูกตองตรงกันในการจัดทํา

แผน  ขอเชิญนายก อบต. 
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นายสุชาติ  คงแกว - เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาสามป หมายถึง การจัดทําแผน 

นายก อบต. พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการ

กําหนดรายละเอียด แผนงาน และโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึน 

สําหรับงบประมาณประจําป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผน

กาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป และจะตองมีการวิเคราะห

แผนเพื่อใหสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีข้ึน

ในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล

สามป จะตองมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป ตาม 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖(๑) สภาองคการบริหาร

สวนตําบลมีอํานาจหนาที่ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. 

เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 

  การไดมาซึ่งแผนพัฒนาตําบลสามปของ อบต. เปน

แผนพัฒนาตําบลระยะสั้น ประกอบดวย แผนงาน งาน และ

โครงการ ซึ่งไดมาจากการกลั่นกรองเลือกแผนงาน งาน และ

โครงการในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่มีความจําเปนเรงดวน 

ตามความตองการของประชาคมมาบรรจุไวในแผนพัฒนาตําบล

สามป 

  ๑. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ

คณะรัฐมนตรีแบบแผนการปฏิบัติราชการที่ดี ประกาศและ

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

  ๒. การศึกษาและทําความเขาใจแผนยุทธศาสตร และ

แผนพัฒนาสามป ตลอดจนแผนจังหวัด แผนอําเภอ และแผน

ชุมชน รวมตลอดถึงการจัดทําแผนใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ระหวางประเทศ เพื่อใหรองรับเศรษฐกิจอาเซียนดวย ตลอดจน

การส ง สํ า เน าแผ นพัฒ นาสามป แ จ ง ผู เ กี่ ย วข อ ง  เ ช น 

คณะกรรมการพัฒนา อบต.  คณะกรรมการสนับสนุน  

คณะกรรมการประสานแผน ผูรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไป

ตามข้ันตอนของระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทย และในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

คณะกรรมการพัฒนา อบต. ไดดําเนินการจัดทําสอดคลองกับ

แผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ การจัดทําแผนพัฒนาสามป ตองจัดทําและ

ทบทวนใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

คือ จัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จกอนการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป การขยายเวลาตองใหนายอําเภออนุมัติ แลว

แจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปของ อบต.นาแว ไดจัดทํา

ตามข้ันตอนดังน้ี 

๑. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน ซึ่งโครงการทั้งหมด

มาจากประชาคมของแตละหมูบาน 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯ เปนคณะที่

เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหจัดทํารางแผนพัฒนาสามป

เสนอคณะกรรมการพัฒนา อบต. 

๓. คณะกรรมการพัฒนา อบต. วิเคราะห ตรวจสอบ 

เรียงลําดับความสําคัญและความเปนเรงดวน ซึ่งรางแผนพัฒนา

ตําบลประจําป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ของ อบต.นาแว ไดแจกและ

แจงใหสมาชิกสภาฯ ไดทราบ เพื่อศึกษาเปนการลวงหนาแลว 

ตามเอกสาร 

ประธานสภาฯ - ตามที่ นายกอบต. ไดช้ีแจงและอธิบายรายละเอียดถึงข้ันตอน

ในการจัดทําแผนและช้ีแจงรายละเอียดแผนพัฒนาสามป ใครมี

ขอสงสัย หรือแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ขอเชิญครับ 

สราวุธ  หัสพันธ - กระผมขอใหเลขานุการนายกฯ อานรายละเอียดแผน 

ส.อบต. ม.๑๐ พัฒนาดังกลาวครับ 

นายสุรพล  งามประดิษฐ - กระผมขอเสนอไมตองอานรายละเอียดเน่ืองจากรางแผน 

ส.อบต. ม.๑ พัฒนาฯ ดังกลาวทุกคนไดศึกษาแลว 

ประธานสภาฯ - กระผม ขอเชิญเลขานุการนายกฯ อานรายละเอียดตามหัวขอ

ยุทธศาสตร   
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นายศรชัย  แชม    - รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 

เลขานุการนายกฯ   ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  มียุทธศาสตร ดังน้ี 

      ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน มี ๓ 

โครงการ ดังรายละเอียด 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหได

มาตรฐาน มี 11 โครงการ 

๒.๒ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย มี  

๕ โครงการ 

๒.๓ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง มี ๑ โครงการ 

๒.๔ แนวทางการเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแก

ประชาชน มี ๓ โครงการ 

๒.๕ แนวทางการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน มี  ๑๐ โครงการ 

 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

๓.๑ แนวทางการสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน มี ๑๒ 

โครงการ 

๓.๒ แนวทางการสงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ มี 

๒๔ โครงการ 

 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๔.๑ แนวทางการพัฒนาเสนทางการคมนาคม มี ๑๑ โครงการ 

๔.๒ แนวทางการปรับปรุงและติดต้ังไฟฟาสาธารณะ มีแนวทาง 

๓ โครงการ 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ นายบัณฑิต  ดวงจิโน  เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับ 
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รายละเอียดของแผนตามยุทธศาสตรตางๆ ซึ่ งทุกคนมี

รายละเอียดอยูแลว โดยไมตองใหเลขานุการนายกฯ อธิบายอีก 

ที่ประชุม    - มีมติ ไมตองอานรายละเอียด 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัย หรือแกไขเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาฯ  ขอเชิญ 

นายบัณฑิต  ดวงจิโน - ขอถามเกี่ยวกับโครงการผูสูงอายุ ต้ังงบประมาณไว ๕ 

ส.อบต. ม. ๖ โครงการ จะเปนการซ้ําซอนหรือไม 

นายสราวุธ  หัสพันธ - ตามแผนพัฒนาฯ หนา ๗๓  โครงการจัดซื้อโทรศัพท 

ส.อบต. ม. ๑๐ มือถือขอใหยกเลิก 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ นายก อบต.  

นายสุชาติ  คงแกว - ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ  มีขอสงสัยเกี่ยวกับโครงการผูสูง 

นายก อบต. อายุและการจัดซื้อโทรศัพท เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ที่

จะทําไดและโครงการผูสูงอายุต้ังไวเพื่อมีงบประมาณจากสวน

ราชการอื่นดวย 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ประธานสภาฯ - ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบกับ

แผนพัฒนาตําบลสามป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙     โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

   ไมเห็นชอบ   -    เสียง 

   งดออกเสียง    ๒    เสียง 

ประธานสภาฯ - เปนอันวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรางแผนพัฒนาสามป และ

ประธานสภาฯ จะไดนํารางแผนพัฒนาดังกลาวเสนอผูบริหาร

เพื่ออนุมัติและประกาศใชตอไป 
 

ระเบียบวารท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เสนอเรื่องอื่นบางหรือไม ขอเชิญ 

นายฤดีพร  เองฉวน - ขอสอบถาม นายก อบต. เรื่องการใชรถบรรทุกหกลอกับ 

ส.อบต. ม. ๘ รถตักหนาขุดหลังเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน 
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นายสุรชัย  จินาผล - เรื่องการใชรถ ซึ่งซื้อมาจากเงินภาษีประชาชน   ทําไม 

ส.อบต. ม. ๗ ประชาชนขอใชบริการเกี่ยวกับงานบวช งานข้ึนบานใหม งาน

แตงงาน ไมได 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ นายก อบต. ตอบขอซักถาม 

นายสุชาติ  คงแกว - ตามที่ ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามเกี่ยวกับการใชรถ 

นายก อบต. เพื่อบริการประชาชนซึ่งขอใชบริการไดแตมีระเบียบในการขอใช

รถ เพราะถาบริการประชาชนเรื่องสวนตัวน้ันไมได แตถาเพื่อ

สาธารณะขอใชบริการไดตลอดเวลา การขอใชรถของราชการมี

ระเบียบการใช ใชใหคุมคาและประหยัด เพราะ อบต.ไมใช

สังคมสงเคราะห แตถาประชาชนผูขอรับบริการมีความ

เดือดรอนจริงๆ จะพิจารณาเปนรายๆ ไป 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยจะถามอีกบาง ขอเชิญ 

ที่ประชุม - ไมม ี

ประธานสภาฯ - ผมขอปดการประชุม 
 

ปดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

        (ลงช่ือ)    อาภรณ  ลอมเล็ก      ผูจดรายงานการประชุม 

         (นางอาภรณ  ลอมเล็ก) 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  วรรณิดา  พูลสวัสด์ิ    ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นางวรรณิดา  พูลสวัสด์ิ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)   สราวุธ  หัสพันธ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสราวุธ  หัสพันธ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)  อุดมพร  สุขุมทอง      ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายอุดมพร  สุขุมทอง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ลงช่ือ)   ไกรทิพย  บุญขํา       ประธานสภา อบต. 

                   (นายไกรทิพย  บุญขํา) 

 


