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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังที่  ๑ประจําป   ๒๕64 

วันที่  2 สิงหาคม  2564  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์

 

ผูเขาประชุม 
๑. นายศิลป  พลแสน  ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายจรัญ  ประจุธะกา  ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายวรุต  ศรีคุณ   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  3     
๔. นายอุดม  ฉะออนศรี  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๗  
๕. นายธีระ  ปะทะโน  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๗  
๖. นายสมพงษ  หินเก้ิง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๘  
๗. นายสมาน  เลไธสง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๙  
๘. นายหัน  ราชสีภูมิ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๐     
๙. นายบุญมี  นามวงศรี  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๐     
๑๐. นายชํานาญ  สังฆเวช  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๑  
๑๑. นายคําพล  บอนไธสง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๑  
๑๒. นางยุวดี  มาตยนอก  ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

 

ผูไมมาประชุม (ลา) -  
นายสิทธิชัย  ลิมไธสง   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

ผูขาดการประชุม  -ไมมี-  
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางวิไล  ลิมไธสง   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายสุริยา  นารินทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายสําราญ  นกไธสง  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๔. นายอภิชาติ  ทบลม  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดอบต 
๕. นายพีรพัฒน  สังสีแกว  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
๖. นางศิริกร  เกษจันทร  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๗. นางสาวสกุณา  เวชไธสง  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  
๘. นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ตําแหนง  นิติกร  
๙. นาวสาวสุมาพร  ชัยศร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๐. สิบเอกจิตรกร  บัวพงชชน  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  
๑๑. นางสาวฬุจิราภรณ หยาดไธสง ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป  
๑๒. นางญาณิษา  เพ็ชรตะก่ัว  ตําแหนง   ผูดูแลเด็ก 
13.นางสาวจุฬาลักษณ  เปลี่ยนไธสง ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 



2 
 

คําพล  บอนไธสง                                 หนั  ราชสภีมูิ                             บญุมี    นามวงศรี  

นายศิลป  พลแสน ไดเชิญสมาชิกสภา เขาหองประชุมเม่ือสมาชิกสภาครบองคประชุมแลวไดก ลาว 
ประธานสภาฯ เชิญทานประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ ดําเนินการประชุมสภา

สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
ประธานสภาฯ ไดกลาวเปดประชุมสภา เวลา 09.00 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1 1.เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -เรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทางกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ไดแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงจัดสถานท่ีสําหรับผูท่ีเดินทางมา
จากพ้ืนท่ีเสี่ยง  เพ่ือกักตัวกอนท่ีจําเขาหมูบาน โดยการแจงมายังผูใหญบานกอน
เขาพ้ืนท่ี 3  วันและดําเนินการตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง จนกวาจะครบ 14 วัน 

 -ขอชี้แจงเก่ียวกับการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3  ประจําป 2564  เราจะมีการ
ประชุมท้ังหมด 3 ครั้ง โดยจะแบงเปน  

   ครั้งท่ี 1  ประชุมเพ่ือ พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
    เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3/2564 
   ครั้งท่ี  2 ประชุมเพ่ือรับหลักการขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
นายศิลป  พลแสน -ขอเชิญสมาชิกสภาตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาไปพรอมๆกันที  
ประธานสภาฯ ละหนามีสวนไหนจะแกไขหรือไม  
ท่ีประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา  
   1.พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 

 ฉบับท่ี 3/2564 
นายศิลป พลแสน  -ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดเปนผูชี้แจงแผนในแตละขอ   
ประธานสภา   
น.ส.สุมาพร  -ขอเชิญสมาชิกสภาทุกทานพิจารณารางแผนไปทีละขอ ไปพรอมๆกันนะคะ  
นักวิเคราะหฯ  หากมีขอสงสัยประการใดสามารถยกมือข้ึนสอบถามไดคะ  
   รายละเอียดปรากฏตามรางแผน พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 

 ฉบับท่ี 3/2564 ตามท่ีไดแจกใหแกสมาชิกสภาทุกทานแลวนะคะเริ่มจากหนาท่ี 1 
นายศิลป พลแสน -ตามท่ีนักวิเคราะหไดมีการอธิบายไป มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ  หากมีกรุณายกมือเพ่ือสอบถามไดครับ 
นายบุญมี นามวงศรี -ชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาหมูบาน (หนองไผ) หมูท่ี 11  ตามท่ีรูมาบาน  
ส.อบต.หมูท่ี 10  หนองหวาหมูท่ี 11  ไมมีหนองท่ีชื่อวาหนองไผ  อาจจะเกิดจากการพิมพผิดพลาด     
   ตองโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาหมูบาน (หนองใหม) หมูท่ี 11   
นายจรัญ ปะจุทะกา -ขอ 1 โครงการกอสรางน้ําประปาหอถังสูง  หมูท่ี 9  บานหนองหญารังกา   
รองประธานสภาฯ ขอชี้แจงวา  โครงการนี้จะเปนการใชพลังงาน 2 ระบบคือระบบพลังงานไฟฟา 
   จากไฟฟา และระบบไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ใชสลับสับเปลี่ยนกัน เปนการใช
   ควบคูกันไป 
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นายสมพงษ หินเก้ิง -อยากจะขอเพ่ิมโครงการของหมูท่ี 8  ถนนหินคลุกสายโนนวัดเกา   
ส.อบต.หมูท่ี 8  งบประมาณ 100,000  บาท 
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานไดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ 
นายธีระ ปะทะโน  -ขอสอบถามทางลาดสําหรับผูพิการและหองน้ําคนพิการ จะทําท่ีไหนจุดใดและมี 
ส.อบต.หมูท่ี 7  ลักษณะเปนแบบไหน  
นางยุวดี มาตยนอก -ขอชี้แจงเก่ียวกับทางลาดและหองน้ําคนพิการ  ตอนนี้ทางลาดท่ีมีไมสามารถใช  
ปลัด อบต.  ประโยชนไดเนื่องจากสินสภาพการเปนทางลาด  สวนหองน้ําคนพิการตอนนี้ยังไมมีจุด
   ท่ีจะกอสรางแตเปนการนําเขาแผนเพ่ือทําการกอสรางตอไป คะ 
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานไดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ  สภาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/2564 ตอไป 
   มีสมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติโครงการตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน   
   (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/2564  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุมสภา  -สภามีมติ อนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
   ฉบับท่ี 3/2564 
    -เห็ นชอบ       10     เสียง 
    -ไมเห็ นชอบ -      เสียง  
    -งดออกเสียง -     เสียง  
นายศิลป  พลแสน  2.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ  2.1   โอนลด 
    แผนงาน  เคหะและชุมชน  
    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

  งบ  งบลงทุน  
  หมวด  คาครุภัณฑ  
  ประเภท  ครุภัณฑกอสราง  

คาเครื่องเจาะคอริ่งคอนกรีต ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว 50,000 บาท คงเหลือ 36,000 บาท โอนลด 20,000 บาท 

   รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังสิ้น 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
 โอนตั้งจายรายการใหม 
  แผนงาน  เคหะและชุมชน  

    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
  งบ  งบลงทุน  
  หมวด  คาครุภัณฑ  
  ประเภท  ครุภัณ ฑการเกษตร 
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เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา (ปมซับเมอรส) พรอมอุปกรณ ขนาด 1 แรงมา 
220 โวลต (V) จํานวน 1 เครื่องตั้งไว -บาท โอนตั้งจายรายการใหม 
20,000 บาท  

นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานไดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ 
นายธีระ  ปะทะโน -อยากจะสอบถามวาจะเอามาใชตรงจุดไหนครับ  
ส.อบต.หมูท่ี 7   
นางยุวดี มาตยนอก -ขอชี้แจงเบื้องตนนะคะวาเครื่องเดิมท่ีใชงานอยูตอนนี้ไมสามารถใชงานได  
ปลัด.อบต.   
นายจรัญ  ปะะจุธะกา -อยากจะสอบถามเพ่ิมเติมวาขนาดท่ีนํามาใชเหมาะสมหรือไม ดูแลวหนาจะตองใช
รองประธานสภาฯ เครื่องใหญกวานี้ ตอนนี้มีแบบระบบตัดไฟอัตโนมัติ เวลาไฟดับก็ไมมีปญหา  
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานไดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุม
ประธานสภาฯ  -สภาเพ่ือลงมต ิ

โอนลด 
    แผนงาน  เคหะและชุมชน  
    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

  งบ  งบลงทุน  
  หมวด  คาครุภัณฑ  
  ประเภท  ครุภัณฑกอสราง  

คาเครื่องเจาะคอริ่งคอนกรีต ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว 50,000 บาท คงเหลือ 36,000 บาท โอนลด 20,000 บาท 

   รวมงบประมาณท่ีจะขอโอนลดท้ังสิ้น 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
 โอนตั้งจายรายการใหม 
  แผนงาน  เคหะและชุมชน  

    งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
  งบ  งบลงทุน  
  หมวด  คาครุภัณฑ  
  ประเภท  ครุภัณ ฑการเกษตร 

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา (ปมซับเมอรส) พรอมอุปกรณ ขนาด 1 แรงมา 
220 โวลต (V) จํานวน 1 เครื่องตั้งไว -บาท โอนตั้งจายรายการใหม 
20,000 บาท โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุมสภา   -สภามีมติ อนุมัติ 
    -เห็ นชอบ     9     เสียง 
    -ไมเห็ นชอบ -      เสียง  
    -งดออกเสียง 1     เสียง  
    3.ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
    ประจําป พ.ศ.2564 
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    3.1 แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษางบลงทุน คา
    ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 
    ขอความเดิม  
    เพ่ือจายเปนคาครุภัณฑสํานักงาน  ตูไมเก็บของ 4 บานเปด   
    ขนาด 160x40x150เซนติเมตร จํานวน 6 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 
    ขอความใหม 
    เพ่ือจายเปนคาครุภัณฑสํานักงาน  ตูไมเก็บของ  12 ชองบานโลง     
    ขนาด 160x40x150 เซนติเมตร  จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท 
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานไดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุม
ประธานสภาฯ  สภาเพ่ือลงมติ  
มติท่ีประชุมสภา   -สภามีมติ อนุมัติ 
    -เห็ นชอบ       10     เสียง 
    -ไมเห็ นชอบ -      เสียง  
    -งดออกเสียง -     เสียง 

 ขอความเดิม 
   เพ่ือจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3  
   เครื่องๆ ละ 36,400 บาทคุณลักษณะพ้ืนฐาน ทํางานดวยระบบ Electrostatic  
   ประกอบดวย  
   1. แผนกรองอนุภาคฝุนละอองระบบ Electrostatic Collecting Cell 
   2. สามารถถอดลางทําความสะอาดได  
   3.เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศ
   ไมนอยกวา 90 %  
   4.เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันท่ีได
   มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม  
   5.แบบฝงใตฝาเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไมต่ํากวา 500 ซีเอฟเอ็ม และ 
   1,000 ซีเอฟเอ็ม  
   6. ราคาไมรวมคาติดตั้ง  
   -เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม   
   2562  
   ขอความใหม 
   เพ่ือจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 
   เครื่อง ๆ ละ 36,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคา 
   มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ดังนี้  
   1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู  
   2) ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง  
   3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000  
    บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
   ไฟฟาเบอร 5  
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   4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและ
   หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน  
   5) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟา 
   ( Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (Ionizer) เปนตน สามารถดักจับ 
   อนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได  
   -ชนิดติดผนัง  
   6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
   7) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการ 
   พิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับ
   อากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล ( SEER) สูงกวา 
   8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุม
   ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร  
   9) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคา 
   เครื่องปรับอากาศ)  
    (3) ชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
   -เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม  
   2562  
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานไดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุม
ประธานสภาฯ  สภาเพ่ือลงมติ  
มติท่ีประชุมสภา   -สภามีมติ อนุมัติ 
    -เห็ นชอบ       10     เสียง 
    -ไมเห็ นชอบ -      เสียง  
    -งดออกเสียง -     เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระอ่ืนๆ  
นายศิลป  พลแสน ตามท่ีผูบริหารไดเสนอขอจายขาดเงินสะสม  เพ่ือใหสมาชิกสภาไดดูรายละเอียด
ประธานสภาฯ  กอนท่ีจะมีการขออนุมัติในการประชุมในคราวถัดไป     
   4.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี3 – หมูท่ี 11 
   ขนาดกวาง  8  เมตร  ยาว 400  เมตร หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทาง 
   หินคลุกขางละ 0.30 เมตร งบประมาณ 1,640,000 บาท 
   4.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3  
   ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง 
   หินคลุกขางละ 0.20 เมตร งบประมาณ  492,000  บาท 
   4.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11  
   (สายหนาโรงเรียน) ขนาดกวาง  4 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร 
   พรอมไหลทางหินคลุกขางละ 0.20 เมตรงบประมาณ 164,000 บาท  
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   4.4 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค  (กักตัว โควิด -19)    
   ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบท่ี อบต.กําหนด  
   งบประมาณ 500,000 บาท 
    4.5 โครงการกอสรางหองน้ํา สําหรับผูกักตัวโควิด -19    

จํานวน 3 จุด ๆละ 50,000 บาท งบประมาณ 150,000 บาท 
 4.6 โครงการกอสรางหองน้ํา  ศูนยกักตัวโควิด -19 ดานหลัง อาคาร

เอนกประสงค ตามแบบอบต.กําหนด งบประมาณ 100,000 บาท 
 
นายศิลป  พลแสน กลาวปดประชุมเวลา 12.00 น.  
ประธานสภาฯ  

(ลงชื่อ)……...ยุวดี  มาตยนอก...………………....ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
   (นางยุวดี  มาตยนอก) 

  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

            (ลงชื่อ) …............. ศิลป  พลแสน............ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นายศิลป  พลแสน) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 

(ลงชื่อ)…….........หัน  ราชสีภูมิ………....คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
     (นายหัน  ราชสีภูมิ)     

 
(ลงชื่อ)…….......บุญมี  นามวงศรี...........คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 

    (นายบุญมี  นามวงศรี) 
 
(ลงชื่อ)……........คําพล  บอนไธสง…....คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 

   (นายคําพล  บอนไธสง) 
 

 

 


