
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2561 
วันพฤหัสบดีท่ี  8  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชวลิต     แก้วศรี ประธานสภา อบต. ชวลิต แก้วศรี  
2 นายธงชัย     สมเจริญ รองประธานสภา อบต.  ธงชัย สมเจริญ  
3 นายวันชัย    ผดุงพินิจกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 วันชัย ผดุงพินิจกุล  
4 นายอนุภาส  อินทาภรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 อนุภาส อินทาภรณ์  
5 นายวรพงษ์   เงินจินดาสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 วรพงษ์ เงินจินดาสุข  
6 นายจินต์      แก้วศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 จินต์ แก้วศรี  
7 นายอลงกรณ์  โพธิ์มณี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 อลงกรณ์ โพธิ์มณี  
8 นางสาวจริน   สมุทร์คีรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 จริน สมุทร์คีรี  
9 นางบัวหลวง  ท่าเสม็ด สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 บัวหลวง ท่าเสม็ด  

10 นายไพศาล   สารกาล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 ไพศาล สารกาล  
11 นางสายรุ้ง    อินทรโสภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 สายรุ้ง อินทรโสภา  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมโภชน์  ชินวงค์ นายก อบต.หนองบัว สมโภชน์ ชินวงค์  
2 นายสายัณห์   โพธิพัฒน์ รองนายก อบต.หนองบัว สายัณห์ โพธิพัฒน ์  
3 นายวินัย      เจริญงาม รองนายก อบต.หนองบัว วินัย เจริญงาม  
4 นายทะนุพงศ์  โพธิเจริญ เลขานุการนายก ทะนุพงศ์ โพธิเจริญ  
5 นายวรเทพ  มัจฉาชีพ เลขานุการสภา อบต. วรเทพ มัจฉาชีพ  
6 นายวรวิช   กอบกิจวัฒนา หัวหน้าส านักงานปลัด วรวิช กอบกิจวัฒนา  
7 นายเทพรส  ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  
8 นางสาวนภิส  ทนุพงษ์ ผอ.กองคลัง นภิส ทนุพงษ์  
9 นางสาวน้ าผ้ึง  ทองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น้้าผ้ึง ทองศรี  

 
สมาชิกสภาท้ังหมด  จ านวน  11 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
มาประชุม   จ านวน  11 คน 
ขาดประชุม   จ านวน   - คน 
ลาประชุม   จ านวน   - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   9 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
   นายชวลิต  แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย   ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชวลิต  แก้วศรี วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1   
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี 1/2561 มีรายละเอียดตามวาระการประชุมดังนี้ 

1.1 ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อ
การเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ 2561 

   คุณสมบัติของผู้ยื่นลงทะเบียน 
   (1) เป็นหญิงต้ังครรภ์ มารดาของเด็กแรกเกิดหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย  

อยู่ในครัวเรือนยากจน หรือเส่ียงต่อความยากจน คือมีรายได้รวมของครัวเรือนท้ังหมดหาร
เฉล่ียสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียไม่เกิน 3,000  บาทต่อคนต่อเดือน หรือไม่เกิน 
36,000 บาทต่อคนต่อปี 

   (2) ถึง (6) รายละเอียดอยู่ในประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่แจกให้ท่ีประชุม  
จึงขอให้สมาชิกสภาฯในแต่ละหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 

   1.2 เรื่องแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด ประจ าปี พ.ศ.2561) 
   กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด  

ประจ าปี พ.ศ.2561 ข้ึน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
    1. กรอบการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ แบ่งการด าเนินงานออกเป็น  3   

ระยะ และการส่งเสริมการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง  กลางทาง 
 2. เป้าประสงค์ 
 2.1 ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
 2.2 ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้นับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2.3 ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
 2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”  

      เพื่อส่งเสริมการจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 40 ได้รับการก าจัดอย่าง 

      ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3.2 สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการท่ัวประเทศร้อยละ 20  
      ได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือบ าบัดฟื้นฟู 

 3.3 ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 30 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
 3.4 ครัวเรือนร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อ 

     ส่งเสริมการจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
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    3.5 หมู่บ้านชุมชนร้อยละ 100 มีการจัดต้ังจุดรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน 
    3.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยก 

      ประเภทในส่วนสาธารณะและสถานท่ีท่องเท่ียวทุกแห่ง 
4. การสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 
 ให้จังหวัดด าเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ต้ังแต่ระดับ 
จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน พร้อมท้ังให้เร่ง
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ี 
5. ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

   1.3 เรื่องการเสนอโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

    อบต.ได้เสนอโครงการ หนึ่งคนหนึ่งแปลง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ 
จังหวัดจันทบุรีและคาดว่าจะได้รับงบประมาณมาด าเนินการโครงการนี้ เสนอขอ
งบประมาณ 82,120  บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับ
สภาแวดล้อมได้อย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน มีพื้นท่ีเป้าหมายท่ี กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก
สวนครัว บ้านเกาะพลอง หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองบัว 

   1.4 เรื่องการเสนอโครงการตามแผนพัฒนาจังหวดั (งบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรี  
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ปีงบประมาณ 2561 

    ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้มีค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ 334/2560  ลงวันท่ี  8   
ธันวาคม  2560 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นท่ีเขตตรวจราชการท่ี 9 ประกอบด้วยจังหวัด
จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง 

    ให้จังหวัดจัดท าแผนงาน/โครงการ ท่ีมีลักษณะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือ 
จ าเป็น หากไม่ด าเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในพื้นท่ี มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที เป็นโครงการท่ีไม่ผูกพัน
งบประมาณปีต่อไป และต้องไม่เป็นโครงการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

    จังหวัดจันทบุรี ได้พิจารณาเสนอโครงการของ อบต.หนองบัว เข้ารับการจัดสรร 
งบประมาณ ได้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว 
– คมบาง หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองบัว เช่ือมต่อหมู่ 1 ต าบลคมบาง  
งบประมาณ  1,364,000.- บาท 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2560  เมื่อวันท่ี  12  ธันวาคม  2560 มีข้อความใด 

ท่ีจะแก้ไขเพิ่มหรือไม่ และขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ท่ีประชุม  ไม่มีการขอแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน  10  เสียง   

งดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2561   และสมัยแรกประจ าปี 2562 
นายชวลิต  แก้วศรี อาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  มาตรา 53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือ 

หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

    และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ข้อ 11 (3) และข้อ 21  ก าหนดว่า 

    ข้อ 11 (3)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนดว่าปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 
มาบังคับโดยอนุโลม 

    ผมจึงขอปรึกษาท่ีประชุม  เราจะก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2561 และ 
สมัยแรกประจ าปี 2562  เช่นไร 

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติจ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประจ าปี 2561 และสมัยแรกประจ าปี 2562  ดังนี ้

   1.สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 1   ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15  กุมภาพันธ์   2561  
  มีระยะเวลา  15  วัน 
2.สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2   ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15  พฤษภาคม  2561 
   มีระยะเวลา  15  วัน 
3.สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3   ต้ังแต่วันท่ี  1 – 15  สิงหาคม  2561  
   มีระยะเวลา  15  วัน 
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4.สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4   ต้ังแต่วันท่ี  1 – 15  ธันวาคม  2561   
   มีระยะเวลา  15  วัน 
และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกปี พ.ศ.2562  ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15  กุมภาพันธ์  
2562  มีระยะเวลา  15  วัน 

   3.2 เรื่องเตรียมการเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 –  
พ.ศ.2564 

นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องนี้ขอเชิญท่านนายกได้น าเรียนให้ท่ีประชุมได้รบัทราบด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์  เรื่องการเตรียมการเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
นายก อบต.  ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนฯ มีโครงการ 

อะไรบ้าง ผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้น าเสนอ 
นางสาวน้ าผ้ึง ทองศรี ในการจัดท าแผนเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนครั้งนี้  แยกออกเป็นสองส่วน ดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ  ส่วนท่ี 1 การเพิ่มเติมแผน ประกอบด้วย  21   โครงการ 
   (1) โครงการปรับปรุงตะแกรงเหล็กครอบบ่อพักบริเวณข้างวัดเนินโพธิ์ หมู่ท่ี 9 
   (2) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเนินโพธิ์ – บางสระเก้า หมู่ท่ี 9  (ก่อนถึงซุ้มประตู 

     วัดเนินโพธิ์ด้านตะวันออก) 
   (3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเนินโพธิ์ – บางสระเก้า หมู่ท่ี 9 (บริเวณศูนย์ 

     พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 
   (4) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะ หมู่ท่ี 9 (บริเวณข้างก าแพงวัดเนินโพธิ์ 

      ด้านตะวันออก 
   (5) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 
   (6) โครงการปรับปรุงร่องน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 1 (บริเวณท่ีสาธารณะดอนมะม่วง  

     เช่ือมต่อคลอจันทร์) 
   (7) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะ หมู่ท่ี 2 (บริเวณซอยท่าม่วงฝ่ังขวา) 
   (8) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายล าไย หมู่ท่ี 8 
   (9) โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนสายเนินตากัน หมู่ท่ี 8 
   (10) โครงการก่อสร้างราวกันตก 2 จุด หมูท่ี่ 8 
   (11) โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 10 
   (12) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 10 

      (บริเวณข้างศูนย์ทอเส่ือ) 
   (13) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะ  หมู่ท่ี 11 บริเวณซอย 7 
   (14) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 แยกซ้าย หมู่ท่ี 11 
   (15) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 แยกซ้าย หมู่ท่ี 11 
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   (16) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.บริเวณ ซอย 5 เช่ือมต่อซอย 8 หมู่ท่ี 11 
   (17) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอย 7 หมู่ท่ี 11 
   (18) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณภัย  

       ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   (19) โครงการการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (อุดหนุน 

        หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
   (20) โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดโรค (ฉีดวัคซีน) 
   (21) โครงการส ารวจข้อมูล จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  

       คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
   ส่วนท่ี 2 การเปล่ียนแปลงแผน ประกอบด้วย 
   (1) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายประหยัดจิตร – เกาะขวาง หมู่ท่ี 1 
   (2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว – คมบาง  

     หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัว เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 1 ต.คมบาง 
ท่ีประชุม  ได้มีการพิจารณากันอย่างกว้างขวาง พิจารณาถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมแผนและ 

เปล่ียนแปลงแผน ในท่ีสุดเห็นชอบให้ด าเนินการ โดยน าโครงการท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนไปจัดท าประชาคมและน ากลับมาให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเห็นชอบต่อไป   มีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอืน่ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวันชัย ผดุงพินิจกุล ขอโคมไฟฟ้า เพื่อติดในหมู่บ้าน เพื่อให้มีความสว่างในการสัญจรยามค่ าคืน 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข เรื่องเสาสัญญาณวิทยุ มีสัญญาณคล่ืนรบกวน เป็นสาเหตุท าให้เกิดฟ้าผ่าลงในหมู่บ้าน ท าให้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายเป็นประจ า 
นายชวลิต แก้วศรี มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 

ลงช่ือ   วรเทพ    มัจฉาชีพ ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
             (นายวรเทพ    มัจฉาชีพ) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

    ลงช่ือ    ธงชัย   สมเจริญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธงชัย   สมเจริญ) 
        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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ลงช่ือ  สายรุ้ง   อินทรโสภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสายรุ้ง   อินทรโสภา) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี 11 

ลงช่ือ      จริน   สมุทร์คีรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวจริน   สมุทร์คีรี) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี 10 

ลงช่ือ     ชวลิต   แก้วศรี ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายชวลิต   แก้วศรี) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


