
ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั งที่ ๒ ประจ้าปี ๒๕61 
วันที่  ๑5 สิงหาคม  ๒๕61 เวลา  ๑๓.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
 

******************* 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายวิจิตร  สงหนอง ประธานสภา อบต.น้้าผุด 
๒. นายโรม  เยาว์ด้า รองประธานสภา อบต.น้้าผุด 
๓. 

 

นายคล่อง  แป้นแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๔. นายจริน  ฤทธิฉิม สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๕. นายวิรัตน์  วิเชียร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๒ 
6. นายปรีชา  หมุนแทน สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๓ 
7. นายสนอง  ขุนด้า สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๓ 
8. นายปรีชา  ยังช่วย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ 
9. นายเชิดชัย  เพ็งล้า สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ 

10. นายจ้านาญ  ชัยสุข สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑1. นายอนันต์  นุ่นแก้วสุทธิ์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑2. นายสุทิน  เลื่อนแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑3. นางเสาวนีย์  ศรีหมอก สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑4. นายสายชล  ชูเพชร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑5. นายศราวุธ  นุ้ยเอียด สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑6. นายสมปอง  ปานแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑7. นายสมปอง  สะดี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑8. จ.ต.วิโรจน ์ เลี้ยงสกุล สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๙ 
19. นายนูน  มากแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๒0. นายส้าเริง  สังขาว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒1. นายช้านาญ  หมุนแทน สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒2. นายสินไชย  ชูสีอ่อน สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๒3. นายมณเฑียร  ทองนุช สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๒4  นางเยาวลักษณ์ รัตนะ เลขานุการสภา อบต.น้้าผุด 

 

 



           ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายสมปอง แก้วละเอียด  ส.อบต.หมู่ที่ 2    ลากิจ         

            ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวิศาตร แสงศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๒. นายอุดม จันสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๓. นายวิชาญ  แก้วลาย  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๔. นางพรทิพย์ เสนี           เลขานุการฯนายก 
๕. นางสุมาลี  จ้านงค์       รองปลัดฯ                  
๖. นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง      หัวหน้าส้านักปลัดฯ 
๗. นางอักษรา  ปฐมอรรฆย์กุล ผู้อ้านวยการกองคลัง 
๘. นางกรกานต์  จันทร์กระจ่าง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 

 

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 

สมาชิกสภาฯ มาประชุม  22  ท่าน ปรากฎว่าครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒ ประจ้าปี ๒๕61 และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี – 

 
  ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

  นายวิจิตร สงหนอง                 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดได้มีการประชุมสภาองค์การ 
     ประธานสภาฯ               บริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่  6 

สิงหาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ซึ่ ง
เลขานุการสภาฯ   ได้จัดท้ารายงานการประชุมแจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน 
ทราบแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม หากมีข้อความ 
ใดไม่สมบูรณ์หรือแก้ไขเพ่ิมเติม ขอเชิญน้าเสนอที่ประชุมเพ่ือขอมติที่
ประชุมสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติม หากไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  ผมขอ
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2557 ข้อ 57  ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดว่า
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมขอให้ท่าน  ยกมือขึ้น 

 



มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม ๒๕61 ดังนี้ 

                                     รับรองรายงานการประชุม  จ้านวน  ๒2  เสียง 
                                     ไม่รับรอง                       จ้านวน   -    เสียง 
                                     งดออกเสียง                    จ้านวน   ๑   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓             เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 

      3.1 ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน 
นางอักษรา ปฐมอรรฆยกุ์ล  ดิฉันได้รับมอบหมายจากนายวิศาตร แสงศรี นายกอบต.น้้าผุด ขอชี้แจง      
   ผู้อ้านวยการกองคลัง               ญัตติ ดังนี้  
      เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
                                            เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 )  
      พ.ศ.2558 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ  
      สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีคามจ้าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป 

อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
แล้ว หากไม่ได้ด้าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายเงินดังกล่าว ให้เงินจ้านวนนั้น
ตกเป็นเงินสะสม จ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบเสียงตาม
สายแบบไร้สาย หมู่ที่ 1 - 12 งบประมาณ ตั้งไว้ 1,790,000 บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน้าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา   
อนุมัต ิ

 

นายวิจิตร สงหนอง            มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
   ประธานสภาฯ 



นางเยาวลักษณ์ รัตนะ   ขอให้ผอ.กองคลังชี้แจงเพ่ิมเติม โครงการที่ขอกันเงินด้วยค่ะ 
    ปลัดอบต.น ้าผุด 
 

นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล   โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย  หมู่ที่ 1 - 12 ในปีงบ       
        ผอ.กองคลัง                   ประมาณ  2561  ได้ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ

ได้ผู้รับเหมาแล้ว ปรากฏว่าไม่มาท้าสัญญา และองค์การบริหารส่วนต้าบล
ยังต้องการด้าเนินโครงการอีก ดังนั้น จึงต้องขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน 

 

นายวิจิตร สงหนอง     มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ                   กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้าง 

ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย  หมู่ที่  1 – 12  งบประมาณ  ตั้งไว้ 
1,790,000 บาท 

 

มติที่ประชุม                มีมติอนุมัติให้กันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ้านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย หมู่ที่ 1-12 งบประมาณ 
ตั้งไว้  1,790,000 บาท 

                                                       อนุมัต ิ        22   เสียง  
                                                       ไม่อนุมัติ       –     เสียง 
                                                       งดออกเสียง   1    เสียง 
 
     ๓.2  พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  วาระท่ีสอง 
ขั นแปรญัตติ 

 

    นายปรีชา ยังช่วย  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานกรรมการแปรญัตติ     ประจ้าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้รับมติ

รับหลักการแห่ง(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2562 และได้ก้าหนดระยะเวลาการยื่นแบบญัตติตั้งแต่สภารับ
หลักการ ก้าหนดวันที่  7 - 9  สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 
16.30  น. นับตั้งแต่สภาฯมีมติรับหลักการ และคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  เมื่อวันที่   13 
สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 50 จึงขอรายงานผลการ
พิจารณาแปรญัตติ ดังต่อไปนี้ 
1. ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัติ 

      2. ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีกรรมการท่าน 
      ใดขอแปรญัตติและมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

 

นายวิจิตร สงหนอง   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ       
   ประธานสภาฯ               สมัยที่ ๓  ประจ้าปี   พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕61  
                                         ได้มีมติ รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  

๒๕62 ไปแล้วนั้น  บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปี ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าไม่มี
การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดในการพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  พ.ศ.  ๒๕62  ผมจึงขอสอบถาม  สมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ ขอมติให้ความ
เห็นชอบในวาระท่ี ๒ 

                                    

นายวิจิตร  สงหนอง         เมื่อที่ประชุมไม่มีใครซักถามหรืออภิปราย ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าให้ความ     
ประธานสภาฯ             เห็นชอบ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕62 ในวาระที่ ๒ หรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบโปรดยกมือ
ขึ้น  

 

      มติที่ประชุม                       ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในวาระท่ีสอง  

                                       เห็นชอบ      จ้านวน     ๒2   เสียง 
                                       ไม่เห็นชอบ   จ้านวน      -     เสียง 
                                       งดออกเสียง   จ้านวน     ๑     เสียง 

                                               

                                                    -   พัก ๑0 นาที  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔           ๓.3 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
                                        งบประมาณ  พ.ศ.๒๕62วาระท่ีสาม 

นายวิจิตร สงหนอง     ผมขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  
  ประธานสภาฯ                      ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯว่าเห็นชอบ 

ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดเห็นชอบ
ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 



มติที่ประชุม                  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดมีมติเห็นชอบให้ตรา 
                                         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
                                   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณฯ     จ้านวน    ๒2     เสียง 
                                    ไม่เห็นชอบ                                            จ้านวน      -     เสียง 
                                   งดออกเสียง                                           จ้านวน      ๑    เสียง 
 

นายวิจิตร สงหนอง          เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ   
  ประธานสภาฯ           งบประมาณ รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 แล้ว ขั้นตอนต่อไป 
                                         เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดที่จะน้าข้อบัญญัติ 
                                         งบประมาณ รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เสนอนายอ้าเภอ 
                                         เมืองตรัง เพื่อพิจารณาอนุมัติและ ประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕          เรื่อง อ่ืนๆ 

นายวิศาตร แสงศรี                  อบต.น้้าผุดได้รับคัดเลือกให้น้าร่องโครงการ ธนาคารน้้าใต้ดิน ซึ่งผมและ      
 นายกอบต.น ้าผุด    ผู้อ้านวยการกองช่างได้ไปอบรมพร้อมกับอบต.นาชุมเห็ด  ที่จังหวัดสตูล  

ได้รับงบประมาณ อบต. ละ 5,000 บาท เพ่ือท้าโครงการธนาคารน้้าใต้ดิน 
โดยให้คัดเลือกมา 1  พื้นที่ ให้ช่างไปส้ารวจและด้าเนินการ ใช้งบประมาณ
จากส้านักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง ในส่วนตัวผมได้ด้าเนินการแล้วในลักษณะ
ส่วนตัว ซึ่งมีประโยชน์ หากใครสนใจให้ไปดูได ้

 

นางเยาวลักษณ์ รัตนะ  เนื่องจากอบต.น้้าผุดจะของบเพ่ือรองรับการกระตุ้นทางเศรษฐกิจตาม  
   ปลัดอบต.น ้าผุด      นโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาตร์จังหวัดภาคใต้กลุ่มอันดามันเกี่ยวกับ 
     การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและ 
     การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ส่งเสริมอาชีพระดับต้าบล  
     หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าอบต.น้้าผุด ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร  
     (ตามแบบแปลนของอบต.น้้าผุด) พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,470 ตาราง 
        เมตร งบประมาณ 7,278,911 บาท 

ดังนั้น  จึงต้องขอให้พ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่จาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ซึ่งเป็นที่ส้าคัญส้าหรับที่หลวง  ที่อบต.น้้าผุด ดูแล
อยู่ ให้เป็นไปตามข้ันตอนตามล้าดับต่อไป 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ก่อสร้างอาคาร ศูนย์ส่งเสริมอาชีพระดับต้าบล หมู่ที่ 4 
บริเวณหน้าอบต.น้้าผุด ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร (ตามแบบ
แปลนของอบต.น้้าผุด) พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,470 ตารางเมตร 
งบประมาณ  7,278,911  บาท 

                                               เห็นชอบ 22 เสียง 



                                               ไม่เห็นชอบ – เสียง 
                                                งดออกเสียง 1 เสียง   
 

นางกรกานต์ จันทร์กระจ่าง  ก้าหนดเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้้าผุด หลังที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม      
      ผอ.กองการศึกษา            2561 เวลา 9.00น. ขอเชิญทุกท่านเลี้ยงอาหารเพลพระ และร่วม 
               รับประทานอาหารในวันดังกล่าว 
 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง   ส้านักงานปลัดจะจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด 
     หน.ส้านักปลัด         แยกขยะท่ีต้นทาง ในวันที่ 21 ส.ค. 2561 ณ โรงเรียนน้้าผุด เป้าหมาย 
     หมู่บ้านล่ะ 10 คน ขอเชิญทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ 
 

นายวิจิตร สงหนอง            มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะจะสอบถามในที่ประชุมอีกไหมครับถ้าไม่ม ี
ประธานสภาฯ        ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัย

ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ้าปี ๒๕61   
 

ปิดประชุม เวลา ๑๔.05 น.     
 

                                        (ลงชื่อ)     เยาวลักษณ์  รัตนะ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (นางเยาวลักษณ์  รัตนะ) 
              เลขานุการสภา อบต.น้้าผุด 
     

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น 
หลักฐาน 
 

                                         (ลงชื่อ)  คล่อง  แป้นแก้ว     ประธานกรรมการ 
 (นายคล่อง  แป้นแก้ว) 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 

                                         (ลงชื่อ)  สมปอง ปานแก้ว     กรรมการ 
  (นายสมปอง ปานแก้ว) 

ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 

                                         (ลงชื่อ) สมปอง  แก้วละเอียด  กรรมการ/เลขานุการ 
        (นายสมปอง  แก้วละเอียด) 

    ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 

                                       (ลงชื่อ)     วิจิตร  สงหนอง      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายวิจิตร  สงหนอง) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
 


