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-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุม 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  
สมัยประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

…………………………………… 
 

รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธานสภา อบต.หนองพลับ  พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม  
๒ นายสมพงษ์     เอ่ียมอาษา รองประธานสภา อบต.หนองพลบั สมพงษ์  เอ่ียมอาษา  
๓ นายธีรพงศ์     ทองใบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ธีรพงศ์  ทองใบ  
๔ นายสน          ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ สน  ตาลอ่อน  
๕ นางหวานใจ    เหล็กคม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ หวานใจ  เหล็กคม  
๖ นางเฉลา        ค ้าประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เฉลา  ค ้าประเสริฐ  
๗ นางไพเราะ     ปิ่นประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ไพเราะ  ปิ่นประยูร  
๘ นางถนอม      ตอนสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ถนอม  ตอนสุข  
๙ นายชริน        สังข์เสน่ห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ชริน  สังข์เสน่ห ์  

๑๐ นายประธาน   เรืองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ประธาน  เรืองทอง  
๑๑ นายชื น          ให้นุช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ชื น  ให้นุช  
๑๒ นายฉลวย       อุ่นอิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ฉลวย  อุ่นอิน  
๑๓ นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขานุการสภา อบต.หนองพลับ เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  

 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายนที          เพ็งพิณ นายก อบต.หนองพลับ  นที  เพ็งพิณ  
๒ นายนิมิตร       นิ่มบรรเลง รองนายก อบต.หนองพลับ นิมิตร  นิ่มบรรเลง  
๓ นายเอนก        จีนธ ู รองนายก อบต.หนองพลับ เอนก จีนธู  
๔ นายเกรียงไกร   เมฆา เลขานุการนายก อบต.หนองพลบั เกรียงไกร  เมฆา  
     
     
     
     

/รายชื่อ... 
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รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ท่ีไม่มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

- - -  
 

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓0 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 

กล่าวเปิดประชุม และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
 
ระเบียบวำระท่ี 1 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี ๒ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

 เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จะเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองพลับ สมัยประชุมวิสามัญ ครั งที่ ๑ /๒๕๖๒ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมั ติ 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ และเรื่องอ่ืนๆ ตามประกาศอ้าเภอเมืองเพชรบุรี 
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับ  สมัยวิสามัญ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสืออ้าเภอเมือง
เพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๖/๑๗๑๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การอนุญาต
เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
มาประชุมในวันนี   
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สมัยสำมัญ
ประจ ำปี สมัยท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 
ตามที่ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ สมัยสามัญประจ้าปี    
สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นั น คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมที่ได้รับแต่งตั งจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จ้านวน         
๓ ท่าน คือ นายฉลวย  อุ่นอิน, นายสน  ตาลอ่อน และ นางหวานใจ  เหล็กคม          
ได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมกัน
ตรวจรายงานการประชุมตามที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ และจะมี   
ผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีขอทราบมติ   
ที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ     
สมัยสามัญประจ้าปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ อย่างเป็นเอกฉันท์ 
จ้านวน ๑๒ เสียง 

/ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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ระเบียบวำระท่ี ๓ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
ระเบียบวำระท่ี ๔ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 

 เรื ่อง ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ ่น (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕)    
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอให้สภาแห่งนี พิจารณาขอความ 
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองพลับ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลชี แจงรายละเอียดและเหตุผล
ความจ้าเป็นดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับได้รับทราบเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั ง
ก้าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่      
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับ จึงมีความจ้าเป็นต้องขอให้สภาแห่งนี พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๑๗ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้มอบให้สมาชิกสภาฯทุกท่านไปพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว  
 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ  
 
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับได้ชี แจงเหตุผลความจ้าเป็นที่ต้อง
ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองพลับ ขอทราบมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับเสนอหรือไม่ 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๒ เสียง 
 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ชี แจงรายละเอียดและความจ้าเป็น
ดังกล่าว 

/นายนที เพ็งพิณ... 
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นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ได้รับการร้องขอจากราษฎร หมู่ที่ ๗ 
ต้าบลหนองพลับ ให้พิจารณาด้าเนินการปรับปรุงท่อระบายน ้าคลองรับน ้าหนองไม้นาค    
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เนื่องจากท่อระบายน ้าคลองรับน ้าหนองไม้นาค 
เกิดการช้ารุดไม่สามารถท้าการส่งน ้า และเปิด-ปิดน ้าได้ ท้าให้เกษตรกรผู้ท้านา    
ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหากด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เกษตรกรสามารถน้าน ้าไปใช้ในการท้าการเกษตรได้โดยสะดวกและเป็นการส่งเสริม
การประกอบอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ของประชาชน และรายการอ่ืนๆ รายละเอียด
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและแบบแปลน ตามเอกสารที่ได้มอบให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงมีความจ้าเป็น ต้องให้สภาฯ 
แห่งนี  พิจารณาการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการและงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 2๗  ดังนี  

กองช่ำง 
รายการที่ ๑ 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 

ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๑,๗๓๙,๒๘๐ บาท งบประมาณก่อนโอน 
๘๒๒,0๓๓ บาท โอนลด ๑๒๐,000 บำท งบประมาณคงเหลือ ๗๐๒,๐๓๓ บาท 

โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง
ท่อระบายน ้าพร้อมประตูเปิด-ปิดน ้า คลองรับน ้าหนองไม้นาค หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดท่อ 
คสล. ๑.๐๐ เมตร จ้านวน ๙ ท่อน พร้อมประตูเปิด-ปิดน ้า โครงเหล็กส้าหรับ  
ท่อ  ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับก้าหนด) 
งบประมาณอนุมัติ  ๐  บาท งบประมาณก่อนโอน  ๐  บาท โอนตั้งรำยกำรใหม่ 
๑๒๐,000 บำท งบประมาณคงเหลือ ๑๒๐,000 บาท  

รายการที่ ๒ 
โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการ  
ตาข่ายกั นภายในอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองพลับ หมู่ที่ 3 งบประมาณอนุมัติ 
210,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 210,000 บาท โอนลด 210,000 บำท 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 2) ค่าด้าเนินการจัดการ
เลือกตั งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๓๐0,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน ๓๐๐,000 บาท โอนลด ๖0,000 บำท งบประมาณคงเหลือ 
๒๔๐,๐๐๐ บาท 

/โอนตั งจ่าย… 



Folder:ส ำนกัปลดั/ประชมุสภำฯ 3/2561 

- ๕ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 

 โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการติดตั ง
ฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองพลับ หมู่ที่ 3 งบประมาณอนุมัติ 0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 0 บาท โอนเพิ่ม 2๗0,000 บำท งบประมาณคงเหลือ 
๒๗๐,๐๐๐ บาท 

ส ำนักปลัด 
รายการที่ ๑ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 2) ค่าด้าเนินการจัดการ
เลือกตั งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๓๐0,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน ๒๔๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒,๕๐๐ บำท งบประมาณคงเหลือ 
๒๓๗,๕๐๐ บาท 

โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA งบประมาณ
อนุมัติ  ๐  บาท งบประมาณก่อนโอน  ๐  บาท โอนตั้งรำยกำรใหม่ ๒,๕๐๐ บำท 
งบประมาณคงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท 

รายการที่ ๒ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 2) ค่าด้าเนินการจัดการ
เลือกตั งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๓๐0,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน ๒๓๗,๕๐๐ บาท โอนลด ๕,๘๐๐ บำท งบประมาณคงเหลือ 
๒๓๑,๗๐๐ บาท 

โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA งบประมาณ  
อนุมัติ  ๐  บาท งบประมาณก่อนโอน  ๐  บาท โอนตั้งรำยกำรใหม่ ๕,๘๐๐ บำท 
งบประมาณคงเหลือ ๕,๘๐๐ บาท  

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับทุกท่านได้รับทราบรายละเอียด   
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าวแล้ว ขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกันพิจารณา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ
ท่านใดจะอภิปรายในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีขอทราบมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๒ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายการดังกล่าวได้ 

  /ระเบียบวาระท่ี ๕... 
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ระเบียบวำระท่ี ๕ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
- ไม่มี 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ       
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมในครั งนี      
และขอปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๒.๐๐ น. 

 
 

 
(ลงชื่อ)….……..เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์…………..ผู้จดรายงานการประชุม 

                   (นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)……….…ฉลวย  อุ่นอิน…………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
(ลงชื่อ)…………สน  ตาลอ่อน………... กรรมการ 
              (นายสน  ตาลอ่อน) 
 
 
ลงชื่อ………หวานใจ  เหล็กคม…….… กรรมการ 
           (นางหวานใจ  เหล็กคม) 
 
 
 
 

                       ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

 พงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
                      (นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 


