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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที ่ 13  มิถุนายน 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

---------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายคล่องประจันทร์ ดวงมาลัย ประธานสภา คล่องประจันทร์ ดวงมาลัย  
2 นางร าไพ     แสนพลมาตร รองประธานสภา ร าไพ  แสนพลมาตร  
3 นายยุทธพงษ์    พานเมือง เลขานุการสภาฯ ยุทธพงษ์    พานเมือง  
4 นายสุวิทย์     บุญภา สมาชิก  อบต.ม.1 สุวิทย์     บุญภา  
5 นางบุญเกิด      ศรีชัยมูล สมาชิก  อบต.ม.1 บุญเกิด      ศรีชัยมูล  
6 นายประกาย  ทวีทรัพย์ สมาชิก  อบต. ม.2  

 7 นายสมพร     อินทร์ยก สมาชิก  อบต. ม.2 
8 นายสมาน     เต็มตาวงษ์ สมาชิก  อบต. ม.3 สมาน     เต็มตาวงษ์  
9 นายสุระพล   บัวศรี สมาชิก  อบต. ม.4 สุระพล   บัวศรี  
10 นายปัญญา   บุญพา สมาชิก  อบต. ม.4 ปัญญา   บุญพา  
11 นายวิชัย       วรรณา  สมาชิก  อบต. ม.5 วิชัย       วรรณา   
12 นายทองดี     เสืองาม สมาชิก  อบต. ม.5 ทองดี     เสืองาม  
13 นายส าลี       ยูนิน สมาชิก  อบต. ม.6      พ้นจากต าแหน่งเหตุเสียชีวิต 
14 นายอ่อนจันทร์   ทุมพร สมาชิก  อบต. ม.6 อ่อนจันทร์   ทุมพร  
15 นางวิภาวรรณ    ดงแสนสุข สมาชิก  อบต.ม.7 วิภาวรรณ    ดงแสนสุข  
16 นายบุญเย็น     เลื่อนแก้ว สมาชิก  อบต. ม.8 บุญเย็น     เลื่อนแก้ว  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญไทย   แสนกระจาย นายก อบต.นาชุมแสง บุญไทย   แสนกระจาย  
2 นายทองม้วน  ดวงพรมยาว รองนายก อบต.ฯ ทองม้วน  ดวงพรมยาว  
3 นายสังวาล    บุญภา รองนายก อบต.ฯ สังวาล    บุญภา  
4 นายเทียนชัย   วิเชียรเครือ เลขานุการนายก ฯ เทียนชัย   วิเชียรเครือ  
5 นายศรายุทธ   บัวรัตน์ รองปลัด อบต.ฯ ศรายุทธ   บัวรัตน์  
6 ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์ ผอ.กองช่าง ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์  
7 นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา ผอ.กองคลัง นารีรัตน์  จันทร์มา  
8 นายกฤษณะ  แสนโคตร หัวหน้าส านักปลัด กฤษณะ  แสนโคตร  
9 นางสาวนฤมล  ช านาญกุล ผอ.กองสวัสดิการสังคม นฤมล  ช านาญกุล  
10 นายเด่น  มะยุระยอด นักวิชาการศึกษา เด่น  มะยุระยอด  
11 นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  
12 นายโกวิทย์  บุญภา ผช.นักวิเคราะห์  โกวิทย์  บุญภา  
 

พ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งศาลฯ 
 

-ส าเนา- 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.  

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว นายยุทธพงษ์  พานเมือง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาชุมแสง ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ และได้เรียน
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง สมัยสามัญ สมัย

ที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  ขอให้สมาชิกทุกท่านโดยยึดหลักโดย
เคร่งครัด  

  ที่ประชุม  - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 
2562  ครั้งที่  1/2562  วันที่  3  พฤษภาคม  2562 

 
ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา - ตามท่ี นายบุญไทย  แสนกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
นาชุมแสง เป็นผู้ยื่นเสนอญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงขอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง เป็นผู้อภิปรายประกอบญัตติต่อไป 

 
การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

นายก อบต. - ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา
ห้าปี ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) และให้ท าการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน  
2562 ตามหนังสือสั่งการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล      
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นาชุมแสงจึงได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสงได้พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  ล าดับต่อไป รองปลัด 
อบต.นาชุมแสง ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงจะได้อธิบายขั้นตอนและแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ครับ 

รองปลัด อบต. - กระผม นายศรายุทธ  บัวรตัน์  รองปลัดอบต.นาชุมแสง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล       
นาชุมแสง  ผมจะขออธิบายขั้นตอนและแนวทางทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง
ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน(ระดับต าบล) ในวันที่ 30 พฤษภาคม  
2562  โดยหนังสือสั่งการได้อนุโลมให้ประชาคมระดับต าบลได้เลย อบต.      
นาชุมแสงจึงไม่ได้ลงประชาคมระดับหมู่บ้านครับ 

  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม
แนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 7 มิถุนายน  
2562 

  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นในวันที่  10  มิถุนายน  2562 

  4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ด าเนินการมาถึงข้ันตอนนี้ครับ   

ล าดับต่อไปผมขออธิบายรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล        
นาชุมแสง  เอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว  
ดังนี้  
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 ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบไปด้วย 

  1. ด้านกายภาพ 
   1.1 ที่ตั้ง 
   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   1.4 ลักษณะ 

  2. ด้านการเมืองการปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
   2.2 การเลือกตั้ง 

  3. ประชากร 
   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  4. สภาพทางสังคม 
   4.1 การศึกษา 
   4.2 สาธารณสุข 
   4.3 อาชญากรรม 
   4.4 ยาเสพติด 
   4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
   5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   5.2 การไฟฟ้า 
   5.2 การประปา 
   5.4 โทรศัพท์ 
   5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ 

ครุภัณฑ์ 
  6. ระบบเศรษฐกิจ 
   6.1 การเกษตร 
   6.2 การประมง 
   6.3 การปศุสัตว์ 
   6.4 การบริการ 
   6.5 การท่องเที่ยว 
   6.6 อุตสาหกรรม 
   6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   6.8 แรงงาน 
  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   7.1 การนับถือศาสนา 
   7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
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   7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

  8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
   8.1 น้ า 
   8.2 ป่าไม้ 
   8.3 ภูเขา 
   8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา

จังหวัด 
   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.1 วิสัยทัศน์ 
   2.2 ยุทธศาสตร์ 
   2.3 เป้าประสงค์ 
   2.4 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
   2.5 กลยุทธ์ 
   2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี

เกี่ยวข้อง 
 
 ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  (รองปลัด อบต.นาชุมแสง ได้ชี้แจงรายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  ผ.01,  ผ.02,  ผ.02/1,  ผ.03  ตามเอกสารแนบ  เป็นเวลานาน
พอสมควร) 
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 ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านจะอภิปรายหรือสอบถามไหมครับ 

ที่ประชุม - ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง  เป็นเวลานานพอสมควร 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา - หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการลงมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

- ขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยการยกมือครับ 

  มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีมติเห็นชอบแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือ  ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวต่อไปครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  อ่ืนๆ 

  ประธานสภา - เชิญท่านสมาชิกและนายก อบต. 

  นายก อบต. 1. การรายงานถังขยะของสมาชิกกองทุนขยะยังมีสมาชิกที่ยังไม่รายงานการใช้
ถังขยะให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงอยากให้สมาชิกสภาหมู่ที่ 3, 
4, 8 ได้ก าชับสมาชิกกองทุนขยะรายงานการใช้ถังขยะ 

 2. การจัดงานวันก่อตั้งอ าเภอทุ่งฝน ครบรอบ 43 ปี และนมัสการหลวงพ่อ
ทองค า  ในระหว่างวันที่  1 – 3  กรกฎาคม  2562  เรียนเชิญสมาชิกสภาทุก
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดการดังนี้ 

  วันที่  1  กรกฎาคม  2562 
  - พิธีท าบุญตักบาตร 
  - ร าบวงสรวง 
  - พิธีเปิดงานวันก่อตั้งอ าเภอทุ่งฝน ครบรอบ 43 ปี 
  - การแสดงของเด็กนักเรียน 
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  - การจัดกิจกรรมออกร้านของส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กร
ภาคเอกชนต่างๆ 

  - การชกมวยการกุศล 

  วันที่  2  กรกฎาคม  2562 
  - กิจกรรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ 
  - การแข่งขันเซปักตะกร้อ 
  - การแสดงของเด็กนักเรียน 
  - การจัดกิจกรรมออกร้านของส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กร

ภาคเอกชนต่างๆ 
  - การประกวดร้องเพลง (อบต.นาชุมแสงเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด) 
  - การชกมวยการกุศล 

  วันที่  3  กรกฎาคม  2562 
  - การประกวดเต้นแอโรบิค 
  - การจัดกิจกรรมออกร้านของส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กร

ภาคเอกชนต่างๆ 
  - การแข่งขันเซปักตะกร้อ 
  - การประกวดสาวงามประเภทสอง 

 3. การก่อสร้างศาลเจ้าปู่พ่ึมได้ด าเนินการก่อสร้างแล้ว เรียนเชิญท่านสมาชิก
สภาทุกท่านร่วมบริจาค สมทบทุนเพ่ือด าเนินการก่อสร้างดังกล่าวครับและจะ
ด าเนินการขึ้นบ้านใหม่ของเจ้าปู่พ่ึมเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย 

 4. ผมได้น าทีมงานกู้ชีพ อบต.นาชุมแสงไปตัดเสาส่งสัญญาณหอกระจายข่าวที่
ช ารุดและน ามาซ่อมแซมเป็นเสาส่งสัญญาณวิทยุของกู้ชีพ อบต.นาชุมแสง 

    นายสังวาล  บุญภา 1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จังหวัดอุดรธานี มาประชุม  ณ  อบต. 
    รองนายก อบต. นาชุมแสง เรื่องการต่อเติม ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้โดยใช้งบประมาณจาก พอช. 

จังหวัดอุดรธานี  จึงขอความร่วมมือท่านมาชิกสภาทุกท่านส ารวจผู้ยากไร้
หมู่บ้านละ  1  คน  เพ่ือรายงาน พอช. ครับ 

 2. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จังหวัดอุดรธานี  ได้มอบเงินจ านวน  
300,000  บาท  ให้กองสวัสดิการ อบต.นาชุมแสง  เพ่ือสมทบทุนในกองทุน
วันละบาท  ยอดรวมในกองทุนวันละบาทเงินประมาณ  700,000 บาท 

    นายทองดี  เสืองาม - การก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  จะได้ด าเนินการในตอน 
    สมาชิก  อบต. ม. 5 ไหนครับ 
   
    นายก อบต. - อยู่ในขั้นตอนการท าสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมาครับ 
 

   ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
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                   (ลงชื่อ)     ยุทธพงษ ์ พานเมือง    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 ( นายยุทธพงษ์  พานเมือง ) 
     เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง 

(ลงชื่อ)    อ่อนจันทร์  ทุมพร กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายอ่อนจันทร์  ทุมพร) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ทึ่ 6 

(ลงชื่อ)    บุญเย็น  เลื่อนแก้ว กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายบุญเย็น  เลื่อนแก้ว) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 8 

(ลงชื่อ)   วิภาวรรณ  ดงแสนสุข กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข) 
      สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 7 

    
                         ตรวจถูกต้อง 
 

 
   คล่องประจันทร์   ดวงมาลัย 

              (นายคล่องประจันทร์   ดวงมาลัย) 
            ประธานสภา อบต.  

 

 


