
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งท่ี  1/25๖4 

วันอังคารท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ.  ๒๕๖4 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

 
ผูมาประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายอุดม สรอยแสงพันธุ ประธานสภา อบต. พันชนะ อุดม สรอยแสงพันธุ  

2 นายปลอง กินขุนทด รองประธานสภา อบต. พันชนะ ปลอง กินขุนทด  

3 นายสมิง สําราญพันธ สมาชิกสภา อบต. พันชนะ สมิง สําราญพันธ  

4 นายบุญญฤทธิ์ โชขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ บุญญฤทธิ์ โชขุนทด  

5 นางอรอนงค  ชวยณรงค สมาชิกสภา อบต. พันชนะ อรอนงค  ชวยณรงค  

6 นายพงศกร พาขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ พงศกร พาขุนทด  

7 นายมนตรี  เกวขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ มนตรี  เกวขุนทด  

8 นายสมพงษ ก่ิงคางพลู สมาชิกสภา อบต. พันชนะ สมพงษ ก่ิงคางพลู  

9 นายเริ่ม แกมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. พันชนะ เริ่ม แกมสูงเนิน  

10 นางกองแกว หาญณรงค สมาชิกสภา อบต. พันชนะ กองแกว หาญณรงค  

11 นายสมหวัง ไชยพิบูรณ สมาชิกสภา อบต. พันชนะ สมหวัง ไชยพิบูรณ  

12 นายพล  แสง-วน สมาชิกสภา อบต. พันชนะ พล  แสง-วน  

13 นางระเบียบ ลาดนอก สมาชิกสภา อบต. พันชนะ ระเบียบ ลาดนอก  

14 นางวงเดือน  พบขุนทด สมาชิกสภา อบต. พันชนะ วงเดือน  พบขุนทด  

15 นายสมสวน ดุมขุนทด เลขานุการสภา อบต.พันชนะ สมสวน ดุมขุนทด  

     

 

ผูไมมาประชุม 

๑.  นายสมชาย  ศรีแสง    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  หมูท่ี ๒-ขาด- 
๒. นายธนากร แฉขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี 2  -ขาด- 
๓. นายนิพัทน  มายขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี7-ขาด- 
4.นายตน  เสขุนทด    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   หมูท่ี 7   -ขาด- 

5.   นางอภัสสร  ผองใส  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   หมูท่ี 8   -ลา- 

6.   นายโชติชนิต  หม่ืนนาค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   หมูท่ี 9   -ลา- 

7.น.ส.วิไลวรรณ  โปยขุนทด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  หมูท่ี 10 -ขาด- 

 
 

-/ผู... 



ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายจเร  เสขุนทด นายก อบต.พันชนะ จเร  เสขุนทด  

2 นางแจมจันทร นุขุนทด      รองนายก อบต.พันชนะ แจมจันทร นุขุนทด       

3 นายสมยศ  ชาญนอก กํานันตําบลพันชนะ สมยศ  ชาญนอก  

4 นางอริญาพร  ขยัน ผูอํานวยกองสวัสดิการสังคม อริญาพร  ขยัน  

๕ นางสาวบูชิตา เนียมเกิด ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ บูชิตา เนียมเกิด  

๖ นายยอด ปญญาพร ผูอํานวยการกองชาง ยอด ปญญาพร  

๗ นางสุภาพร  มีทรัพย นักวิเคราะหฯ สุภาพร  มีทรัพย  

     

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผูมาประชุมวาครบองค
ประชุมหรือไม เม่ือครบองคประชุมแลวให เลขานุการสภา สงสัญญาณใหสมาชิกสภาเขาประชุม  สมาชิกสภาผูมา
ประชุมเขานั่งประจําท่ีท่ีจัดไวให และประธานสภาตรวจวาสมาชิกสภาเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม เม่ือสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะเขาประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

ในวันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ 2564 คือวันพรุงนี้ ขอเชิญทานสมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบล
พันชนะเขารวมกิจกรรมจิตอาสา โครงการปลูกผักสวนครัวเพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหาร ณ สระประปา บาน
หนองพลวง หมูท่ี 3 ตั้งแตเวลา 08.00 น. การแตงกายชุดจิตอาสา หรือ เสื้อโทนสีเหลือง 

ท่ีประชุม รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะสมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ครั้งท่ี 1/2563 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

  ตามท่ี เลขานุการสภาสงบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะสมัย
สามัญสมัยท่ี4ครั้งท่ี1/๒๕๖3ใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลว 

 

 

-/คณะ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมใหทําสําเนารายงานการประชุมสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พันชนะไดตรวจดูกอนการประชุมไมนอยกวา 1 วันเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะรับรองรายงานการ
ประชุมในการประชุม การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภา และเม่ือสภา
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะมีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมแลวใหประธานสภาลงชื่อในรายงาน
การประชุมไวเปนหลักฐานนั้น มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบล
พันชนะสมัยสามัญสมัยท่ี 4ครั้งท่ี1 /๒๕๖3   หรือไม ครับ  ถาไมมี สมาชิกทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการ
ประชุมกอนลงมติ ใหการรับรองรายงานการประชุม ขอใหเลขานุการสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองค
ประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  เรียนทานประธานสภา กระผมนายสมสวนดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 14ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 14 ทาน ถือวาครบ
องคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

 เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา ใหการรับรองรายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2563 หรือไมครับ 

มติท่ีประชุม ใหการรับรอง 14 เสียง ไมใหการรับรอง–ไมมี –    งดออกเสียง  –ไมมี– 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ ขอความเห็นชอบกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.2564 และวัน
เริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2565 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ตามขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 21 ประกอบขอ 11 

กระผมขอปรึกษาท่ีประชุมสภา การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสมัยสามัญ รายละเอียดตามท่ีเลขานุการสภาไดอาน
ใหพวกเราฟงแลวนั้น ก็ขอใหท่ีประชุมเสนอความเห็น ครับ 

นายปลอง  กินขุนทด รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
กระผมขอเสนอ ดังนี้ 
กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัมัยประจําป พ.ศ.2564 มี 3 สมัย แตละสมัยไมเกิน15 วัน 
สมัยท่ี 2 เริ่ม วันท่ี   7 – 21 มิถุนายน 2564 
สมัยท่ี 3 เริ่ม วันท่ี 13 – 27 สิงหาคม 2564 
สมัยท่ี 4 เริ่ม วันท่ี 13 – 27 ธันวาคม 2564 
กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําปของป พ.ศ.2565 เริ่มตั้งแต วันท่ี 7 – 21 

กุมภาพันธ 2565 โดยกําหนดระยะเวลาไมเกิน 15 วัน 
นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ             

ขอผูรับรอง 2 คนครับ 

1.นายพงศกร  พาขุนทดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 4 ใหการรับรอง 
2.นายพล  แสง-วน         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี ๑0 ใหการรับรอง 
 
                  -/นาย... 
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นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือมีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ ถาไมมี 

กอนลงมติขอใหเลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 14 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 14ทาน 

ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นชอบตามท่ี นายปลอง  กินขุนทดรอง
ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  เสนอการ กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.256 4 
และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2565 หรือไมครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 14 เสียง ไมเห็นชอบ  –ไมมี –งดออกเสียง –ไมมี– 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ ขออนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 370,000 บาท 
เพ่ือดําเนินโครงการ ซอมแซมถนนถายในตําบล 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  ขอเชิญผูบริหารหรือผูแทนแถลง ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  ดวย องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ไดรับการรองทุกขจากชาวบาน และผูนําชุมชนวาถนน
ภายในหมูบานชํารุดหลายเสน เนื่องจากชวงพายุโนอึลทําใหการบรรทุกพืชผลทางการเกษตรไมสะดวก จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองซอมแซม หรือสรางใหมเพ่ือใหใชงานไดตามปกติ และขณะนี้เงินรายไดก็ยังไดรับไมเพียงตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ.2564 จึงจําเปนตองขออนุมัติตอสภา เพ่ือใชเงินสะสมซ่ึงปจจุบันมีจํานวน 
7,322,413.09 บาท ขออนุมัติครั้งนี้ 370,000บาท โดยไดกันเงินสะสมไวตามระเบียบแลว รายละเอียด
โครงการตามแบบรูปรายการในประมาณการท่ีสงใหทานสมาชิกแลวนั้น  

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือมีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ ถาไมมี กอน

ลงมติขอใหเลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 14 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม 14ทาน 

ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นชอบตามท่ี นายปลอง  กินขุนทดรอง
ประธานสภา องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  เสนอการ กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.256 4 
และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2565 หรือไมครับ  

มติท่ีประชุม อนุมัติ14 เสียง ไมอนุมัติ–ไมมี –งดออกเสียง –ไมมี– 

-/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564จํานวน 
230,000 บาท เพ่ือดําเนินโครงการซอมแซมถนนภายในตําบล 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ขอเชิญผูบริหารหรือผูแทนแถลง ครับ 

นายจเร  เสขุนทด นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  ดวย องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ไดรับการรองทุกขจากชาวบาน มีความเดือดรอน ในการ
สัญจรถนนเปนหลุมบอ เนื่องจากชวงพายุโนอึล จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองซอมแซม หรือสรางใหมเพ่ือใหใช
งานไดตามปกติ  จึงจําเปนตองขออนุมัติตอสภา เพ่ือใชงบเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 230,000บาท เพ่ือ
บริการชุมชนและสังคม บําบัดความเดือนรอนของประชาชน เนื่องจากเงินสะสมมีไมเพียงพอ จึงจําเปนอยางยิ่งตอง
ใชเงินทุนสํารองเงินสะสม ซ่ึงปจจุบันมีจํานวน 6,306,414.96 บาท ขออนุมัติครั้งนี้ 370,000บาท โดยไดกัน
เงินไวตามระเบียบภายเง่ือนไข ขอ 89(1) แลว รายละเอียดโครงการตามแบบรูปรายการในประมาณการท่ีสงให
ทานสมาชิกแลวนั้น 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม กอนลงมติขอให
เลขาสภานับองคประชุมวาสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม หรือไม 

นายสมสวน  ดุมขุนทด เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
      วันนี้มีสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 14 ทาน และขณะนี้มีสมาชิกสภาอยูในหองประชุม    
14 ทาน ถือวาครบองคประชุม ครับ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  เม่ือสมาชิกสภาอยูครบองคประชุม ผมขอมติท่ีประชุมวา เห็นควรอนุมัติโครงการตามท่ีผูบริหาร
เสนอหรือไม 

มติท่ีประชุม อนุมัติ 14 เสียง ไมอนุมัติ  –ไมมี –งดออกเสียง –ไมมี– 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องการติดตามการบริหารจัดการรถดับเพลิงท่ีไดรับโอนจากกรุงเทพมหานคร 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
ในคราวประชุมสภาครั้งท่ีผานมา ท่ีประชุมก็ไดเห็นชอบใหดําเนินการซอมแซมแลว ก็ฝากทาง

ผูบริหารไดดําเนินการดวย คาซอมแซมไมนาเกินหาแสนบาท 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ          

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  ดวยทางหมูท่ี 8 และหมูท่ี 11 ตองการเครื่องขยายเสียงสําหรับใชกับหอกระจายขาวหมูบาน ซ่ึงท่ี
ผานมาก็ยังไมไดรับการจัดหาให 
 
 

-/นายก... 
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นายจเร  เสขุนทด  นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  ก็ขอใหทางหมูบานไดทําประชาคมหมูบานมา เพ่ือจักไดบรรจุเขาแผน หรือเพ่ิมเติมแผนโดยใหทาง
สํานักปลัดดําเนินการ 

นางกองแกว หาญณรงค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี 8 
  ขอใหทางผูบริหารไดตรวจสอบงบประมาณ ท่ีจะตอเติมศาลาประชาคมหมูท่ี 8 และมีทอขาด 
ถนนขาด ซ่ึงทางอบต.รับปากวาจะดําเนินการให แตปจจุบันยังไมไดดําเนินการแตอยางใด 

นายจเร  เสขุนทด  นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  ชวงนี้ทาง อบต.ก็ยังไมมีงบประมาณท่ีเพียงพอท่ีจะดําเนินการใหไดทุกหมูบาน ทุกปญหาความ
ตองการ ถาหากมีงบประมาณก็จะดําเนินการให   

นายพงศกร  พาขุนทด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะหมูท่ี 4 
  ไฟฟาสาธรณะหมูบาน เสียหลายจุดขอใหทาง อบต. ดําเนินการซอมแซมดวยครับ 

นายสมิง สําราญพันธ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 1 
  อุปกรณไฟฟาสาธารณะใหจัดหาอุปกรณทีทนทาน มีอายุการใชงานท่ียาวนาน และใหจัดหามา
สํารองไวเพราะไฟฟาหมูบานทุกหมูเสียหายบอยจะไดเกิดความรวดเร็วในการซอมแซม และใหทาง อบต.ตรวจสอบ
รานอัดฉีดรถ หมูท่ี 2 วาไดขออนุญาตถูกตองหรือไม 

นายจเร  เสขุนทด  นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  ก็ขอใหทุกหมูบานสํารวจมา เพ่ือจักไดซอมแซมพรอมกัน แตถาจําเปนก็จะก็จะทยอยจัดซอมให 
สวนกรณีหมูท่ี 2 จะใหกองชางตรวสอบวาการกอสรางถูกตองหรือไม 

นายสมหวัง  ไชยพิบูลย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ หมูท่ี 9 
  การไปศึกษาดูงานป 2564 ผมเสนอวาควรไปท่ีอําเภอปากชอง หรืออําเภอวังน้ําเขียว  

นายจเร  เสขุนทด  นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
  จะใหสํานักปลัดไปดําเนินการวาจะศึกษาดูงานเรื่องใดบาง ครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายอุดม สรอยแสงพันธุ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับตอนนี้มีสมาชิกหลายทานก็เริ่มหิวขาวแลวถาไมมีผมขอปดการ
ประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา 1 4.10 น. 
 
         
 
ลงชื่อ      ผูจดบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  
          (นายสมสวน  ดุมขุนทด) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 

   -/คณะ...   
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

 
ลงชื่อ     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายสมิง สําราญพันธ)  สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 

ลงชื่อ     กรรมการฯ  
(นายปลอง  กินขุนทด) 
 

ลงชื่อ   กรรมการฯ  
(นายพงศกร  พาขุนทด)    
 

ลงชื่อ     กรรมการฯ 
(นายพล แสงวน)     
 

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ  
(นางอภัสสร ผองใส) 
 
 
 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดมีมติรับรอง 
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ครั้งท่ี/25๖4 

วันท่ี     เดือน            พ.ศ. ๒๕64 
 

     ลงชื่อ     
      (นายอุดม สรอยแสงพันธุ) 
     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
 

 

 


