
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 3 

วันพฤหัสบดีที่  27  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

ผูเ้ข้าประชุม 

 1. นายทองเหรยีญ  วงษาแก้ว  ประธานสภา อบต. 

 2. นายรส    มีแรง   รองประธานสภา อบต. 

 3. นายจ ารัส   สาธุเม   สมาชิกสภา อบต. 

4. นายบุญปั๋น   ไชยานะ   สมาชิกสภา อบต. 

 5. นายวีรยุทธ   รัตนพันธ์  สมาชิกสภา อบต. 

 6. นายประดิษฐ์   ยะมะโน   สมาชิกสภา อบต.     

 7. นายประสิทธิ์  อินตานิ   สมาชิกสภา อบต. 

 8. นายบุญศรี   สิงหต์๊ะ   สมาชิกสภา อบต. 

 9. นายสุชาติ   สุต๋า   สมาชิกสภา อบต. 

 10. นายบุญศรี   วงษาแก้ว  สมาชิกสภา อบต. 

 11. นายสมบุญ   แสงหมื่น  สมาชิกสภา อบต. 

 12. นายศักดิ์ชัย  แสนใส   สมาชิกสภา อบต. 

 13. นายเจรญิ   โปทา      สมาชิกสภา อบต. 

 14. นายสุทิน   ธรรมมัง  สมาชิกสภา อบต. 

 15. นายสมชาติ  มะสะบุตร  สมาชิกสภา อบต. 

 16. นายวิโรจน์   ลาเซอร์   สมาชิกสภา อบต. 

 17. นายธนศร   เครือค ามะ  สมาชิกสภา อบต. 

 18. นายณรงค์เดช  ไชยมูล   เลขานุการสภา อบต. 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1.  นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา  นายก อบต. 

 2.  นายพรมแดน  ประดาทรัพย์  รองนายก อบต. 

 3.  นายศัตราวุธ  พะแป่   รองนายก อบต. 

4. นางสาวชริยากร  ทองค า   เลขานุการนายก อบต. 

5.  นางสาวชนดิาภา  เรือนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านานการ 

/6. นายปรีชา... 
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 6. นายปรีชา   คุณแสน  รองปลัด อบต. 

 7. นางสาวมยุรี   ไชยสุภา  หัวหนา้ส านักปลัด 

 8. นางสาวสุวารนิทร์  จอมค า   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 9. นายวัชรินทร์   นนทวาสี  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

   

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

 

นายณรงค์เดช  ไชยมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ผู้ที่มาประชุมและได้ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  

จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเข้าห้องประชุมโดยมีนายทองเหรียญ 

วงษาแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล แม่สาบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖3  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  และได้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 25๖3   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 เรื่องที่ประชุมในวันนี้

เป็นการ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 และ

เรื่องที่ตอ้งขอความเห็นชอบจากสภาอีกหลายเรื่อง 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   

   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 25๖3  สมัยที่ 3   คร้ังท่ี 2 

ประธานสภา อบต. - ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สาบ ตรวจรายงานประชุมสภา อบต.แม่สาบ สมัย

สามัญประจ าปี พ.ศ. 25๖3  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 

2563        ณ  ห้องประชุมสภา อบต.แม่สาบ หากต้องการแก้ไขให้แจ้งในที่

ประชุม 

ประธานสภา อบต. - หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มตทิี่ประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.แม่สาบ สมัยสามัญประจ าปี       

   พ.ศ. 2563  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 21 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2563     

   ด้วยคะแนน  17  เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง   งดออกเสียง  0  เสียง 

 /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถามนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ 

   -  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1  ญัตติพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระที่ 2 (วาระแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ   -สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และได้รับหลักการในวาระแรก

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2563  การประชุมครั้งนี้เป็นการ

พิจารณาในวาระที่ 2  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญคณะกรรมการ แปร

ญัตติน าเสนอต่อที่ประชุม 

ประธานกรรมการแปรญัตติ   -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2564 คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและประชุม  เมื่อวันที่  ๒5  

สิงหาคม  2563 มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมไม่มีการแก้ไขในส่วนของ

สมาชิกสภา อบต.      แม่สาบ  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นค าแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ -  ในเมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2564 ไม่มีการแปร

ญัตติแก้ไข  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมตใินวาระที่  2 

มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่  2  วาระแปรญัตติ จ านวน 17  เสียงผู้ไม่

เห็นชอบ  0  เสียง  ผู้งดออกเสียง  0  เสียง 

ประธานสภาฯ -  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ในวาระที่  2 วาระแปรญัตติ

เรียบร้อยแล้ว  ขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้หรือจะพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบในการ

ประชุม ครั้งต่อไป 

มตทิี่ประชุม -  การพิจารณาในวาระที่ 3  วาระใหค้วามเห็นชอบ ให้น าเข้าพิจารณาในการ

ประชุมในการประชุมครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ -  ขอให้ที่ประชุมรับทราบและ พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระต่อไปคือวาระให้ความเห็นชอบ 

/ระเบียบวาระ.... 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติพจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  วาระที่  3  (ให้ความเห็นชอบ) 

ประธานสภาฯ -  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว  2  วาระ  

ในวาระที่  3  เป็นวาระให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หลังจากสภาให้ความเห็นชอบแล้ว

จะได้ส่งให้นายอ าเภอ  พิจารณาอนุมัติใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป  ใน

วาระนี้ไม่มีการอภิปราย  ขอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระที่ 3  ขอมติที่

ประชุม 

มติที่ประชุม            -  เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ด้วยคะแนน เห็นชอบ 17 เสียง     

ผูไ้ม่เห็นชอบ  0  เสียง  ผูง้ดออกเสียง  0  เสียง 

นายก อบต. - ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ๆ ท่านที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อนายอ าเภออนุมัติให้

ใช้เป็นร่างขอ้บัญญัติแล้ว จะบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5.2 ญัตติพจิารณาให้ความเห็นชอบการขอเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ของวัดและที่พักสงฆ์ในต าบลแม่สาบ 

ประธานสภา อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้เสนอญัตติพิจารณาให้ความ

เห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงดังมีรายละเอียด

ตามเอกสารที่ให้พจิารณา ขอให้นายกชีแ้จงเพิ่มเติม  

นายก อบต. - เนื่องด้วยคณะสงฆ์ต าบลแม่สาบได้แจ้งเกี่ยวกับการขอเข้าท าประโยชน์ใน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ของวัดและที่พักสงฆ์ต่อองค์การบริหารส่วน

ต าบล    แม่สาบเพื่อขอความเห็นชอบใช้พื้นที่  ดังนั้นจึงได้เสนอญัตตินี้ต่อสภา

เพื่อพิจารณา ในส่วนรายละเอียดของการขอใชพ้ืน้ที่ให้ปลัด อบต.เป็นผู้ช้ีแจง 

 

 

/ปลัด อบต.... 
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ปลัด อบต. - คณะสงฆ์ต าบลแม่สาบโดยเจ้าคณะต าบลได้ยื่นเรื่องต่อองค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สาบเพื่อขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมีมติเห็นชอบให้

วัดและที่พักสงฆ์ในเขตต าบลแม่สาบเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง

ประกอบด้วย วัดงาแมงในส่วนของพระธาตุ ที่พักสงฆ์วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ที่

พักสงฆ์วัดนากู่ และที่พักสงฆ์วัดขุนสาบ รวม 4 แห่ง วัดและที่พักสงฆ์เหล่านี้

เป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาประชาชนในแต่ละหมู่บ้านตามที่พักสงฆ์ตั้งอยู่ 

เมื่อที่พักสงฆ์ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนจงึจ าเป็นต้องขอใช้พื้นที่ตอ่ไป 

- ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

ดังนั้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและที่พักสงฆ์ ต้องได้รับอนุญาตจาก

กรมป่าไม้ ให้ใชป้ระโยชน์ในพืน้ที่ก่อน  

 - การขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ ภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติต่อกรมป่าไม้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรอืสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ท้องที่ป่านั้นต้ังอยู่ด้วย 

 - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงที่ คณะสงฆ์ต าบลแม่สาบขอใช้พื้นที่มา 

ประกอบด้วย  

  1. วัดงาแมง ในส่วนของพระธาตุ หมูท่ี่ 3 ต าบลแม่สาบ 

  2. ที่พักสงฆ์ วัดพระธาตุมอ่นเปี๊ยะ หมูท่ี่ 7 ต าบลแมส่าบ 

  3. ที่พักสงฆ์ วัดนากู่ หมูท่ี่ 9 ต าบลแมส่าบ 

  4. ที่พักสงฆ์ วัดขุนสาบ หมูท่ี่ 6 ต าบลแมส่าบ  

 - คณะสงฆ์จึงเสนอขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังมีรายละเอียดตาม

เอกสารที่ให้พจิารณา 

นายก อบต. - วัดเป็นศูนย์รวมจติใจของประชาชนและชุมชน สร้างความสงบสุข สร้างความ

มั่นคง สร้างความเจริญ ให้กับต าบลแม่สาบหลายด้านหลายประการ ในนาม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบขอขอบคุณและขอสนับสนุน  

ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้สอบถามได้

ก่อนการลงมต ิ

ที่ประชุม - ไม่มผีูใ้ดสอบถาม 

 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา อบต. - ขอสอบถาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 บ้านงาแมง หมู่ 6 บ้านขุนสาบ หมู่ 7 

บ้านหาดส้มป่อยและหมู่ 9 บ้านนากู่ ใน 2 ประเด็น คือ วัดและที่พักสงฆ์ที่ขอ

ใช้พื้นที่มานั้นได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นหรือไม่ และ มี

ผลกระทบต่อชุมชนบริเวณนั้นหรอืไม่ 

นายประสิทธิ์ อินตานิ - พระธาตุวัดงาแมงไม่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

นายรส มีแรง - พระธาตุม่อนเปี๊ยะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน พระธาตุม่อน

เปี๊ยะเป็นพระธาตุเก่าแก่สรา้งมาเกินกว่าร้อยปีก่อนที่กฎหมายป่าไม้จะออกมา 

นายศักดิ์ชัย แสนใส - ที่พักสงฆ์วัดขุนสาบไม่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

นายวิโรจน ์ลาเซอร์ - ที่พักสงฆ์วัดนากู่ไม่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

ประธานสภา อบต. - ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าสะเมงิของวัดและที่พักสงฆ์ต าบลแมส่าบ ทั้ง 4 แหง่ 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้วัดและที่พักสงฆ์ ของต าบลแมส่าบทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย  

 1. วัดงาแมง ในส่วนของพระธาตุ หมูท่ี่ 3 ต าบลแม่สาบ 

 2. ที่พักสงฆ์ วัดพระธาตุมอ่นเปี๊ยะ หมูท่ี่ 7 ต าบลแมส่าบ 

 3. ที่พักสงฆ์ วัดนากู่ หมูท่ี่ 9 ต าบลแมส่าบ 

 4. ที่พักสงฆ์ วัดขุนสาบ หมูท่ี่ 6 ต าบลแมส่าบ  

 ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงตามที่เสนอ ด้วยมติเห็นชอบ 17 เสียง           

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง    งดออกเสียง 0 เสียง 

 

๕.3  เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ จาก

โรงพยาบาลสะเมิง 

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์

ยานพาหนะปลดระวาง จากโรงพยาบาลสะเมิง เพื่อน ามาใช้เป็นครุภัณฑ์

ยานพาหนะใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบและโรงพยาบาล

สะเมิงได้ตอบรับและจะโอนยานพาหนะของโรงพยาบาลที่ไม่ได้ใช้ให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สาบ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบจะได้น ามา

ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อที่จะน ามาใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล     

แมส่าบต่อไป 

 

/นายก อบต... 
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นายก อบต.    – รถที่โรงพยาบาลสะเมิงได้แจ้งใหท้ราบว่าจะโอนให ้อบต.แม่สาบนั้น มีจ านวน 

5 คัน ประกอบด้วย 

1. รถยนต์แลนด์โรเวอร์ สีเขียว หมายเลขทะเบียน ป 7991 กรุงเทพมหานคร 

2. รถยนต์โตโยต้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู สีขาว หมายเลขทะเบียน 4 ฌ 

4902 กรุงเทพมหานคร 

3. รถยนต์อซีูซุ หมายเลขทะเบียน  ยก 7293 เชยีงใหม่ 

4. รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน  กม 2386 เชยีงใหม่ 

5. รถยนต์โตโยต้า กระบะสีเหลอืง หมายเลขทะเบียน  บค 7728 เชยีงใหม่ 

-รถยนต์ที่โรงพยาบาลสะเมิง ได้มอบให้นั้นสภาพดีอยู่สามารถน ามาใช้ใน

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบต่อไปได้ แต่ต้องปรับปรุง

ซ่อมแซมอีกสักเล็กน้อยแต่ก็คุ้มค่าต่อการน ามาใช้งาน อีกประการหนึ่งการ

ขอรับรถดังกล่าวเพื่อน ามาใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑย์านพาหนะของหน่วยงาน 

นายธนศร เครือค ามะ  – การขอรถดังกล่าวนับว่าดมีีประโยชน์ตอ่ อบต.แม่สาบ และขอให้ อบต.ตัง้ 

งบประมาณในการซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพดีสามารถน ามาใช้ในสภาพพื้นที่ที่

เป็นภูเขาในต าบลแม่สาบได้ 

ประธานสภาฯ – สมาชิกท่านใดอยากจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่

ประชุมในการให้ความเห็นชอบรับมอบรถตู้ปลดระวางจากโรงพยาบาลสะเมิง 

มตทิี่ประชุม  – เห็นชอบให้รับมอบรถตู้ปลดระวางของโรงพยาบาลสะเมิง ด้วยคะแนน ๑7 

เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง  ๐ เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ 

 

นายก อบต. - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่สาบทุกท่าน ที่ไปร่วมงานท าบุญสลากภัตวัด

พระธาตุม่อนเปี๊ยะ เมื่อวันเสารท์ี่ 22 สิงหาคม 2563   

 - ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีให้กับวัดที่

ไม่ได้รับกฐินในปีนี ้ประมาณ 20  วัด ซึ่งจะจัดงานท าบุญทอดกฐินในวันที่ 24 

ตุลาคม 2563 ณ วัดพระธาตุมอ่นเปี๊ยะ 

ประธานสภา   - ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมขอเชญิ 

ที่ประชุม  - ไม่มผีูใ้ดเสนอ 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่สาบ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่

เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายใน

สมัยประชุมนี้  สภา อบต.แม่สาบจะประชุมอีกครั้งในสมัยต่อไป  และ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมระชุมสภาในครั้งนีด้้วย  ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 

               (ลงชื่อ) ณรงคเ์ดช    ไชยมูล       ผู้บันทึกการประชุม 

(นายณรงค์เดช    ไชยมูล) 

เลขานุการสภา อบต.แม่สาบ 
 


