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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
 

 

ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายศิริพรหม  วงศ์พรหมศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นางวัชราภรณ์  ค าควร ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางสาวสุภารัตน์  ศิริบุตร นิติกร 
4. นางสาวกัญญาภัค  ร่าเริง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นางสาวอรลักษณ  หงษ์ค ามี เจ้าพนักงานธุรการ 
6. จ่าสิบเอกวีรยุทธ  โยปัดทุม เจ้าพนักงานพัสดุ 
7. จ่าสิบเอกทองใส  ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
8. นายภัทรพล  ศรีจ าพลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
9. นายธงชัย  พรหมพินิจ เจ้าพนักงานธุรการ 

10. นางกฤษณา  กลิ่นล าดวน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางสาวกีลติกา  นามบุตร นักพัฒนาชุมชน 
12. นางสาวรัชดา  ศรีแก่บ้าน ครู คศ.2 
13. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมวงษ์ ครู คศ.2 
14. นางสาวลัดดาว  ชื่นบาน พนักงานจ้าง 
15. นางสาวกชนนท์  พลรักษา ครู คศ.1 
16. นางณะริน  ณ  ล าปาง ครู คศ.1 
18. นางสาวจีระพร  นวลขาว ครู คศ.1 
19. นายธนพงษ์  พจนิตย์ พนักงานขับรถดับเพลิง 
20. นางสาวกัณนิตา  พาเวศ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
21. นายคมสัน  พลขันธ์ พนักงานขับรถดับเพลิง 
22. นายพรชัย  ณ  ล าปาง พนักงานขับรถดับเพลิง 
23. นางสาววัลลภา  เชื้อแก้ว ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
24. นางสาวนิตยา  ธิราชรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
25. นางสาวเพียงใจ  ป่าหวาย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
26. นางสาวสุพัตรา  วิภักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
27. นายวราวุฒิ  ดวงโทโคตร ์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
28. นางสาวยลดา  ค าภูนิจ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
29. นางสาวเตือนจิตร  พลขันธ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
30. นางสาวชัชฎา  สิมะเดชาชาติ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
31. นายสุรศักดิ์  ชิณหงส์ พนักงานขับรถยนต์ 
32. นางสาวณัฐมน  ประพุทธา พนักงานจ้าง 
33. นายอาณัติ  มะณีพราว ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
34. นายจตุพล  โยธา พนักงานจ้าง 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
35. นางสาวจันทรา  ชูรัตน์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
36. นายค าปิว  ค าแนบ พนักงานจ้าง (ยาม) 
37. นางสาวสุจิตตรา  ท าสุนา พนักงานจ้าง 

38. นางสาวอุไรรัตน์  โอวรรณประเภา พนักงานจ้าง 
39. นายบุญรัตน์  ผูกธรรม พนักงานจ้าง 
40. นางสาวธัญรดา  บุญเฮ้า พนักงานจ้าง 
41. นางสาวณัฐณิชา  พลขวา พนักงานจ้าง 
42. นางสาวจิตวรรณ  พิมประเสริฐ พนักงานจ้าง 
43. นางสาวมุทิตา  วะหาโล พนักงานจ้าง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นางอรุณี  ผ่องแผ้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 
2. นางสาวลักขณา  สุขานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ  พุทธแล่ม นักวิชาการศึกษา 
4. นางสาวปัทธรรมมา  เชียงชุม ครู คศ.1 
5. นางสาวนิตยา  น าสุย นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
6. นายเอกไชย  วงศ์พรหมศิลป์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ส านักปลัด) 
7. นายณัฐพล  ชาติสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. นางสาวอ าภา  ตั้งเทียน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
9. นายวิเชียร  เรืองจิต พนักงานขับรถยนต์ 

10. นางสาวมีพร้อม  โอปาก พนักงานจ้าง (แม่บ้าน) 
11. นางสาววัชรีพร  สิทธิบุ่น พนักงานจ้าง 
12. นางสาวธดาภรณ์  พลขันธ์ พนักงานจ้าง 

 

เริ่มประชุมเวลา   15.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายศิริพรหม  วงศ์พรหมศิลป์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  
ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 หนังสือจากหน่วยงานราชการ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

/3.1 เรื่อง... 
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 3.1 เรื่องระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี  
เจ้าพนักงานธุรการ สวัสดีคะ ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัด 
    (ส านักปลัด) สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสาร

บรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นะคะ ด้วยหลักสูตรที่จัด
ระยะเวลาในการอบรมน้อยมาก บรรยายเนื้อหาจริงๆก็คือช่วงเช้าครึ่งวันที่ ช่วง
บ่ายจะเป็นการวิพากษ์หนังสือ ที่ให้แต่ละที่จัดท าไปเพ่ือประเมินความรู้ตั้งแต่ช่วงที่
ให้ส่งแบบตอบรับแล้ว ก็จะมีหนังสือ 3 ชนิด คือ หนังสือภายใน หนังสือภายนอก 
และบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา คะเนื้อหาที่บรรยายนะคะ ที่ส าคัญๆ ที่เราใช้งานกัน
จริงๆ ก็เริ่มตั้งแต่การตั้งค่าหน้ากระดาษ ซึ่งแต่ละที่ ที่ปฏิบัติงานจริงก็ไม่สามารถตั้ง
ได้ตามมาตรฐาน เนื่องจาก ค านึงถึงความสะดวก และทรัพยากรที่ใช้ เพราะถ้าเอา
ตามแบบเลยจะใช้ทรัพยากรกระดาษมาก การใช้ครุฑ ครุฑที่ใช้ก็มี 2 แบบ คือ 
แบบเท้าตั้งตรง และแบบเท้าเหยียด ถ้าใช้ในหนังสือราชการทั่วไป ใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา ในงานราชการนะคะ จะใช้ครุฑแบบเท้าตั้งตรง แต่ถ้าเป็นหนังสือเดินทาง 
ของกระทรวงการต่างประเทศ จะใช้ครุฑแบบแบบเท้าเหยียด   การท าส าเนา
ถูกต้อง ข้อแนะน าในการท าส าเนาถูกต้องนะคะให้ใช้ปากกาหมึกสีด าในการเซนต์
ก ากับเอกสาร หลักฐานส าคัญ เนื่องจาก มีเครื่องถ่ายเอกสารบางรุ่นสามารถดูด
หมึกสีน้ าเงินออกได้ จึงสามารถน าเอกสารไปปลอมแปลงท าธุรกรรมต่างๆได้ จึง
ควรระวังในการท าส าเนาถูกต้องต่างๆ การออกค าสั่งจะไม่สามารถออกย้อนหลังได้ 
การท าส าเนาหนังสือ ก็ให้ท า 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ และส าเนาเก็บ 1 ชุด การเขียน
หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 
6069 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 เรื่องการระบุเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร 
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ยังมีอีกมากนะคะ ส าหรับงานสารบรรณ แต่ผู้บรรยาย
ไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมด เนื่องจากเวลาน้อยจึงส่งเอกสาร หนังสือราชการ 
และวิธีการต่างๆให้ในไลน์ ซึ่งสามารถสอบถามข้อสงสัยในการท างานได้หากมีข้อ
สงสัยอย่างอ่ืนช่วงบ่ายก็เป็นการวิพากษ์หนังสือตามท่ีไปอบรมมาก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ 

ปลัด อบต. ครับ งานสารบรรณก็เป็นงานที่ส าคัญนะครับ เพ่ือเป็นเริ่มแรกของการท างาน ใน
การท าส าเนาต่างๆ ก็ให้ดูให้ดีๆ ใช้ความระมัดระวังให้มากด้วย ต่อไปครับ ประชุม
โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสกลนครฯ ขอเชิญครับ 

 

4.2 เรื่องการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

นิติกร เรื่องแรก คือ นายธีรัตน์  บางเพชรผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ประจ าพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร พูดถึง เรื่องคลินิกสุจริต และเรื่อง
อ านาจหน้าที่ของ ปปช. คะ คลินิกสุจริตเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ค าปรึกษา หรือรับ
เรื่องร้องเรียนใครที่มีเรื่องคับข้องใจ ปัญหาอะไรก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ในเรื่อง
การทุจริตในการท างาน ก็จะมีหน่วยงานที่เค้าท า MOU อยู่ 3 งาน คือ 1.ปปช. 
เบอร์โทรติดต่อ 0 4271 6679 , 2.สตง. เบอร์โทรติดต่อ 0 4271 3806 , 3.
คลังจังหวัด เบอร์โทรติดต่อ 0 4271 1045 นอกจากจะโทรไปนะคะ ก็จะให้เข้า 

/ไปปรึกษา... 
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 ไปปรึกษาได้ หรือแอดไลน์ได้ผ่าน คลินิกสุจริต อันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่ง ที่เราจะเข้า

ไปปรึกษาเรื่องงานด้วยไม่ใช่ร้องเรียนอย่างเดียวนะค่ะ 
 หัวข้อที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องอ านาจหน้าที่ของ ปปช.นะคะ ปปช.เค้าได้อ านาจตาม

มาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 มีอ านาจในการ
ตรวจสอบ ไต่สวน เมื่อมีการร้องเรียนขึ้นมา คณะกรรมการ 2 ชุดที่จะเข้ามาหาเรา
นะค่ะ ก็คือ ชุดแรกที่เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนไม่ใช่ชุดไต่สวนนะค่ะ จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีมูลตามที่กล่าวหาไหม ทุจริตหรือเปล่า ถ้าไม่มีมูลก็จะไม่
รับเรื่อง แต่เมื่อไหร่ถ้ามีมูลเขาก็จะรับเรื่องและส่งแต่งตั้งกรรมการไต่สวนคดี คณะ
แรกสอบข้อเท็จจริง คณะที่สองถึงจะได้ไต่สวน อันนี้นะคะจะส าคัญจะชี้มูลว่าเรา
ผิดเท่าไหร่ ผิดจริงรับผิดเท่าไหร่ ผิดกฎหมายข้อไหน อันนี้คือการชี้มูลส าหรับ 
ปปช. ชุดนี้นะค่ะ และหลังจากนั้นก็จะส่งเรื่องมาฟ้องต่ออัยการเป็นคดีอาญาต่อไป 
นี่คือขั้นตอนของเขา เน้นอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้เป็นหัวใจ
หลักที่เราไปประชุมมา ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างนี้มีการกระท าผิดนะค่ะ มี 7 
ขั้นตอน ขั้นตอนแรก การก าหนดหลักการเหตุผล ที่ก าหนดเข้าไปในแผนฯใน
ข้อบัญญัติ เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง อันสามารถเข้าสู่การทุจริตได้ 
หัวข้อที่ 2 การก าหนดแนวทาง ขอบเขต งาน TOR เราจะก าหนดคุณลักษณะ ให้
เข้าข่ายผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ได้ นี่คือการทุจริตแต่มันก็มีกฎหมายนี่ก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่
สามารถจะท าผิดได้ หัวข้อที่ 3 การก าหนดแบบรูปรายการ อันนี้จะเป็นของงาน
กองช่างนะค่ะ ต่อไปการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการต่างๆ ถ้ากระท าผิดกฎหมายมี
ความผิดทางอาญาทั้งนั้น วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีทั้ง ประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเหล่านี้ก็เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เราก็ต้องลงในระบบ EGP นะ
ค่ะ ถ้าไม่ท าตามขั้นตอนก็มีความผิดเช่นกัน ต่อไปคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
อันนี้จะเป็นไปตามแบบไม่เป็นไปตามแบบก็แล้วแต่คณะกรรมการตรวจต่อไป ช่าง
ควบคุมงาน อันนี้ก็คือคนที่อยู่หน้างานคอยควบคุมงาน อีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้าให้
ความรู้ในวันนั้นนะค่ะ คือ คลังจังหวัด จะเน้นไปที่หนังสือสั่งการอยู่ 5 ฉบับ เป็น
วิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับแรกหนังสือว 452 หนังสือกระทรวงการคลัง
พูดถึงเรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานก่อสร้าง กรณีการยื่นใบปริมาณงาน 
และใบเสนอราคา ฉบับที่สอง ว 377 ลงวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 เรื่อง การ
เตรียมการก่อนจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่สาม ว 423 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563  
แนวทางพิจารณางด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาที่ได้ผลกระทบเกี่ยวกับโรคไวรัส
โคโรน่า Covid – 19 ต่อไป หนังสือ ว 112 เรื่อง ลดหรือ ยกเว้นค่าปรับ ฉบับ
สุดท้าย หนังสือ ว 581 เกี่ยวกับเรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นใบเสนอ
ราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า มีไปเข้าร่วมอบรมมาก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ     

  
 

ที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ  
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบต. 4.1 การจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อองค์ด าของเทศบาล อ าเภอเจริญ

ศิลป์ วันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 ก าหนดการเดิมที่วางไว้ตั้งแต่แรกคือ วันที่ 8 
– 9 เมษายน 2564 แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 แล้วก็มา
เปลี่ยนกลับมาเป็นวันที่ 8 – 9 เมษายน เหมือนเดิม เนื่องจากว่า ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ราชกัลป์ยาฯ ทรงเสด็จที่จังหวัดสกลนคร จึงมีการปรับเปลี่ยน เรื่อง
ของส านักพระราชวังค์  ก็แจ้งมาให้จัดงานในวันที่  8 – 9 เมษายน 2564 
เหมือนเดิม ส่วนเรื่องการซ้อมร า หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ก็จะเร่งให้มีเร็วขึ้น นอกนั้นก็
คงเหมือนเดิมเป็นวันพฤหัสฯ – ศุกร์ ซึ่งก าหนดการจัดงานที่วางไว้ตอนนี้ก็ลงตัว
แล้ว ก็จะมีการร่วมชมนิทรรศการตามโครงการตามพระราชด าริ ของ อ าเภอเจริญ
ศิลป์  ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายกเทศมนตรีต าบลเจริญ
ศิลป์ กล่าวรายงาน เวลา 14.29 น. แสดงร าเปิดงานของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลเจริญศิลป์ แสดงร าวิถีชีวิตของแต่ละต าบล 5 ต าบล เวลา 16.00 น. 
กิจกรรมการประกวดหนูน้อยหนองทุ่งมน และการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านจาก
โรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอเจริญศิลป์ จ านวน 2 ชุด ส่วนเรื่องนางร าของทาง อบต.เรา
ก็มีแล้ว 10 คน ทาง อบต.ก็จะจัดซื้อเสื้อให้นางร าเป็นคอกลม นะครับ ส่วน
พนักงานท่านใดสนใจเสื้อก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับ มีทั้งคอกลม และแบบมีปก 
พรุ่งนี้ก็จะเริ่มฝึกซ้อมแล้วที่อ าเภอเจริญศิลป์ นะครับ 
 

4.2 การประชุมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570  
ก็เป็นงานที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด จะได้ออกจัดท าแผนก็จะเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564 ก็อยากขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ท่านอ่ืน
ด้วย และให้ช่วยดูแลเรื่องเครื่องเสียง , อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เราจะออกไปท า
แผนฯเพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการต่างๆ เพ่ือจัดเข้าแผนฯต่อไป นะครับ ก็
ขอความร่วมมือทั้ง เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง ออกพ้ืนที่ด้วยในการจัดท าแผน
ประชาคมปนีี้ 
 

4.3 งานบริหารงานบุคคล  
ช่วงนี้ก็ก าลังยุ่งอยู่ในเรื่องของการจัดท าแผนฯ และกรอบอัตราก าลัง ซึ่งนัก
ทรัพยากรบุคคล ก็ได้จัดส่งให้จังหวัดดูแล้วนะครับ ของ อบต.เราช่วงเดือน 
พฤษภาคม นี้เราก็น่าจะได้ ทางเราเองก็อยากเปิดกรอบ เพราะอยากได้บุคลากร
เข้ามาให้ครบทุกต าแหน่ง เพราะงานมันก็เยอะ ต่อไปก็อยากเปิดต าแหน่ง วิศวกร 
และต าแหน่งอ่ืนอีก ตอนนี้ก็ขอเซฟเรื่องลูกจ้าง จะเซฟให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเซฟ
ได้ คือ ไม่อยากได้เพ่ิมแล้วอยากจะคัดออก เพ่ือคัดกรองคนที่ไม่ได้มาตรฐานออก 
การท างานของพนักงานตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยใจมากจริงๆ 
 
 

/4.4 การด าเนินงาน… 
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4.4 การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 
 ในห้วงนี้งานบัณฑิตน้อยก็ผ่านไปแล้ว ไม่ทราบว่าวันนี้มากันเยอะไหม เพราะผม

เดินไปดูมันเป็นน้อยๆ ในช่วงปิดเทอมอยากให้จัดท าโครงการ 5 ส. ให้เป็นระบบ
ระเบียบด้วย ประกอบกับเดือนเมษายน มีวันหยุดยาวเยอะ งานป้องกันก็เช่นกัน ก็
เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 – 15 เมษายน 2564 ฝากอีกเรื่องนะครับ ช่วงนี้หน้าร้อนให้ดู
เรื่องไฟฟ้าด้วย ห้องน้ าก็ดูระวังน้ าท่วมด้วย เปิดไว้แล้วก็ไปปิดด้วย 

 
 

ปลัด อบต.  ถ้าไม่มีอะไรเพ่ิมเติม ก็ขอปิดการประชุมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา  16.30 น. 
 
                      ลงชื่อ                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      (นางสาวอรลักษณ  หงษ์ค ามี) 
                                     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
                                                        
          ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                     (นายศิริพรหม  วงศ์พรหมศิลป์) 
                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
 
                    ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                         (นายนิพนธ์  ตะติยรัตน์) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  
 

ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                         (นายประดิษฐ์  ดีกุดเรือ) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 


