
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี  2564 

วันที่ 22  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลำ 09.00 น.   
ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

ผู้เข้าประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีครรชิต  รัตนวัน ประธานสภา ครรชิต  รัตนวัน  
2 นายมงคล  นาคแท้ รองประธานสภา มงคล  นาคแท้  
3 นายสุวิทย์  อนันทวัน ส.อบต.หมู่ 1 - ลา 
4 นางล าใย  สายหยุด ส.อบต.หมู่ 2 ล าใย  สายหยุด  
5 นายวิรัตน์  ค้าข้ึน ส.อบต.หมู่ 2 วิรัตน์  ค้าข้ึน  
6 นางโสภาภรณ์  คนพิมาย ส.อบต.หมู่ 3 โสภาภรณ์  คนพิมาย  
7 นางละม่อม  ช่างพะเนาว์ ส.อบต.หมู่ 4 ละม่อม  ช่างพะเนาว์  
8 นายศุภกิตติ์  ศรีนอก ส.อบต.หมู่ 4 ศุภกิตติ์  ศรีนอก  
9 นายพนม  ยอดนอก ส.อบต.หมู่ 5 พนม  ยอดนอก  
10 นายเสริม  แก้วไพฑูรย์ ส.อบต. หมู่ 5 เสริม  แก้วไพฑูรย์  
11 นายสมชาย  เอียการนา ส.อบต.หมู่ 6 - ลา 
12 นายอ านวย  รามหริ่ง ส.อบต.หมู่ 6 อ านวย  รามหริ่ง  
13 นายจันทร์ดี  พรมชาติ ส.อบต.หมู่ 7 จันทร์ดี  พรมชาติ  
14 นางอุดม  หอมจันทร์ ส.อบต.หมู่ 7 อุดม  หอมจันทร์  
15 นางค ามูล  ชัยชนะ ส.อบต.หมู่ 8 ค ามูล  ชัยชนะ  
16 นายตุ้ง  พรมเสน ส.อบต.หมู่ 8 ตุ้ง  พรมเสน  
17 นางสายทอง  จันชุม ส.อบต.หมู่ 9 สายทอง  จันชุม  
18 นางลาวี  ดีเกษม ส.อบต.หมู่ 9 ลาวี  ดีเกษม  
19 นางละออง  วาดพิมาย ส.อบต.หมู่ 11 ละออง  วาดพิมาย  
20 นายมานะ  เขียนโพธิ์ ส.อบต.หมู่ 11 มานะ  เขียนโพธิ์  
21 นายสมเกียรติ  จั่นขุนทด ส.อบต.หมู่ 12 - ลา 
22 นางสมจิตร  ป้องชาลี ส.อบต.หมู่ 13 สมจิตร  ป้องชาลี  
23 นายจ าลอง  สุวรรณรัตน์ ส.อบต.หมู่ 13 จ าลอง  สุวรรณรัตน์  
24 นางจ าลอง  หมั่นคง ส.อบต.หมู่ 14 - ลา 
25 นายเรรัย  พิรักษา ส.อบต.หมู่ 14 เรรัย  พิรักษา  
26 นายน้อย  ค าลาย ส.อบต.หมู่ 16 น้อย  ค าลาย  
27 นายจุนท์  จริงโพธิ์ ส.อบต.หมู่ 17 - ลา 
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เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายพิสุทธิ์   พร้อมจะบก นายก อบต. พิสุทธิ์   พร้อมจะบก  
2 นายไหล  พรมชาติ รองนายก อบต. ไหล  พรมชาติ  
3 นายแฉล้ม  ชีโพธิ์ รองนายก อบต. แฉล้ม  ชีโพธิ์  
4 นางสุพร  งามสุขศรี เลขานุการนายก อบต. สุพร  งามสุขศรี  
5 นางอุไร  เจือหนองคล้า เลขานุการสภา อบต. อุไร  เจือหนองคล้า  
6 นายเทิดพงศ์  มีศิลป์ หัวหน้าส านักปลัด เทิดพงศ์  มีศิลป์  
7 นายนิเวศน์  เสนนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา นิเวศน์  เสนนอก  
8 นางอาภาพร จินตนามณีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ อาภาพร จินตนามณีรัตน์  
9 นางสาวรชต์พร เพ็งประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รชต์พร เพ็งประเสริฐ  
10 นางสาวรส  จ าปาเรือง นักทรัพยากรบุคคล สาวรส  จ าปาเรือง  
11 นางจิราภรณ์  ยังกลาง นักจัดการงานทั่วไป จิราภรณ์  ยังกลาง  
12 นายวรวิทย์  การถาง นักพัฒนาชุมชน วรวิทย์  การถาง  
13 นางเกษศินี  โทสิงห์ เจ้าพนักงานพัสดุ เกษศินี  โทสิงห์  
14 นางสาวนงค์นุช  เกาะสังข์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นงค์นุช  เกาะสังข์  
15 นางกุหลาบ  บุญเรือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กุหลาบ  บุญเรือง  
16 นายอาทรณ์  กิจจา นักวิชาการเงินและบัญชี อาทรณ์  กิจจา  
17 นางสาวพฤกษา  หอมมาลา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พฤกษา  หอมมาลา  
18 นางสาวกฤษณา  สียางนอก นักวิชาการตรวจสอบภายใน กฤษณา  สียางนอก  
19 นางสาวนิตยา  วิเศษวงษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิตยา  วิเศษวงษา  
20 นางสาวสุภาภรณ์  รัตนวัน คนงานทั่วไป สุภาภรณ์  รัตนวัน  
21 นางสาวอรัญญา  ใกล้สุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อรัญญา  ใกล้สุข  
22 พ.จ.อ.ทิวากร  พิรักษา เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทิวากร  พิรักษา  
23 นางสาวทัศณียา  จันทมุด นักวิชาการศึกษา ทัศณียา  จันทมุด  
24 นางลักษณาภรณ์  อารมณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ลักษณาภรณ์  อารมณ์  
25 นางกฤตยา  แรงสูงเนิน รองปลัดอบต. กฤตยา  แรงสูงเนิน  
26 นายปรีชา  หมั่นคง คนงานทั่วไป ปรีชา  หมั่นคง  
27 นายกิตติศักดิ์  มีศิลป์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กิตติศักดิ์  มีศิลป์  
28 นายปฏิพัทธ์  ล้ ากลาง คนงานทั่วไป ปฏิพัทธ์  ล้ ากลาง  

ผู้มาประชุม         22  คน 
ผู้ไม่มาประชุม       5  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   28  คน 
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เริ่มประชุม เวลา  09.05 น. 
   เมื่อได้เวลานัดประชุม  เลขานุการสภาอบต. ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยมาครบองค์ประชุม  จึงกล่าวเชิญว่าที่ร้อยตรีครรชิต  รัตนวัน  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวสวดมนต์และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  - ปลัดลักขณา   สีหะมาตร  ย้ายสับเปลี่ยนกับนายเศรษฐี  แพรกนัทที ปลัดอ าเภอ 

(เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอ าเภอคง  ตั้งแต่วันที่ 18 
มกราคม 2564 

  - โครงการวิ่งสร้างสุขคงคนคร 2021 ขอเชิญชวนทุกท่านได้ซื้อเสื้อตัวละ 250 บาท 
เพ่ือร่วมเดิน-วิ่ง “วิ่งสร้างสุขคงคนคร 2021”  โดยจะเริ่มที่ต าบลบ้านปรางค์ในวันที่ 23-24 
กุมภาพันธ์ 2564 รายได้ในการจ าหน่ายเสื้อจะน าเข้ากองทุนรวมน้ าใจอ าเภอคง และจะ
น าไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุก ๆ ต าบล 

  -  การไปศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย   โครงการ“ฝึกอบรม
สัมมนา พัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ศึกษาดูงาน  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
การจัดการสิ่งแวดล้อม  และการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริฯ ”   
อ าเภอปากช่อง และอ าเภอวังน  าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  ในระหว่างวันที่  24 - 25  
กุมภาพันธ์  2564  

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุม  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2563 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยตรวจส าเนารายงานการประชุม ว่ามี

แก้ไขหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารขอแก้ไข  จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 21 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง/

ประธานสภา) 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกประจ ำปี พ.ศ.2565   
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นางอุไร  เจือหนองคล้า อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาอบต. ถึง  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย

สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  

ประธานสภาฯ เนื่องจากการก าหนดสมัยประชุมสามัญในปีที่ผ่านมา ได้ก าหนดไว้ 4 สมัย ดังนี้ 
 สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่  14 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 วันที่  16 – 30 พฤษภาคม 2563 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 วันที่  1 – 15 สิงหาคม 2563 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 วันที่  14 – 28   ธันวาคม   2563 
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 และก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่  14 - 28 
กุมภาพันธ์ 2564   ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ 

นายเสริม  แก้วไพฑูรย์ ขอเสนอสมัยประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ.2564 เหมือนกับปี พ.ศ.2563 และก าหนดสมัย- 
ส.อบต.ม.5 ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอสรุปสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่  14 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 วันที่  16 – 30 พฤษภาคม 2564 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 วันที่  1 – 15 สิงหาคม 2564 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 วันที่  14 – 28   ธันวาคม   2564 
 และก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  14 - 28 

กุมภาพันธ์ 2565  ขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 21 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง/ประธานสภา) 
 5.2 เรื่องกำรขอถอนสภำพที่ดินตำมมำตรำ 8 และขออนุญำตใช้ที่ดินของรัฐเป็นกำร

ชั่วครำวตำมมำตรำ 9  แห่งประมวลกฎหมำยที่ดินแปลงโคกหนองรังกำสำธำรณประโยชน์ 
ประธานสภาฯ ตามที่จังหวัดนครราชสีมา   มีความประสงค์ขอถอนสภาพที่ดินของรัฐแปลงโคกหนองรังกา

สาธารณประโยชน์บางส่วนเพ่ือใช้ในการจัดงานพืชสวนโลกในปี พ.ศ.2572 รายละเอียดขอ
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยได้ชี้แจงฯ  

นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปีพ.ศ 2572 
นายก อบต. ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นขนาดใหญ่ (A one) คณะกรรมการได้จัดประชุมการจัดงานไปหลาย

ครั้งแล้ว  และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย และคณะ
ได้มาดูสถานที่จัดงานพืชสวนโลก (แปลงโคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์)  ในวันที่ 13 
มกราคม 2564 และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมคณะได้ไปประชุมที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือประชุม
พิจารณาความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมา   ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรม  
พืชสวนโลก  การประชุมในวันนั้นทางจังหวัดนครราชสีมาได้น าเสนอความพร้อมของจังหวัด
นครราชสีมาในการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกในปี พ.ศ 2572 (ค.ศ.2029)  เป็นจังหวัด
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เป็นประตูสู่ภาคอีสาน  มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่
หลากหลายมีพ้ืนที่มรดกของยูเนสโก แล้ว 2 อย่าง  คือมรดกโลกป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
และพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช  การจัดงานดังกล่าวจะมีส่วนส าคัญในการส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  และด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ทั้งในระดับพ้ืนที่  ระดับภาคและระดับประเทศ  ในขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจะได้น าเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะประมาณเดือนมีนาคม 2564 
ในการประชุมวันนี้ได้รับแจ้งจากอ าเภอคงว่าจังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์ขอถอน
สภาพที่ดินของรัฐ   (แปลงโคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์)  บางส่วนหน้าที่ 678 ไร่  
(เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,486 ไร่  3 งาน 58 ตารางวา) ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) เลขที่ 9698 ตั้งอยู่  หมู่ที่  9 ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา       
ให้ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมในพื้นที่  ซึ่งได้จัดประชาคม
หมู่ที่ 7 ,12 ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบว่าสมควรให้มีการถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินและขอใช้ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 
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ประธานสภาฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขออนุมัติการอนุญาตขอถอนสภาพที่ดินของรัฐ 
(แปลงโคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์)  บางส่วนเนื้อที่ 678 ไร่ เพ่ือจัดงานพืชสวนโลกปี 
พ.ศ.2572 (ค.ศ.2029)  เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว  
จึงได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินไปพลางก่อน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นางสายทอง  จันชุม ขอถามกรณสีถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอคง จังหวัด 
ส.อบต.ม.9 นครราชสีมา  จะต้องด าเนินการประชุมประชาคมขอถอนสภาพการใช้ที่ดินหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยได้ตอบค าถาม  
นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก กรณีท่ีดินที่ทางสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอคง จังหวัด 
นายก อบต. นครราชสีมา จะต้องด าเนินการจัดประชุมประชาคมเพ่ือขออนุญาตขอถอนสภาพตาม

มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเช่นกันที่ดินแปลงดังกล่าวน่าจะอยู่ในเขตของเทศบาล
เทพาลัยหรือองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์  

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าสมควร
ให้มีการถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่  ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ 21 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง/ประธานสภา) 
ประธานสภาฯ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดินแปลงโคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์หรือไม่ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ 21 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง/ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอในวาระนี้หรือไม่ 
นายกิตติศักดิ์  มีศิลป์ - ขอแจ้งการด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
ผช.นักพัฒนาชุมชน ได้ด าเนินโครงการนี้มาแล้ว  โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยร่วม

โครงการ  ในช่วงนี้จะมีน้อง ๆ ที่ได้รับเลือกตามโครงการออกส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยจะพาน้อง ๆ ไปพบผู้น าหมู่บ้าน
ก่อน  จึงขอให้ท่านสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือด้วย 

 - ประชาสัมพันธ์การเผาตอซัง  และการเผาป่า  เนื่องจากใกล้ฤดูท านา เกษตรกรจะเผาหญ้า 
ตอซังข้าว  ท าให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเผาไหม้ทรัพย์สินเสียหาย ช่วงนี้รถดับเพลิงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเทพาลัยอยู่ระหว่างซ่อมแซมจึงขอให้ช่วยกันระมัดระวัง  การเกิดไฟไหม้ก็
ขอให้ทางหมู่บ้านได้ช่วยกันดับก่อน 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงกล่าวขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุม  ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี  
และกล่าวปิดประชุม 

 เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 
 

     ลงชื่อ       อุไร  เจือหนองคล้า      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางอุไร  เจือหนองคล้า) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 
 

 




