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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  ๒๕๖2  ครั้งที่  2 

------------------------------------------------------------------ 
 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่ว นต าบลป่าโมงได้นัดประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖2  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2562  เพ่ือพิจารณาญัตติต่อไปนี้ 
 

1.ญัตติ  เรื่อง ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตต ิ

2.ญัตติ   เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563  วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ 

 

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2 ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  
22  พฤศจิกายน  2562 

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  วรรค  ๔  จึงประกาศรายงานประชุมที่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงมีมติรับรองแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
      (ลงชื่อ) 
       (นายธงชัย  สวัสดิ์วร) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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                        ส าเนาถูกต้อง 

 

        (นายประสาท  อุดมญาติ) 
เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ ที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2562   เวลา 09.00น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่        ชื่อ-สกุล        ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธงชัย สวัสดิ์วร ประธานสภาอบต. ธงชัย สวัสดิ์วร  

2 นายพุก วงศ์ค าผุย รองประธานสภาอบต. พุก วงศ์ค าผุย  

3 นางหนูเวียง ภาประจง ส.อบต.หมู่ 1 หนูเวียง ภาประจง  

4 นายประจักร เรืองแสง ส.อบต.หมู่ 1 ประจักร เรืองแสง  

5 นายสุเทพ โฉมงาม ส.อบต.หมู่ 2 สุเทพ โฉมงาม  

6 นายสมปอง ประจญยุทธ ส.อบต.หมู่ 2 สมปอง ประจญยุทธ  

7 นางนวลจันทร์ สิมมาเคน ส.อบต.หมู่ 3 นวลจันทร์ สิมมาเคน  

8 นายเพ็ง มีแววแสง ส.อบต.หมู่ 4 เพ็ง มีแววแสง  

9 นางวรรณี วงศ์ศรี ส.อบต.หมู่ 4 วรรณี วงศ์ศรี  

10 นายสมพงษ์ ยานสงัด ส.อบต.หมู่ 5 สมพงษ์ ยานสงัด  

11 นายประมวล เกื้อสุข ส.อบต.หมู่ 5 ประมวล เกื้อสุข  

12 นายถวิล ดวงราช ส.อบต.หมู่ 6 ถวิล ดวงราช  

13 นายบุญกอง วันแสวง ส.อบต.หมู่ 6 บุญกอง วันแสวง  

14 นายชัยยนต์ ศรีดาเรือง ส.อบต.หมู่ 7 ชัยยนต์ ศรีดาเรือง  

15 นายสุเทพ ประเสริฐศรี ส.อบต.หมู่ 7 สุเทพ ประเสริฐศรี  

16 นายสมพร พรมสี ส.อบต.หมู่ 8 สมพร พรมสี  

17 นายสาคร ค าสอน ส.อบต.หมู่ 8 สาคร ค าสอน  

18 นายกฤษฏา วันแสวง ส.อบต.หมู่ 9 กฤษฏา วันแสวง  

19 นายเจียม โฉมงาม ส.อบต.หมู่ 10 เจียม โฉมงาม  

20 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง ส.อบต.หมู่ 10 ณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง  

21 นายประสาท  อุดมญาติ ปลัด อบต./เลขานุการสภา ประสาท  อุดมญาติ  
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                        ส าเนาถูกต้อง 

 

        (นายประสาท  อุดมญาติ) 
เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายแก้ว  ยิ่งวงค์ นายกอบต. แก้ว  ยิ่งวงค์  
2 นายค าพา  การะปังหา รองนายกอบต. ค าพา  การะปังหา  
3 นายหนูนิล  เกื้อสุข รองนายกอบต. หนูนิล  เกื้อสุข  
4 นายจันทัย บัวใหญ่ เลขานุการนายกอบต. จันทัย บัวใหญ่  
5 นายลอราช  สารพัฒน์ รองปลัด อบต. ลอราช  สารพัฒน์  
6 นายก าพล บุญไพโรจน์ ผอ. กองช่าง ก าพล บุญไพโรจน์  
7 นายสัมฤทธิ์ ชนะภัย ผอ. กองคลัง สัมฤทธิ์ ชนะภัย  
8 นางสาวอภิญญานุช บัวกิ่ง ผอ.กองการศึกษา อภิญญานุช บัวกิ่ง  
9 นางเฟ่ืองฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เฟ่ืองฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย  

 

ผู้เข้าประชุม 21 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภา อบต.  ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญ
ประธานสภา อบต.ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1.   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา  อบต .ป่าโมง  สมัย สามัญสมัยที่  3 
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562  ขอให้สมาชิกสภา  
อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่า จะมีการแก้ไขประเด็น
ใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  19 เสียง 

ไม่รับรอง - เสียง  
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                        ส าเนาถูกต้อง 

 

        (นายประสาท  อุดมญาติ) 
เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
  3.1  ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.

2563  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ 
ประธาน ขอเรียนเชิญนายเจียม  โฉมง าม  ประธานคณะกรรมการการแปรญัตติ ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 รายงานผลการรับค าแปรญัตติ
และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อท่ีประชุมสภา อบต. 

นายเจียม  โฉมงาม เรียนท่านประธานสภา อบต.ป่าโมง  ตามคณะกรรมการแปรญัตติได้เปิดรับค าแปรญัตติ
ประธานคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่  13-15  สิงหาคม  ๒๕๖2  เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.  รวมระยะเวลา  
แปรญัตติฯ  ๒๔  ชั่วโมง  โดยให้เสนอค าแปรญัตติ  ได้ที่ห้องส านักงานปลัด  อบต.  ผลปรากฏว่าใน 

ช่วงเวลาดังกล่าว  ไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติฯแต่อย่างใด  คณะกรรมการแปรญัตติฯได้
ประชุมกันแล้วมีม ติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบปร ะมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2563  ตามร่างเดิม 

- ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด 
- ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปร

ญัตติใดๆ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต. ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุม 
เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

๑.  พ.ร.บ. สภาต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่  ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือ

จ านวนในรายการมิได้  แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย  ซึ่ง
มิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินท่ีก าหนดให้จ่าย
ตามกฎหมาย 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี  ๒  ให้ปรึกษาเรียง ล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

- ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติและคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯได้ส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณฯและไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการ
สงวนค าแปรญัตติใดๆ 
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                        ส าเนาถูกต้อง 

 

        (นายประสาท  อุดมญาติ) 
เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง 

- จะมีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงเรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.๒๕๖3  ที่นายก   อบต .เสนอโดยไม่มีการ
แปรญัตติใดๆและให้ผ่านวาระท่ี  ๒  นี้ไปสู่การพิจารณาวาระท่ี  ๓  ต่อไป 

มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบ  ๑๙  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ สรุปสภา  อบต .ป่าโมง  เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ อบต .ป่าโมง เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.๒๕๖3  ที่นายก  อบต .เสนอโดยไม่มีการแปรญัตติ
ใดๆและผ่านวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ เนื่องจากบัดนี้เวลา  ๑๒.๐๐  น.  แล้ว  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับกา รประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.
๒๕๕๔  ข้อ  ๓๐  จึงหยุดพักประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารและขอให้ทุกท่าน
เข้าประชุมต่อในเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประชุมต่อเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

๓ .๒  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.๒๕๖3  วาระที่  ๓  ขั้นลงมติ 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภา  อบต.  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภา อบต. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี  ๓  ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอัน
สมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ  ผู้ใดอยากจะให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี  ๓  นี้หรือไม่  เมื่อไม่มี
การขอให้มีการอภิปรายในวาระท่ี  ๓  นี้  ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าสภา อบต .ป่าโมง
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงเรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  หรือไม่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๙  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทราบว่าสภา  อบต .ป่าโมง  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมงเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.
๒๕๖3    เมื่อเวลา  14.00  น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
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                        ส าเนาถูกต้อง 

 

        (นายประสาท  อุดมญาติ) 
เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา อบต .ทุกท่าน กระผมขอสรุปเรื่องการแก้ไ ข

เพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้ง อปท.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ดังนี้ 
 1.เดิม ส.อบต หมู่บ้านละ 2 คน  ใหม่ ส.อบต  หมู่บ้านละ  1  คน 
 2.หมู่บ้าน:1-25 คน = เขตเลือกตั้งใหม่หมู่บ้าน : ประชากร 25 คนข้ึนไป 
 3.เดิม นายก อบต. อายุ 30 ปี ใหม่ นายก อบต. อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 4.เดิมนายกไม่มีวาระ ใหม่ นายก อบต.อยู่ไม่เกิน 2 วาระ 
 5.นายก อบต.ไม่มีวาระ ใหม่ ต้องเว้นวรรค 4 ปี 
 6.เดิม ส.อบต อย่างน้อย 6 คน  ใหม่ ส.อบตเริ่มต้น 6 คน 
 7.เดิมประชากรน้อยกว่า 25 คนให้เลือกตั้ง  ใหม่ น้อยกว่า 25 คน ให้ไปรวมกับเขต

เลือกตั้งติดกัน 
  8.เดิมถ้าเลือกตั้งแล้วยังได้ไม่ครบให้จัดเลือกตั้งต่อไป ใหม่ ให้ถือว่าเท่าท่ีมีอยู่ ยกเว้นจะ

น้อยกว่า 6 คน 
 9.เดิมประกาศให้เลือกตั้ง (กกต.จว.)ใหม่ ประกาศให้เลือกตั้ง (ผอ.กกต.จว.) 
 10.เดิมรับรองผล 1 ปี ใหม่ รับรองผล 30 วัน 160 วัน 
 11.เดิม ส.ถ.ครบเปิด สภาได้ ใหม่ ส.ถ.กึ่งหนึ่ง/ไม้อยกว่า 5 คน เปิดสภาได้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง  
ส.อบต. หมู่ที่ 10 เรียนท่านประธานสภาและส .อบต กระผมขอน าเรียนที่ประชุมให้ทราบว่าถนนเส้นซอย

ต้นเชือกตรงโรงสีข้าวชุมชนหมู่ที่ 10 ต่อจากถนนคอนกรีตจะเป็นถนนลูกรัง มีคนขับรถ
ซีแพ็คไปเช่าท านาอยู่ในซอยนี้เอารถบรรทุกปูนเข้าไปจอดตรงที่เขาท านาท าให้ถนน
เสียหายอยากจะของบจากทาง อบต .ป่าโมง  น า ลูกรังไปซ่อมแซมถนนที่เสียหาย ไม่
ทราบว่ามีงบประมาณในส่วนนี้หรือไม่ 

ประธานฯ ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจง 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา .อบต และสมาชิกสภา อบต . ทุกท่าน กระผมขอน าเรียนให้ที่

ประชุมทราบว่าตามท่ีท่าน ส .อบต ณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง  ได้น าเสนอปัญหาถนนช ารุด
นั้น ขอให้ทางก านันวินัย พันธ์ค า ท าหนังสือแจ้งเข้ามาทาง อบต .ป่าโมง ได้ออกไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อซ่อมแซมต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ ถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผมขอปิดการประชุม 
  
เลิกประชุม เวลา  14.52  น. 

                            (ลงชื่อ)  ประสาท  อุดมญาติ  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายประสาท อุดมญาต)ิ  
      ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. ป่าโมง 
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                        ส าเนาถูกต้อง 

 

        (นายประสาท  อุดมญาติ) 
เลขานุการสภา อบต.ป่าโมง/ ปลัด อบต.ป่าโมง 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่  4  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕๖2  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน   2562  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒   พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

  (ลงชื่อ)       ธงชัย  สวัสดิ์ววร  ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

(ลงชื่อ)      ณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (ลงชื่อ)    ชัยยนต์  ศรีดาเรือง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

   (นายชัยยนต์  ศรีดาเรือง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)       ถวิล  ดวงราช  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายถวิล  ดวงราช) 

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 


