
-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

สมัยสามัญประจําป$  2562  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1 
วันท่ี  15  กุมภาพันธ�  พ.ศ.  2562 

ณ  ห0องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 
--------------------------------- 

ผู0เข0าประชุม   
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายวีระ  ใจคง ประธานสภาฯ วีระ  ใจคง  

2. นายเสวก  เทียนสิงห� รองประธานสภา เสวก  เทียนสิงห�  

3. นายนอง  ดีผิว ส.อบต. นอง  ดีผิว  

4. นางสาวทิพย�รัตน� บุญคล(าย ส.อบต. ---  ลา  ---  

5. นางหอมจันทร�  ดัดวงษ� ส.อบต. หอมจันทร�  ดัดวงษ�  

6. นายสมคิด  สุขประเสริฐ ส.อบต. สมคิด  สุขประเสริฐ  

7. นายมานพ  วงษ�ขํา ส.อบต. มานพ  วงษ�ขํา  

8. นายเสริม  รุ2งโต ส.อบต. เสริม  รุ2งโต  

9. นางจําป5  เล็กคง ส.อบต. ---  ลา  ---  

10. นายเพ็ญ  ก่ิมแก(ว ส.อบต. เพ็ญ  ก่ิมแก(ว  

11. นายอดุลย�  เปรมปราคิน ส.อบต. อดุลย�  เปรมปราคิน  

12. นายเชื้อ  จันทร�พลับ ส.อบต. เชื้อ  จันทร�พลับ  

13. นายศรีณรงค�  กองแก(ว ส.อบต. ศรีณรงค�  กองแก(ว  

14. นายเสมอ   เกิดทอง ส.อบต. เสมอ   เกิดทอง  

15. นายสมศรี  รุ2งทิม ส.อบต. สมศรี  รุ2งทิม  

16. นายชลอ  มากมี เลขานุการสภาฯ ชลอ  มากมี  

     

 
ผู0เข0าร�วมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายพณชัย  แสงคํา นายก อบต. พณชัย  แสงคํา  
2. นายผดุง  ทวีวัฒน� รองนายก  อบต. ผดุง  ทวีวัฒน�  
3. นายจํานง  อ่ิมกมล รองนายก  อบต. จํานง  อ่ิมกมล  
4. นายเสน2ห�  บัวเงิน เลขานุการนายก  อบต.ฯ เสน2ห�  บัวเงิน  
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เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 
นายวีระ  ใจคง ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์  ประธานในท่ีประชุมได(รับแจ(งจากเลขานุการสภา  

อบต.ดอนโพธิ์  ว2ามีสมาชิกมาลงชื่อเข(าประชุมและเข(าท่ีประชุมครบองค�ประชมแล(ว  จึงได(ตรวจนับองค�ประชุม  
เห็นว2าครบองค�ประชุมแล(ว  จึงเปCดการประชุมสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  แจ(งต2อท่ีประชุม  นางสาวทิพย�รัตน�  บุญคล(าย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส2วนตําบล

ดอนโพธิ์  หมู2ท่ี  1  ขอลาเนื่องจากปEวยนอนพักรักษาตัวท่ีบ(าน  ไม2สามารถมาประชุมได(
และ  นางจําป5  เล็กคง  สมาชิกสภาองค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์  หมู2ท่ี  5  ขอลา
เนื่องจากแพทย�นัดพบ  ไม2สามารถมาประชุมได(  นายมานพ  วงษ�ขํา  สมาชิกสภาองค�การ
บริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์  หมู2ท่ี  3  เปลี่ยนชื่อตัว  เปGน  นายขจรพัฒน�  วงษขํา 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล0ว 
ประธานสภาฯ  แจ(งให(ท่ีประชุมตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมวิสามัญประจําป5  2561  

สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  26  ธันวาคม  2561  ว2ามีข(อความใดไม2ถูกต(อง  หรือ
ต(องการแก(ไขข(อความใดหรือไม2 

ท่ีประชุม  ไม2มีสมาชิกท2านใดขอแก(ไขข(อความแต2อย2างใด 
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมสามัญประจําป5  2561  

สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  26  ธันวาคม  2561   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  จํานวน  13  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ  พ.ศ.  2562 
ประธานสภาฯ  เชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงญัตติดังกล2าวต2อท่ีประชุม  
นายพณชัย  แสงคํา ได(แถลงญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ2ายประจําป5งบประมาณ  พ.ศ.  2562                
นายกอบต.ดอนโพธิ์        ต2อท่ีประชุมดังนี้ 
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-ร�าง- 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
อนุมัติเมื่อวันที่      เดือน         พ.ศ.  2562 

องค'การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
โอนครั้งที่  /2562 

แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ�าย 

ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายกรณีมีการ
แก6ไขเปลี่ยนแปลง 

การศึกษา บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ลงทุน ครุภณัฑ� 
 

ครุภณัฑ�
คอมพิวเตอร� 

 เครื่องพิมพ�
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 
(inkjet)   
 

15,800 - 15,800 + 15,800 

การศึกษา บริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ดําเนินงาน ค;าใช>สอย 
 

รายจ;าย
เกี่ยวเนื่อง
กับการ
ปฏิบัติ
ราชการที่ไม;
เข>าลักษณะ
รายจ;าย
หมวดอื่น ๆ
(2)ค;าใช>จ;าย
โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เด็กแห;งชาติ 
ประจําปH  
2562 

เพื่อจ;ายเปJน
ค;าใช>จ;าย
โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห;งชาติ  ปH  
2562 
 

10,000 10,000 10,000 - - 

ตั้งไว>  15,800  บาท เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ�
Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)  
จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 7,900  

บาท (ตามกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด) 
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แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ�าย 

ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายกรณีมีการ
แก6ไขเปลี่ยนแปลง 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

ศาสนา
วัฒนธรรม
ท>องถิ่น 

ดําเนินงาน ค;าใช>สอย รายจ;าย
เกี่ยวเนื่อง
กับการ
ปฏิบัติ
ราชการที่ไม;
เข>าลักษณะ
รายจ;าย
หมวดอื่น ๆ 
 (1) คชจ.
ตาม
โครงการจัด
กิจกรรม
เนื่องใน
ประเพณี
ลอยกระทง 

 เพื่อจ;ายเปJนค;า
จัดกิจกรรมเนื่อง
ในประเพณลีอย
กระทงประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 

30,000 30,000 5,800 - 24,200  
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-ร�าง-  

( ลําดับที่    ) 
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

อนุมัติเมื่อวันที่      เดือน         พ.ศ.  2562 
องค'การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

โอนครั้งที่    /2562 
แผนงาน งาน งบ หมวด 

รายจ�าย 
ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายกรณีมีการ
แก6ไขเปลี่ยนแปลง 

การศึกษา บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ลงทุน ครุภณัฑ� 
 

ครุภณัฑ�
คอมพิวเตอร� 

 ค;าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร�
สําหรับงาน
สํานักงาน (จอ
ขนาดไม;น>อยกว;า  
19 นิ้ว)  

16,000 - 16,000 + 16,000 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

ศาสนา
วัฒนธรรม
ท>องถิ่น 

ดําเนินงาน ค;าใช>สอย รายจ;าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม;

เข>าลักษณะ
รายจ;าย
หมวดอื่น ๆ 
 (1) คชจ.
ตามโครงการ

จัดกิจกรรม
เนื่องใน
ประเพณีลอย
กระทง 

 เพื่อจ;ายเปJนค;า
จัดกิจกรรมเนื่อง
ในประเพณลีอย
กระทงประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 

30,000 24,200 16,000 - 8,200 

ตั้งไว>  16,000  บาท เพื่อจัดซื้อ 
คอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม;น>อยกว;า  19 นิ้ว)    จํานวน 1  เครื่อง  

ราคาเครื่องละ 16,000  บาท (ตาม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด) 
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ร�าง 

( ลําดับที่         ) 
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

อนุมัติเมื่อวันที่         เดือน     กุมภาพันธ'         พ.ศ.  2562 
องค'การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

โอนครั้งที่         /2562 
 
 

แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ�าย 

ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย
กรณีมีการแก6ไขเปลี่ยนแปลง 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟWาถนน ดําเนินงาน ค;า
ครุภัณฑ� 

ครุภัณฑ�สํารวจ เพื่อจ;ายเปJนค;าจัดซื้อกล>อง
ระดับ  ขนาดกําลังขยาย 
24  เท;า 

- - 22,000 + 22,000 

เคหะและ
ชุมชน 

ไฟฟWาถนน ดําเนินงาน ค;าวัสดุ  วัสดุไฟฟWาและ
วิทยุ 

เพื่อจ;ายเปJนค;า ซื้อ จ>างทํา 
ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
เพื่อให>ได>มาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
สิ่งของ 

140,000 122,634 22,000 - 100,634 

  ตั้งไว>  22,000  บาท เพื่อจ;าย

เ ปJ น ค; า จั ด ซื้ อกล> อ ง ร ะ ดั บ  

ขนาดกําลังขยาย 24  เท;า 

ราคาตัวละ   22,000  บาท 

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ�

กําหนด) 
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ประธานสภาฯ  ตามรายละเอียดญัตติการขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562  
จํานวน  3  รายการ  ท่ีนายก  อบต.ดอนโพธิ์ได,แถลงมานั้นท�านใดจะซักถาม  กระทู,ถาม  
หรือขออภิปรายหรือไม�  โปรดดําเนินตามข้ันตอนข,อบังคับการประชุมกําหนด 

ท่ีประชุม  ไม�มีท�านใดขออภิปรายแต�มีการซักถามเพ่ือทราบความชัดเจนของเหตุผลและได,รับคําตอบ
จาก  นายก  อบต.จนทราบความชัดเจนเป9นท่ีน�าพอใจ 

ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมให,โอนงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  3  
รายการ  ตามรายละเอียดท่ีนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงมาหรือไม� 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  13  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติการพิจารณาการจ�ายขาดเงินสะสมประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2562 
ประธานสภาฯ เชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงรายละเอียดญัตติดังกล�าว 
นายพณชัย  แสงคํา ได,แถลงรายละเอียดการจ�ายขาดเ งินสะสมประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2562             

นายกอบต.ดอนโพธิ์ รายละเอียดดังนี้ 
 1.  โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายศาลาแดง  หมู� ท่ี  5  ต้ังไว,  470,000  บาท               
เพ่ือจ�ายเป9นค�าซ�อมแซมถนนลูกรังถนนสายศาลาแดง  หมู�ท่ี  5  ขนาดผิวจราจรกว,าง              
4  เมตร  ยาว 1,040 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือคิดเป9นปริมาตรลูกรัง                 
832 ลูกบาศกBเมตรพร,อมบดอัดแน�น  (ตามแบบอบต.ดอนโพธิ์กําหนด)  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป�  2561-2564  แก,ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 
2.  โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายคอกวัว  หมู�ท่ี  7  - หมู�ท่ี  8  (ช�วงท่ี 2 ) ต้ังไว,  
482,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป9นค�าซ�อมแซมถนนลูกรังถนนสายคอกวัว  หมู� ท่ี  7  -                 
หมู�ท่ี  8  ขนาดผิวจราจรกว,าง  3.50  เมตร  ยาว 1,080 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
หรือคิดเป9นปริมาตรลูกรัง 756 ลูกบาศกBเมตร  พร,อมบดอัดแน�น  (ตามแบบอบต.             
ดอนโพธิ์กําหนด)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป�  2561-2564  แก,ไขเพ่ิมเติม                     
ฉบับท่ี  1 
3.  โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดใดยาว  หมู�ท่ี  8  ต้ังไว,  288,000  บาท  เพ่ือ
จ�ายเป9นค�าซ�อมแซมถนนลูกรังถนนสายหลังวัดใดยาว  หมู�ท่ี  8  ขนาดผิวจราจรกว,าง                  
4  เมตร  ยาว 700 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือคิดเป9นปริมาตรลูกรั ง                   
813 ลูกบาศกBเมตร  พร,อมบดอัดแน�น  (ตามแบบอบต.ดอนโพธิ์กําหนด)  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ป�  2561-2564  แก,ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 
ซ่ึงการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด,วยการรับเงิน  การเบิกจ�ายเงิน              
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคBกรปกครองส�วนท,องถ่ิน  พ.ศ.  
2547  และแก,ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2548  ข,อ  89  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2 / ว 0512  ลงวันท่ี  29  มกราคม  2561  พิจารณา
ได,  ดังนี้ 
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- ยอดเงินสะสมท่ีมีอยู� ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561  มีจํานวนท้ังสิ้น  10,652,679.53  
บาท 
- เป9นการดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ีขององคBการบริหารส�วนตําบลโดยกฎหมาย
กําหนด  และเป9นการบําบัดความเดือดร,อนของประชาชน  รวมท้ังเป9นการสนับสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือจัดการบริการสาธารณะแก�ประชาชนให,ท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 
- ได,ดําเนินการสมทบกองทุนฯ  ตามระเบียบฯ  กําหนดแล,ว 
- สํารองเป9นค�าใช,จ�ายด,านบุคลากร  โดยคํานวณจากฐานเงินเดือน  ค�าจ,างบุคลากร
ท,องถ่ิน  ประมาณหกเดือน  เป9นเงิน  3,648,800  บาท 
- สํารองรายจ�ายท่ีจําเป9น  เช�น  เบ้ียยังชีพผู,สูงอายุ  เบ้ียความพิการ  และผู,ปOวยเอดสBใน
กรณีงบประมาณไม�เพียงพอหรือได,รับการจัดสรรล�าช,าประมาณสามเดือน  จํานวน  
1,432,500  บาท 
- สํารองจ�ายกรณีสาธารณภัย  ร,อยละสิบของวงเงินสะสมคงเหลือจ�ายหลังจากหัก
ค�าใช,จ�ายด,านบุคลากรแล,ว  คือ  (10,652,679.53  - 3,648,800)  =  5,571,379.53 – 
557,137.95  =  5,014,241.58  กล�าวคือ  ยอดเงินสะสมท่ีสามารถจ�ายขาดได,  คือ  
จํานวนไม�เกิน  5,014,241.58  บาท 
- ได,พิจารณาจากข,อเท็จจริง  และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข,องแล,ว  เห็นว�าโครงการท่ี
ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสมตามข,างต,น  เป9นไปตามแนวทางท่ีทางราชการได,กําหนด  
ประกอบกับยอดเงินสะสมท่ีสามารถจ�ายขาดได,  จํานวน  5,014,241.58  บาท            
แต�โครงการท่ีขออนุมัติจ�ายเงินสะสม  เป9นเงิน  1,240,000  บาท  จึงไม�เกินวงเงินตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด  และมีเงินเหลือเพียงพอในการจ�ายค�าใช,จ�ายประจํา
และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  เหมาะสมตามสถานการณBคลังและมีเสถียรภาพ                  
ระยะยาว   

ประธานสภาฯ แจ,งให,ท่ีประชุมได,พิจารณารายละเอียดการจ�ายขาดเงินสะสมประจําป�งบประมาณ           
พ.ศ.  2562  จํานวน  3  โครงการ  ตามท่ี  นายก  อบต.ดอนโพธิ์  เสนอมา  และหาก
ท�านใดประสงคBอภิปรายโปรดยกมืออภิปรายต�อไป 

ท่ีประชุม ไม�มีท�านใดขออภิปราย 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว�าเห็นชอบ  จ�ายขาดเงินสะสมประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2562    

จํานวน  3  โครงการ  ตามท่ี  นายก  อบต.ดอนโพธิ์  เสนอมาหรือไม� 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  13  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  5 การปรึกษากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป�  2562  และสมัยประชุมสามัญประจําป�  

2563  สมัยแรก 
ประธานสภาฯ นําปรึกษาในท่ีประชุมเพ่ือกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําป�  2562  และสมัย

ประชุมสามัญประจําป�  2563  สมัยท่ี  1 
ท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป�  ดังนี้ 
 สมัยสามัญประจําป�  2562 
 สมัยท่ี  2   ต้ังแต�วันท่ี  11  มีนาคม  2562  เป9นต,นไป  รวม  15  วัน 
 สมัยท่ี  3   ต้ังแต�วันท่ี  13  พฤษภาคม  2562  เป9นต,นไป  รวม  15  วัน 
 สมัยท่ี  4   ต้ังแต�วันท่ี  1  สิงหาคม  2562  เป9นต,นไป  รวม  15  วัน 
 สมัยสามัญประจําป�  2563 
 สมัยท่ี  1   ต้ังแต�วันท่ี  3  กุมภาพันธB  2563  เป9นต,นไป  รวม  15  วัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  ( ถ0ามี ) 
   ไม�มี 
ประธานสภาฯ  กล�าวขอบคุณต�อท่ีประชุมและปSดการประชุมสภาฯ  
เลิกประชุม    เวลา   12.00  น. 
 
(ลงชื่อ)          วีระ  ใจคง         (ลงชื่อ)           ชลอ  มากมี           จดบันทึกการประชุม 
              (  นายวีระ  ใจคง  )                     (  นายชลอ  มากมี  ) 
          ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์ 
 
(ลงชื่อ)  เสมอ  เกิดทอง           (ลงชื่อ)                  นอง  ดีผิว                                                  
                   (  นายเสมอ  เกิดทอง  )                                          (  นายนอง  ดีผิว  )   
        กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ                    กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  
                               (ลงชื่อ)              สมศรี  รุ�งทิม      
                                                (  นายสมศรี  รุ�งทิม  )   
                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 


