
 

ส ำเนำ 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  3/2562 ครั้งที่  2 

วันที่  19  สิงหำคม  2562 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยอุดร  น้อยวิรก ประธำนสภำฯ อุดร  น้อยวิรก 
2 นำยบุญเกิด  ผิวเงิน รองประธำนสภำฯ บุญเกิด  ผิวเงิน 
3 นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง เลขำนุกำรสภำฯ เชำวลิต  พรรื่นเริง 
4 นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ส.อบต.  หมู่2 วรสิทธ์  พันธ์ยุศรี 
5 นำยพลูศักดิ์  ศิริหัตถ์ ส.อบต. หมู่ 2 พลูศักดิ์  ศิริหัตถ์ 
7 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ 4 สมพร  รำชำหงษ์ 
8 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ 4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
9 นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต. หมู่ 5 อุทัย  ศรีสถำน 
10 นำยสมบัติวังรำช ส.อบต. หมู่ 5 สมบัติวังรำช 
11 นำยอมร  บุญเขื่อง ส.อบต. หมู่ 6 อมร  บุญเขื่อง 
12 นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต. หมู่ 6 ค ำผง  อำษำใหญ่ 
13 นำยทวีชัย  สุพร ส.อบต. หมู่  7 ทวีชัย  สุพร 
14 นำยจัด  จันทร์งำม ส.อบต. หมู่ 7 จัด  จันทร์งำม 
15 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต. หมู่  8  นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม   

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว  รองนำยกอบตฯ ชัยชนะ  แก่นท้ำว 
2 นำยศรชัย  เหล่ำทอง รองนำย  อบตฯ ศรชัย  เหลำทอง 
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำฯ  กล่ำวกำรเปิดประชุมสภำ สมัยสำมัญ  สมัยที่  3/2562  ครั้งที่  2 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำสมัยสำมัญ  สมัยที่  
3/2562  ครั้งที่  2   

ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 
ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพ่ือทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบวันนี้ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมและทำง
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ  
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีผู้เสนอขอ
มติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  และเชิญเลขำนุกำรสภำนับองค์
ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 
 5.1  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  2563 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ในกำรพิจำรณำในวันนี้ก็จะได้พิจำรณำต่อในส่วนที่ยังมิได้มีกำร

พิจำรณำ  และได้กล่ำวน ำเรียนชี้แจงรำยละเอียด  แผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำนสำธำรสุขอ่ืนๆ  งบด ำเนินกำร  หมวดค่ำใช้สอย  หมวดค่ำวัสดุ  
งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  1  -  
8  ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขหมู่บ้ำนละ  20,000   
บำท  ในส่วนรำยละเอียดของโครงกำรที่เสนอขอมำนั้นขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  
น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมให้ได้รับทรำบว่ำโครงกำรนั้นใช้จ่ำยไปในเรื่องใดบ้ำง 
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เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดโครงกำรต่อที่ประชุม  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดโครงกำรต่อที่

ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำใน แผนงำนสังคมสงเครำะห์    
ขอสั่งพักกำรประชุม  15  นำที 

พักเบรคกำรประชุม เวลำ  10.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  10.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมหลังจำกท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดมี
สมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำย  งำนบริกำรสำธำรสุขและงำนสำ 
ส.อบต.  หมู่ที่  8 ธำรสุขอ่ืนๆ  งบด ำเนินงำน  ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น  ตั้งไว้  144,00  

บำท  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินั้น  ได้ด ำเนินกำรเพ่ือรองรับในส่วนนี้นั้น  ได้
ด ำเนินกำรไปถึงไหนแล้ว 

ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญผู้บริหำรชี้แจง 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในกำรชี้แจงนั้นขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  มอบหมำย

เจ้ำหน้ำที่น ำเรียนชี้แจง  
ประธำนสภำฯ เชิญปลัดน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  
ปลัดอบต.ฯ น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  ในส่วนของรำยละเอียดนั้น ก็ยังไม่ได้รับกำรประสำนจำก

เจ้ำของต้นเรื่องในกำรด ำเนินกำรต้องรอประสำนจำกทำงโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลว่ำจะใช้บุคคลำกรในส่วนใดในกำรปฏิบัติมีทั้งส่วนของ  อสม. จะ
ด ำเนินกำรจ้ำง  2  อัตรำ  เดือน  6,000  บำท  ต่อคนต่อเดือน ยอดเงินในส่วนนี้
จ ำเป็นต้องตั้งไว้ตำมระเบียบของกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย  พ.ศ.  2562 

ประธำนสภำฯ กล่ำวประชุมต่อทำงท่ำนปลัดฯ  ก็ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุมแล้ว
แล้ว  และกล่ำวน ำเรียนชี้แจงรำยละเอียด  แผนงำนสังคมสงเครำะห์  งำนริหำรงำน
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์  งบบุคลำกร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)  งบ
ด ำเนินงำน  หมวดค่ำตอบแทน  หมวดค่ำใช้สอย  หมวดค่ำวัสดุ  และกล่ำวซักถำมที่
ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียด แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลำกร  หมวดเงินเดือน  งบด ำเนินงำน  หมวด
ค่ำตอบแทน  หมวดค่ำใช้สอย  หมวดค่ำวัสดุ  งำนไฟฟ้ำถนน  งบลงทุน  หมวดค่ำที่ 
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ดินและสิ่งก่อสร้ำง  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  และกล่ำวซักถำมที่ประชุมมี
สมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในรำยละเอียดหรือไม่ 

นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยซักถำม  งบด ำเนินงำน   
ส.อบต.  หมู่ที่  2 ค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ  โดยหลักเกณฑ์มีวิธีกำรเบิกจ่ำย

อย่ำงไรในกำรด ำเนินกำรตั้งหรือกำรเบิกจ่ำย 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยทวีชัย  สุพร ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยซักถำมเพ่ิมเติม  งบด ำเนินงำน  
ส.อบต.  หมู่ที่  7 ค่ำตอบแทน เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรมีหลักเกณฑ์ในกำรเบิกจ่ำยอย่ำงไร  และ

ในส่วนค่ำวัสดุ  ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  งบประมำณ  ตั้งไว้  80,000  บำท  งบประมำณใน
ส่วนนี้ถือว่ำน้อยเกรงว่ำอำจจะไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยอมร  บุญเขื่อง ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยซักถำมในส่วน  ค่ำใช้สอย   
ส.อบต.  หมู่ที่  6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกแบบก่อสร้ำง  เขียนแบก่อสร้ำง  รับรองแบบก่อสร้ำง  ตั้งไว้  

31,200  บำท  โดยส่วนตัวว่ำงบประมำณในส่วนนี้นั้นตั้งไว้น้อย  เกรงว่ำจะไม่
เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินกำร  ในกำรตั้งงบประมำณในส่วนนี้นั้นมีควำมเห็นด้วย  
เนื่องจำกตนเองนั้นก็ได้ประสำนทำงผู้บริหำรและทำงเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ตั้ง
งบประมำณในส่วนนี้  ซึ่งทำงผู้บริหำรก็ได้ให้ควำมส ำคัญ 

ประธำนสภำฯ กลำ่วต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจงต่อที่ประชุม 
นำยชัยชนะ  แก่นท้ำว กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 
รองนำยกอบต.ฯ ในส่วนของรำยละเอียดที่ท่ำนสมำชิกสภำได้อภิปรำยซักถำม ในส่วนค่ำวัสดุ  ค่ำวัสดุ

ก่อสร้ำง  งบประมำณ  ตั้งไว้  80,000  บำท  งบประมำณในส่วนที่ท่ำนสมำชิก
อภิปรำยอำจจะไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร  และในส่วน  ค่ำใช้สอย  ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรออกแบบก่อสร้ำง  เขียนแบก่อสร้ำง  รับรองแบบก่อสร้ำง  ตั้งไว้  31,200  บำท  
ในส่วนนี้นั้นหำกไม่เพียงพอก็สำมำรถโอนงบประมำณมำเพ่ิมเติมได้  ในส่วน
หลักเกณฑ์ในกำรเบิกจ่ำย ค่ำตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ และเงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรในส่วนนี้ก็จะขออนุญำตท่ำนประธำนสภำมอบหมำยทำงเจ้ำหน้ำที่น ำเรียน
ชี้แจงต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ เชิญเจ้ำหน้ำที่น ำเรียนชี้แจง 
ปลัดอบตฯ น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในรำยละเอียดส่วนค่ำตอบแทนกรณีพิเศษนั้นก็คือ  เงิน

รำงวัลย์โบนัสก่อนที่จะเบิกจ่ำยได้ก็ต้องมีคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินให้ได้ก่อนถ้ำ
หำกคะแนนไม่ผ่ำนเกณฑ์ก็ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ หลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณนั้นมีอยู่  
3  ระดับ  ตำมเกณฑ์คะแนนได้ได้  มี  1.5  เท่ำ  1  เท่ำ  ครึ่งเท่ำ  กำรตั้ง
งบประมำณในครั้งนี้นั้นตั้งไว้ที่  ระดับ  1  เท่ำ  และเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรนั้น  
เบิกจ่ำยได้ตั้งแต่อนุบำล  -  ปริญญำตรี  อำยุไม่เกิน  25  ปี  ไม่เกิน  25,000  บำท  
ต่อปี   
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในรำยละเอียดแผนงำนต่อไปต่อไป  ขอสั่งพัก

กำรประชุม  เพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวัน  และนัดประชุมต่อ  เวลำ  13.00  น. 
พักเบรคกำรประชุม เวลำ  12.00  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  13.00  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียด  แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน  งบ
ด ำเนินงำน  ค่ำใช้สอย  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียด  แผนงำนศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร  

งำนกีฬำและนันทนำกำร  งบด ำเนินงำน  หมวดค่ำใช้สอย  งำนศำสนำ  วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  งบด ำเนินงำน  หมวดค่ำใช้สอย  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจง
ในรำยละเอียดโครงกำรต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดของโครงกำรต่อที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯที่ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม  และได้

ซักถำมต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในรำยละเอียดหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
นำยอุทัย  ศรีสถำน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำย  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น   
ส.อบต.  หมู่ที่  5 งบด ำเนินงำน  ค่ำใช้สอย  คำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนโครงกำรประเพณีบุญผเหวตฟัง

เทศน์มหำชำติ  ในปีงบประมำณท่ีแล้ว  ตั้งงบประมำณไว้  20,000  บำท  ปีนี้ตั้งไว้    
15,000  บำท  ในส่วนที่ลดลงนั้นฝำกชี้แจงด้วย 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยสมพร  รำชำหงส์ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนอภิปรำยงบประมำณในส่วนนี้นั้นอยำกเพ่ิม 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 อีกได้หรือไม่เพรำะเป็นโครงกำรที่ดี เพื่อให้เป็นกำรสืบทอดประเพณีอันดีงำมนี้ไว้ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวเชิญปลัดอบตฯ  ได้น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
ปลัดอบตฯ น ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
 เกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณในปีนี้นั้น  ได้มีกำรตัดลดโครงบำงโครง

และเกือบทุกส่วนที่ปรับลดลง  เนื่องจำกงบลงทุนในปีนี้นั้นตั้งประมำณกำรไว้สูงกว่ำ
ทุกปีที่ด ำเนินกำร  และบำงรำยกำรนั้นก็ได้มีกำรประมำณกำรเพิ่มขึ้น  เช่นในส่วน
ของกำรศึกษำที่เพ่ิมข้ึนตำมหลักกำรที่ก ำหนดไว้ในหนังสือสั่งกำร  และบำงรำยกำรก็
ได้ตั้งเพ่ิมเติมข้ึนมำใหม่  สำเหตุที่ปรับลดลงของโครงกำรประเพณีบุญผเหวตฟัง
เทศน์มหำชำติ  นั้น  รำยละเอียดของโครงกำรนั้นมีกำรเบิกจ่ำยได้ตำมเท่ำที่มีกำร 
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จ่ำยจริง  ซึ่งบำงรำยกำรนั้นก็ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ และก็เป็นอีกเหตุผล
หนึ่งที่ไม่สำมำรถปรับเพ่ิมเติมงบประมำณในส่วนนี้ในส่วนนี้ได้ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนปลัดที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวซักถำมที่
ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 

ทีป่ระชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียด  แผนงำนกำรเกษตร  งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและ

ป่ำไม้  งบด ำเนินงำน  หมวดค่ำใช้สอย  และแผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง  และได้
กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในรำยละเอียดหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมในกำรพิจำรณำในรำยละเอียดของร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ  พ.ศ.  2563 ท่ำนสมำชิกกไ็ด้เสนอขออภิปรำยใน
รำยละเอียดครบทุกแผนงำนแล้ว  ล ำดับต่อไปก็จะได้ขอมติที่ประชุมในกำรรับ
หลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.  2563   และเชิญ
เลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำง

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.  2563  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงระเบียบและขั้นตอนในกำรปฏิบัติในกำร

พิจำณำร่ำงข้อบัญญัติ  ในวำระที่ 2  และวำระที่  3 
เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  ฉบับที่2  พ.ศ.  2554  ก ำหนดไว้ดังนี้  
  ข้อ  45  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว

ไม่ได้  และในกำรประชุมพิจำรณำในวำระที่สอง  ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำ  24  ชั่งโมงนับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำร 

  ข้อ  49  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว  จะต้องส่ง
ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ  ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำในรำยละเอียด  และที่ประชุมสภำท้องถิ่น
จะต้องก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย  ภำยใน
ระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง  ผู้บริหำรท้องถิ่น
หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติก็ให้เสนอค ำแปร
ญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ 

   ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำง
ข้อบัญญัตินั้นตำมร่ำงเดิม และตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึก 
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ควำมเห็นยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำ ได้มีหรือไม่
มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้ำง  กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำร
แปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด  กำรสงวนควำมเห็นของ
กรรมกำรแปรญัตติ ตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย และให้ประธำนสภำท้องถิ่น
ส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจำรณำ 
เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน  ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภำท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรำยงำนหรือชี้แจงข้อสงสัยต่ำงๆ เกี่ยวกับ
รำยงำนนั้น 

หมวด  8  คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น  ข้อ  103  (1)  คณะกรรมกำรสำมัญ  
ประกอบด้วยสมำชิกท้องถิ่นมีจ ำนำนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ข้อ  107  
ภำยใต้ข้อบังคับ  ข้อ  103 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำที่ได้น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อบังคับกำรประชุม  
และกล่ำวต่อที่ประชุม และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำคัดเลือก
คณะกรรมกำรแปรญัตติขอสั่งพักกำรประชุม  15  นำที 

 พักเบรคกำรประชุม เวลำ  14.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  14.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อและได้ชี้แจงต่อที่ประชุมภำยใต้ข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น  ข้อ  103  (1)  คณะกรรมกำรสำมัญสมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  และซักถำมที่ประชุมในกำรเลือกคณะกรรมกำรแปร
ญัตติที่ประชุมจะก ำหนดไว้กี่คน  และเชิญสมำชิกเสนอจ ำนวนคณะกรรมกำร 

นำยทวีชัย  สุพร เสนอให้คัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนำน  7  คน 
ส.อบต.  หมู่ที่  7  
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ขอรับรอง 
ส.อบต.  หมู่ที่  6 
นำยอุทัย  ศรีสถำน ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่  5 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกรับรองครบ ละซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดเห็นเป็น

อย่ำงอ่ืนหรือไม่   
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  ก็จะได้ขอมติที่

ประชุมเห็นชอบให้คัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ  จ ำนวน  7  คน และเชิญ
เลขำนุกำรสภำนับองค์ประชุม  
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เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุม  แล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมเห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมต่อไปเป็นขันตอนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ  จ ำนวน  7  

คนตำมมติที่ประชุมเห็นชอบ ในกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรนั้นจะถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  ข้อ  8  ข้อ  
107   และเชิญสมำชิกสภำเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่  1 

นำยวรสิทธิ์  พันยุศรี เสนอชื่อ  นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ ส.อบต.  หมู่ที่ 2  เป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่  1 
ส.อบต.  หมู่ที่ 2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง คนที่ 1  นำยนคร  ลือชำพูล  ส.อบต.  หมู่ที่8 
 คนที่ 2  นำยทวีชัย  สุพร  ส.อบต.  หมู่ที่ 7 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อคณะกรรมกำรอีกหรือไม่ถ้ำไม่ผู้เสนอ  

นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่  1และเชิญสมำชิกเสนอชื่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่  2 

นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ เสนอชื่อ  นำยอมร  บุญเขื่อง  ส.อบต.  หมู่ที่ 6  เป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่  2 
ส.อบต.  หมู่ที่ 2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง คนที่ 1  นำยค ำผง  อำษำใหญ่  ส.อบต.  หมู่ที่ 6 
 คนที่ 2  นำยวรสิทธ์  พันยุศรี  ส.อบต.  หมู่ที่ 2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อคณะกรรมกำรอีกหรือไม่ถ้ำไม่ผู้เสนอ  

นำยอมร  บุญเขื่อง เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่  2 และเชิญสมำชิกเสนอชื่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่  3 

นำยสว่ำง  อรรถสำร เสนอชื่อ  นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต.  หมู่ที่ 5  เป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่  3 
ส.อบต.  หมู่ที่ 3 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง คนที่ 1  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ  ส.อบต.  หมู่ที่ 4 
 คนที่ 2  นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ ์ ส.อบต.  หมู่ที่ 2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อคณะกรรมกำรอีกหรือไม่ถ้ำไม่ผู้เสนอ  

นำยอุทัย  ศรีสถำน  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3  และเชิญสมำชิกเสนอชื่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่  4 

นำยวรสิทธิ์  พันยุศรี เสนอชื่อ  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ  หมู่ที่ 4  เป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 4 
ส.อบต.  หมู่ที่ 2 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง คนที่ 1  นำยค ำผง  อำษำใหญ่  ส.อบต.  หมู่ที่ 6 
 คนที่ 2  นำยอุทัย  ศรีสถำน  ส.อบต.  หมู่ที่ 5 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อคณะกรรมกำรอีกหรือไม่ถ้ำไม่ผู้เสนอ  

นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 4  และเชิญสมำชิกเสนอชื่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่  5 

นำยสมพร  รำชำหงษ์ เสนอชื่อ  นำยทวีชัย  สุพร  ส.อบต.  หมู่ที่ 7  เป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่  5 
ส.อบต.  หมู่ที่ 4 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง คนที่ 1  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ  ส.อบต.  หมู่ที่ 4 
 คนที่ 2  นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี  ส.อบต.  หมู่ที่ 2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อคณะกรรมกำรอีกหรือไม่ถ้ำไม่ผู้เสนอ  

นำยทวีชัย  สุพร  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่  5 และเชิญสมำชิกเสนอชื่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่  6 

นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี เสนอชื่อ  นำยบุญเกิด  ผิวเงิน ส.อบต.  หมู่ที่ 1  เป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่  6 
ส.อบต.  หมู่ที่ 2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง คนที่ 1  นำยสมพร  รำชำหงษ์  ส.อบต.  หมู่ที่ 4  

คนที่ 2  นำยนคร  ลือชำพูล  ส.อบต.  หมู่ที่ 8 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อคณะกรรมกำรอีกหรือไม่ถ้ำไม่ผู้เสนอ  

นำยบุญเกิด  ผิวเงิน  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 6  และเชิญสมำชิกเสนอชื่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่  7 

นำยอุทัย  ศรีสถำน เสนอชื่อ  นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง ส.อบต.  หมู่ที่ 8  เป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่  7 
ส.อบต.  หมู่ที่ 5 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง คนที่ 1  นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ  ส.อบต.  หมู่ที่ 4 
 คนที่ 2  นำยทวีชัย  สุพร  ส.อบต.  หมู่ที่ 7 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อคณะกรรมกำรอีกหรือไม่ถ้ำไม่ผู้เสนอ  

นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 7  
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติก็ได้คัดเลือกครบทั้ง  7  คน  

แล้ว   และกล่ำวต่อที่ประชุมตำมระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  ข้อ  
109   ให้เลขำนุกำรสภำท้องถิ่น  ด ำเนินกำรนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมกำรแปรญัตตินัดแรกเพ่ือคัดเลือกประธำนคณะกรรมกำร  และเลขำนุกำร
จำกกรรมกำรสภำท้องถิ่นทั้งคณะ 

ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่นในข้ันตอนต่อไป 
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เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2447 (แก้ไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับที่2)  พ.ศ.  2554)  ข้อ  45  วรรค 2   
ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดี่ยวไม่ได้  และในกำร
พิจำรณำในวำระที่สองให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำฯที่น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น  และกล่ำวต่อที่ประชุมในกำรเสนอระยะเวลำค ำแปรญัตตินั้นตำมระเบียบ
ต้องไม่น้อยกว่ำ  24  ชั่วโมงนับแต่รับหลักกำร  ดังนั้นเพ่ือให้ครบ  24  ชั่วโมง ตำม
ระเบียบฯ  และสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทั้งของทำงคณะกรรมกำรแปรญัตติและผู้
ยื่นแปรญัตติ  จึงควรเสนอให้มีกำรยื่นค ำแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่ำ  3  วันท ำกำร  
และกล่ำวต่อที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอก็สำมำรถเสนอได้และเชิญสมำชิกเสนอ 

นำยบุญเกิด  ผิวเงิน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอระยะเวลำค ำแปรญัตติ  เสนอ 24  ชั่วโมง  
ส.อบต.  หมู่ที่  1  เริ่มตั้งแตว่ันที่  20  สิงหำคม  พ.ศ.  2561 เวลำ  08.30 -  16.30  น.  วันที่  21  

สิงหำคม  พ.ศ.  2561   เวลำ  08.30 -  16.30  น.  และวันที่  22  สิงหำคม  พ.ศ.  
2562  เวลำ  08.30  -  16.30  น. รวม  3  วันท ำกำร  ณ ห้องประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมขอผู้รับรอง  2  คน 
ผู้รับรอง คนที่ 1  นำยสมพร  รำชำหงษ์  ส.อบต.  หมู่ที่ 4  

คนที่ 2  นำยวรสิทธิ์  พันธ์ยุศรี  ส.อบต.  หมู่ที่ 2 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอระยะเวลำค ำแปรญัตติอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กลำ่วต่อที่ประชุมในเม่ือไม่มีผู้ใดเสนออีกก็ขอมติที่ประชุมเห็นชอบตำมที่  นำยบุญ

เกิด  ผิวเงิน  ส.อบต.  หมู่ที่ 1 เป็นผู้เสนอ  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ นับองค์
ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุม  แล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมเห็นชอบตำมท่ีมีผู้เสนอขอมติเห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  ภำยในระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำม

วรรคหนึ่ง  ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำง
ข้อบัญญัติก็สำมำรถยื่นเสนอค ำแปรญัตติต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ล่วงหน้ำเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติ  ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ  และประธำนสภำฯ  ก็จะได้
ส่งร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแล้วให้ประธำนคณะกรรมกำรแปร
ญัตติพิจำรณำต่อไปตำมระเบียบข้อบังคับกำรประชุม  ข้อ  54 
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ระเบียบวำระท่ี  6 เรื่อง  อื่นๆ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมสมำชิกหรือผู้เข้ำประชุมท่ำนใดมี  เรื่องอ่ืนๆที่เสนออีกหรือไม่ถ้ำไม่

มีผู้เสนอก็ขอปิดกำรประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุมส ำหรับกำรประชุมในวันนี้เวลำก็
พอสมควรแล้ว  พร้อมกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  ท่ำนผู้บริหำร  และ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้  และขอกล่ำวปิดกำรประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  
สมัยที่  3/2562  ครั้งที่ 2   และแจ้งต่อที่ประชุมในกำรประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งเป็น
หนังสือเชิญประชุมให้ทรำบภำยหลังจำกท่ีคณะกรรมกำรแปรญัตติส่งรำยละเอียดใน
กำรพิจำรณำให้ประธำนสภำท้องถิ่นตำมข้อบังคับกำรประชุม  ข้อ  50  ข้อ     

ปิดประชุม เวลำ  16.30  น. 
  

ลงชื่อ        เชำวลิต  พรรื่นเริง  ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
        (นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง)   
             เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 

 ลงชื่อ     อุดร  น้อยวิรก  ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
                  (นำยอุดร  น้อยวิรก) 

          ประธำนสภำฯ 
 
 


