
ส ำเนำรำยกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 2/2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 

วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 

********************* 
ผู้มำประชุม มีรำยช่ือ ดังนี้ 

 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

1 จ.ส.อ.ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล 
2 นายสนชัย  พรมสนธิ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สนชัย  พรมสนธ ิ
3 นายมนตรี  สามารถ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง มนตรี  สามารถ 
4 นายธียศ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธียศ  สามารถ 
5 นางพิกุล  ชมพู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พิกุล  ชมพู 
6 นายบุญทรง  วงค์ต๋อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญทรง  วงค์ต๋อ 
7 นายณรงค์ชัย  ไชยนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ณรงค์ชัย  ไชยนวล 
8 นายทวีป  พรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทวีป  พรมกลาง 
9 นายชัยวุฒิ  เงินชุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชัยวุฒิ  เงินชุ่ม 

 

ผู้ไม่มำประชุม 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

1 นายชาตรี  สุริยจักร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 - ลาป่วย - 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม มีรำยชื่อ ดังนี้                              
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

1 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 

อภิชาติ เทพชา 

2 นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รณิดา  เกตุเต็ม 
3 นางวาสนา ธรรมโคร่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วาสนา ธรรมโคร่ง 
4 นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง 
5 นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ประจญ ปัญโญใหญ่ 

6 นายด ารงค์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
รก. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ด ารงค์ บุญกลาง 

7 นายนพดล แก้วกาศ หัวหน้างานนิติการ นพดล แก้วกาศ 
8 นางสาวจิรประภา มณีขัติย์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จิรประภา มณีขัติย์ 
9 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง แคทรียา ไชยมงคล 

10 นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ 
                                  /ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)... 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

11 นายสุริยา แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สุริยา แก้วสว่าง 
12 นายทรงกลด ณ ล าพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทรงกลด ณ ล าพูน 
13 นางวไลพร  ไชยมงคล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ วไลพร  ไชยมงคล 
14 นางสาวณฐัชฎาพร อ่องวลิาศ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ 
15 นายพงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ พงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ 
16 นางสาววลาสิน ีตะนันกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วลาสินี ตะนันกลาง 
17 นายวสันต์ มอญแสง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ วสันต์ มอญแสง 
18 นางสาวหทัยชนก กันพะเปา ประชาชน หมู่ที่ 12 หทัยชนก กันพะเปา 

 

เริ่มประชุม เวลำ  10.10 น. 
 

ประธานสภาฯ - บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว และเลขานุการ        
สภาเทศบาลบ้านกลาง ได้ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุม (มีผู้มาประชุม จ านวน 9 คน        
ผู้ไม่มาประชุม 1 คน) ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่๑4) พ.ศ. ๒๕6๒  

 - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 

   - เนื่องด้วย นายชาตรี สุริยจักร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอลาป่วย และนายธียศ สามารถ 
   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อยู่ระหว่างการเดินทาง  
  

 * นายธียศ  สามารถ สท. เขต 1 ขออนุญาตเข้าห้องประชุม เวลา 10.15 น.  
 

ที่ประชุมฯ - รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 2/1  
   ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2562   
 

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 

   - ในวาระนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  
   ว่ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่ 
   - มีสมาชิกท่านใด พบข้อผิดพลาดหรือไม่ 

 

 
 
 

/นายณรงค์ชัย ไชยนวล… 
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นายณรงค์ชัย ไชยนวล - ขอแก้ไขหน้า 3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
สท.เขต 2 บ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 
   จาก โดยไม่มีการแก้ไข เป็น โดยมีการแก้ไข  
 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  - หากไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางรับรองรายงานการประชุมสภา 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 2/1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  
   เม่ือวันที่ 16 กันยำยน 2562 โดยมีการแก้ไข ดังนี้  
   - แก้ไขหน้า 3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
   สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 จาก โดยไม่มี
   การแก้ไข เป็น โดยมีการแก้ไข 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 

ประธานสภาฯ  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี้แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ  

 

นายอภิชาติ เทพชา หลักกำรและเหตุผล 
ปลัดเทศบาล  - เนื่องจาก เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเสนอขออนุมัติจาก
ปฏิบัติหน้าที ่  สภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี  พ.ศ.  2562 เพ่ือโอนเพ่ิม ในหมวดรายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ต าบลบ้านกลาง  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย รวมจ านวน 1 รายการ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 45,000.- บาท   
   (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้    
    

   รำยกำรที่ 1 กองช่ำง  
   ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 01. ค่าจ้างเหมาบริการ 

     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  384,740.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย   
   สี่สิบบาทถ้วน) 

     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    45,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน  339,740.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย   

   สี่สิบบาทถ้วน) 
   โดยขอโอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   01. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 45,๐๐๐.- บำท (สี่หม่ืน
   ห้ำพันบำทถ้วน) 
    

    
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
ปลัดเทศบาล  - เนื่องจากกองช่างได้ด าเนินการส ารวจบริเวณอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ปฏิบัติหน้าที ่  ได้พบว่าหลังคาและฝ้าเพดานเกิดการผุพัง มีน้ าฝนรั่วซึมช่วงเกิดฝนตกหนัก หากปล่อยไว้
นายกเทศมนตรี  จะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อประชาชนผู้มาติดต่อทางราชการได้ ดังนั้น จึงมี
ต าบลบ้านกลาง  ความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษา
   และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายไปสู่
   หมวดรายการที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
 

   - จึงใคร่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
   จ านวน 1 รายการ เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ  
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สอบถาม 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่  
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้  
 จ านวน  9  คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 1 รายการ หรือไม ่
ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัต ิ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   อนุมัต ิ 8  เสียง     
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่อนุมัต ิ -ไม่มี- 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
   จ านวน 1 รายการ 

ด้วยมติอนุมัติ  8  เสียง / ไม่อนุมัติ  -ไม่มี- / งดออกเสียง  1  คน 
  

 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4...   
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ระเบียบวำระท่ี 4         ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน หมวดค่ำครภุัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 

ประธานสภาฯ              - ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
- เชิญนายกเทศมนตรีเสนอชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมสภาฯ  

นายอภิชาติ เทพชา หลักกำรและเหตุผล 
ปลัดเทศบาล  - เนื่องจาก เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเสนอขออนุมัติ
ปฏิบัติหน้าที ่  จากสภาเทศบาล กันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ในส่วนของรายการ หมวดค่าครุภัณฑ์
ต าบลบ้านกลาง  ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  
 

   - เป็นโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   และโครงการที่โอนไปตั้งรายการใหม่ พ.ศ. 2562 
   1. ส านักปลัดเทศบาล       จ านวน   1 รายการ รวมเป็นเงิน    575,000.- บาท 
     2. กองวิชาการและแผนงาน   จ านวน   1 รายการ รวมเป็นเงิน    575,000.- บาท 
   3. กองช่าง                        จ านวน 13 รายการ รวมเป็นเงิน  4,713 ,000.- บาท 

รวมโครงการที่ปรากฏเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และโครงการที่โอนไปตั้งรายงานใหม่ พ.ศ. 2562 จ านวน 15 โครงการ รวมเป็นเงิน 
ทัง้สิ้น 5,863,000.- บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

- เป็นโครงการที่ปรากฏในโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
1. กองช่าง         จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,492,000.- บาท 
 
- รวมโครงกำรขออนุมัติจำกสภำฯ ขอกันเงิน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ทั้งหมด จ ำวน 22 รำยกำร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,355,000.- บำท 
  (เจ็ดล้ำนสำมแสนห้ำหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 

- โดยมีรายละเอียดตามแบบ กง.2 จ านวน 22 รายการ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/รายละเอียดการกันเงิน.... 
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นายอภิชาติ เทพชา - เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
ปลัดเทศบาล  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 (ฉบับที่ 4) ข้อ 59 
ปฏิบัติหน้าที ่  ก าหนดว่าในกรณีที่มีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
นายกเทศมนตรี  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงิน 
ต าบลบ้านกลาง  ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
  

 - ดังนั้น จึงขออนุมัติจากสภาฯ ขอกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงเป็น 

                        โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   และโครงการที่โอนไปตั้งรายการใหม่ พ.ศ. 2562 
   1. ส านักปลัดเทศบาล       จ านวน   1 รายการ รวมเป็นเงิน    575,000.- บาท 
     2. กองวิชาการและแผนงาน   จ านวน   1 รายการ รวมเป็นเงิน    575,000.- บาท 
   3. กองช่าง                        จ านวน 13 รายการ รวมเป็นเงิน  4,713 ,000.- บาท 

รวมโครงการที่ปรากฏเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และโครงการที่โอนไปตั้งรายงานใหม่ พ.ศ. 2562 จ านวน 15 โครงการ รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 5,863,000.- บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

- โครงการที่ปรากฏในโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
1. กองช่าง         จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,492,000.- บาท 

   รวมจ ำนวน 22 รำยกำร  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,355,000.- บำท (เจ็ดล้ำนสำมแสนห้ำหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
  

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - การขอกันเงิน จ านวน 22 โครงการ มีโครงการจ าเป็นเร่งด่วนที่สภาฯ ได้อนุมัติจ่ายขาด 
สท. เขต 1  เงินสะสม จ านวน 7 โครงการ ฝากให้ประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้เกี่ยวข้องขอให้พยายาม
   บริหารงบประมาณให้แล้วเสร็จตามก าหนด เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณคุ้มค่าและ             
   มีประสิทธิภาพ 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไม่  
 

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม 
 

ประธานสภาฯ - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

เลขานุการ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้  
 จ านวน  9  คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
   - ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้กันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 22 รายการ 
 
 

 
/ประธานสภาฯ... 



 
 

 
 

 
 
 



 

 


