รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่งครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕7
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕7
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
**************************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
๑
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์
ประธานสภาฯ
พลวัฒน์ สว่างอารมณ์
๒
นายเสนาะ ชูดวง
รองประธานสภาฯ
เสนาะ ชูดวง
๓
นายวิลาศ
ประเสริฐสุข
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ วิลาศ
ประเสริฐสุข
๔
นายเสริม
สว่างอารมณ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เสริม
สว่างอารมณ์
๕
นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ กฤตพจน์ เกิดสว่าง
๖
นายสุภาค
พวงมณี
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สุภาค
พวงมณี
๗
นายสุจิน
แสงสุข
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สุจิน
แสงสุข
๘
นายบุญมี
เพ็งสุวรรณ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ บุญมี
เพ็งสุวรรณ์
๙
นายสุรเสก พันธ์ผูก
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
๑๐ นายวัฒนะ ชมภู
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ วัฒนะ ชมภู
๑๑ นางบุญนาค สินเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ บุญนาค สินเจริญ
๑๒ นายทองสุก สว่างอารมณ์
เลขานุการสภาฯ
ทองสุก สว่างอารมณ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
หมายเหตุ
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
๑
นายจรัญ
งาสุวรรณ์
นายกเทศมนตรี
จรัญ
งาสุวรรณ์
๒
นายศุภมิตร
รุ่งเรือง
รองนายกเทศมนตรี
ศุภมิตร
รุ่งเรือง
๓
นางบัญญัติ
เจริญพร
รองนายกเทศมนตรี
บัญญัติ
เจริญพร
๔
นายสังเวียน
สุวรรณะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
สังเวียน
สุวรรณะ
๕
นายเจษฎา
ดารา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เจษฎา
ดารา
๖
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
ปลัดเทศบาลฯ
พิณทอง พิณสุวรรณ
๗
นายณรงค์ชัย หลักเมือง
รองปลัดเทศบาลฯ
ณรงค์ชัย หลักเมือง
๘
นางโสภา
สมพงศ์
รองปลัด เทศบาลฯ
โสภา
สมพงศ์
9
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
ผู้อานวยการกองช่าง
พัฒนศักดิ์ คงสาคร
10 นางพรรณี
นิลภูศรี
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ พรรณี
นิลภูศรี
11 นางพรรณี
โภชฌงค์
ผู้อานวยการกองคลัง
พรรณี
โภชฌงค์
12 นายสมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
13 นางสาวกนิษฐา สรรพานิช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
กนิษฐา สรรพานิช
14 นางสาวแน่งน้อย ไทยเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
แน่งน้อย ไทยเจริญ
15 นายบรรเจิด สีเอง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง บรรเจิด สีเอง
16 นายบรรหาร วิจิตรจินดา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
บรรหาร วิจิตรจินดา
17 นางสาวอรุณ ประสาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
อรุณ ประสาน
18 ว่าที่รท.พรเพ็ชร ชะยะมังคะกุล
นายช่างไฟฟ้า
พรเพ็ชร ชะยะมังคะกุล
19 น.ส.ชญาพรรธ์ ตันเงินรพัภัทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชญาพรรธ์ ตันเงินรพัภัทร์

-2เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ว่า สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 11 คน ครบองค์ประชุมแล้ว
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์ ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์ประชุม
แล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 ญัตติ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ เรื่องรับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2556
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น.
ประธานสภา ฯ
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมาว่ามี ข้อความตอนใด
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร
ที่ประชุม
ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จานวน 11 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕7 และกาหนด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕๕8
ประธานสภาฯ

เรียน ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอชี้แจงเรื่องการกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕7 ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภานา
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ครับ ตามระเบียบที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นผมขอนาเข้าปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้เพื่อ
กาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๕7 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕7
- สมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 มีกาหนด ๔ สมัย
- ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7
สมัยแรก กาหนดไว้แล้ว มีกาหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๒ ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕7 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๓ ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕7 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๔ ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕7 เป็นต้นไป
พร้อมทั้งกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 สมัยที่ ๑ กาหนดระยะเวลา ๓๐ วัน
เริ่มต้นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 เป็นต้นไป ครับ ดังรายละเอียดที่ผมได้แจ้งมานี้ มีท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือตัดทอน หรือมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ขอให้
แจ้งเพื่อปรึกษาหารือกันในที่ประชุมได้เลยครับ ถ้าไม่มีขอมติจากที่ประชุมด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๕7 และกาหนดสมัยประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 ตามที่ประธานสภาฯ ได้นาเข้าหาลือในที่
ประชุม อย่างเป็นเอกฉันท์

-3ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ

ครับขอให้ท่านรองปลัดเทศบาลฯ นายณรงค์ชัย หลักเมือง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ในครั้งนี้ ครับ

รองปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
ณรงค์ ชั ย หลั ก เมื อ ง รองปลั ด เทศบาลฯขออนุ ญ าตชี้ แ จงครั บ อาศั ย อ านาจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ
๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (๓) เมื่อ
ได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การ
จ่ายขาดเงินสะสมเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คานึ งถึงฐานะการคลั ง และเสถียรภาพในระยะยาวจึ งเห็ นควรอนุ มัติจ่ายขาดเงินสะสม ทั้ง นี้
เทศบาลได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ ใช้สะพานในการสัญจร ไป-มา ภายในเขต
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนกรณีสะพานชารุดซึ่งทา
ให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมนี้กองช่างจึงได้ทาการสารวจพื้นที่และพบว่า สะพานข้ามคลองข้าง
คันกั้นน้าทะเล และสะพานข้ามคลองขวาง เกิดปัญหาคอสะพานชารุด ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน จึงเสนอสภาเพื่อขออนุมัติจ่ายขากเงินสะสม ในการดาเนิน
โครงการดังต่อไปนี้
กองช่าง
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00240
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ประเภท ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
รายการ 1. โครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองข้างคันกั้นน้าทะเล หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใช้แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ที่ไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด) พร้อมป้าย
โครงการ งบประมาณ 306,100 บาท
2. โครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองขวาง หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยใช้แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ที่ไม่น้อยกว่า 670.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด) พร้อมป้ายโครงการ
งบประมาณ 386,500 บาท
รวมการจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น

692,600 บาท

-4รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
1)หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
24,100,587.12 บาท
หัก
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
953,212.14 บาท
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
2,400.00 บาท
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(หมายเหตุ 3)
62,502.00 บาท
- ภาษีบารุงท้องที่
454,154.15 บาท
- ภาษีป้าย
4,320.00 บาท
1,476,588.29 บาท
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
(1) 22,623,998.83 บาท
2)พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หัก
เงินรับฝาก
1,142,464.45
รายจ่ายผัดส่งใบสาคัญ
2,400.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชีที่2)
11,539.19
รายจ่ายค้างจ่าย
10,469,422.00
รายจ่ายรอจ่าย
2,915,678.88
เงินทุนสารองเงินสะสม
20,390,911.20 บาท
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้

57,556,414.55 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
(2)

34,932,415.72 บาท
22,623,998.83 บาท

หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม(1)และ(2)จะต้องมียอดเท่ากันเทศบาล จะมีเงินสะสมที่จะนาไปบริหารได้
ดังนี้ยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2556
22,623,998.83
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 -21 กุมภาพันธ์ 2557
374,644.05
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่จ่าย 1 ธันวาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
4,542,400.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
157,080.00
เงินฝากก.ส.ท. 10%
902,392.64
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
16,647,482.14

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมฯ

-ไม่มี

ประธานสภาฯ

หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ดังกล่าวตามที่ท่านรองปลัดณรงค์ชัย หลักเมือง ได้ชี้แจงไปแล้วด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประธานสภาฯ
ครับขอให้ท่านรองปลัดฯ นางโสภา สมพงศ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดรายละเอียดการโอนงบประมาณ
ในครั้งนี้ ครับ
รองปลัดเทศบาลฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
โสภา สมพงศ์ รองปลัดเทศบาลฯขออนุญาตชี้แจงการโอนงบประมาณในครั้งนี้

-5การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕7 ดังนี้
สานักปลัด
โอนลด
ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2๐)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑23)
หมวดค่าใช้สอย (๕32๐๐๐)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
รายการโครงการอบรม อปพร.รุ่นใหม่ และฝึกอบรมรุ่นเก่า เดิมตั้งไว้ 10๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน 10๐,๐๐๐ บาท โอน
ลดครั้งนี้ 99,0๐๐ บาทคงเหลือ 1,000 บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน (410100)
รายการ จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร ราคาหลังละ 33,000 บาท จานวน 3 หลัง งบประมาณ 99,000 บาท
รวมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 99,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

ครับ ตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่
-ไม่มี
หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้
ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕7 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง อื่น ๆ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกท่านจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบหรือไม่
- ไม่มี
หากไม่มีเรื่องอื่นใดแล้วผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑2.00 น.
**************************
...................................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองสุก สว่างอารมณ์)
เลขานุการสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
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..................................................
(นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์)
ประธานสภาสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นางบุญนาค สินเจริญ)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายเสริม สว่างอารมณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

