
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป 2561 

วันท่ี  28 ธันวาคม 2561 
ณ  หองประชุมหินทราย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.00  น. 
………………… 

 ผูเขาประชุม 
 1.  นายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 2.  นางนิตยา    นาบํารุง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 3.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 4.  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 5.  นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 6.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 7.  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 8.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 9.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 10.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 11.  นายอุทิศ  แกวขาว   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
               ผูไมมาประชุม 
 1.นายทองแถม  สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 2.นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 1.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3. นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 4. นายวิมล    มะลิลา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 5. นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาล 
 6. นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 7. นางรวิวรรณ  คิดเห็น  หัวหนาฝายสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
 8. นางสาวเพียงเพ็ญ     สุขะเดชะ  หัวหนาฝายอํานวยการ รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 9. นางสาวอุมา  สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 
 10.นางสาวจริยา ฝายกระโทก  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 11.นางวรรณภา  คงสุข  จพง.สงเสริมการทองเท่ียวชํานาญงาน 
 12.นายกิตติมศักดิ์ รักษาพงศ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 13.นายยุพนธีร  พิงคารักษ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 14.นางพุทธชาติ  เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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 15.นางสาวขวัญสุดา นพเกา  นิติการปฏิบัติการ 
 16.นายภูริต  สุริโย  พนักงานจางตามภารกิจ 
 17.นายเสริมศักดิ์ ดวงทอง  พนักงานจางเหมา 
 18.นายบุญเกิด  มีทอง  พนักงานจางเหมา 
 19.นายวงศธร  เนตรวิเศษ  พนักงานจางเหมา 
 20.นางอภิญญา  อองแจม  พนักงานจางตามภารกิจ 
 21.นายไตรเทพ  นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
  
 

เปดประชุมเวลา  14.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุทิศ       
แกวขาว อานประกาศอําเภอพิมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 
2561  และกลาวเชิญนายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย กลาวเปดการประชมุสภา
เทศบาลตํ าบล พิมาย  ส มัยวิ ส า มัญ  ส มัย ท่ี  2  ประจํ าป  2 561  ใน วัน ท่ี   28  ธัน วาคม  256 1                              
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายคณาจารยฯ วันนี้ทาน สท.ทองแถม  สมนิยม  และสท.มงคล  เสาวภา  ลาไมสามารถเขารวมประชุมได 
  -แนะนําบุคลากรท่ีมาบรรจุใหมท่ีเทศบาลตําบลพิมาย  จํานวน  2  นาย คือ  นายยุพนธีร  

พิงคคารักษ  ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  และนายกิตติมศักดิ์ รักษาพงศ 
ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

  1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  

นายคณาจารยฯ แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561   

นายคณาจารยฯ ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๓) พ.ศ.2561 ขอ 29 (3) เปนท่ีเรียบรอยแลว               
เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ด้ังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ              
จึงเสนอรายงานผลและความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลพิมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ตอสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ตามรายละเอียด
ผลการติดตามท่ีไดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนแลว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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  1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  

นายคณาจารยฯ แจงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561     

นายคณาจารยฯ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 
ทศ กําหนดใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติกอนเขารับ
หนาท่ี  และใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว
ตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป นั้น บัดนี้การดําเนินงานบริหารตอกิจการเทศบาลตําบลพิมาย 
ในฐานะนายกเทศมนตรีในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดสําเร็จลุลวงมาแลว  จึงไดจัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติของนายกเทศมนตรี ตามรายละเอียดท่ีไดจัดสงใหสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลพิมายพิมายทราบแลว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2561 
                      วันท่ี 27 กันยายน 2561  
นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ คณะกรรมการไดตรวจบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ          

สมัยท่ี 1  ประจาํป 2561   เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2561 ไมพบขอผิดพลาด 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายหรือไม 

ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล            
พิมาย  สมัยประชมุวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2561 วันท่ี 27 กันยายน 2561 จํานวน  9 
เสียง  ดังนี้ 

                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง  2)นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ         3) นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ  
                     4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง     6) นางสมสุข  อยูสุข       
                     7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม       9) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม (ถามี) 
 

- ไมมี - 
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ระเบียบวาระที่  4  ญัตติการมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายเปนคณะกรรมการกองทุน 
                      หลักประกันสุขภาพ 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขอเสนอญัตติใหสภาเทศบาลตําบลพิมาย

มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลตําบลพิมาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

 

หลักการ 
         ขอเสนอญัตติใหสภาเทศบาลตําบลพิมาย  มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย

เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลพิมาย จํานวนสองคน 

 

เหตุผล 
            เนื่องดวยไดมีประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ

เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2561 และใหมีผลบังคับ
ใชในวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 มีผลใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามคําสั่ง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ีออกตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557 ตองหมด
วาระลง และใหมีการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 90 วัน นับจากวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 

            ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2561 ขอ 
12 (3)  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป                        

นายอุทิศฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561  

  ขอ 12 ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย 
(1) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนประธานกรรมการ 
(2) ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน จํานวนสองคน     เปนกรรมการ 
(3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     เปนกรรมการ 

ท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายจํานวนสองคน 
(4) หัวหนาหนวยบริหารปฐมภูมิท่ีจัดบริการสาธารณสุข   เปนกรรมการ 

ในทองถ่ิน ท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกินสองคน 



๕ 
 

(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในทองถ่ิน    เปนกรรมการ 
ท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน 

(6)  ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบาน    เปนกรรมการ 
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกินหาคน 

(7) ผูแทนของศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  เปนกรรมการ 
หรือหนวยงานรับเรื่องรองเรียนอิสระ  ท่ีอยูในทองถ่ินนั้น (ถามี)  

(8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      เปนกรรมการและเลขานุการ 
(9) ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุข    เปนกรรมการ 

และสิ่งแวดลอมหรือสวนสาธารณสุข    และผูชวยเลขานุการ 
หรือท่ีเรียกชื่ออ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุด 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 

  (10)หัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาท่ี     เปนกรรมการ 
        ของหนวยงานคลังท่ีผูบริหารสูงสุด    และผูชวยเลขานุการ 
        ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 
  ซ่ึงในขอ 8 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นท่ีเปนกรรมการและเลขานุการนั้น  ได

มอบหมายให นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาลเปนกรรมการและเลขานุการ 
 ขอ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนตามขอ 10 
(3) ออกระเบียบท่ีจําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ท้ังนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับ

ประกาศนี้ 
(4) สนับสนุนใหบุคคลในทองถ่ินสามารถเขาถึงบริหารสาธารณสุขท้ังท่ีบาน ในชุมชนหรือ

หนวยบริการ ไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
(5) ใหคําแนะนําในการจัดทําขอมูลและโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานสาธารณสุขของ

กลุมเปาหมาย แกหนวยงาน องคกรหรือกลุมประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(6) พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน การจายเงิน และ

เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
นางนิตยาฯ ขอเสนอนายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ  เปนกรรมการ 
นายเอกสิทธิ์ฯ รับรอง 
นายชุมฯ รับรอง 
นางสมสุขฯ ขอเสนอนายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ เปนกรรมการ 
นางนิตยาฯ รับรอง 
นายเปรมศักดิ์ฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืนเปนคณะกรรมการ

อีกหรือไม  ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 



๖ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายเปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจํานวน  9  เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง  2)นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ         3) นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ  
                     4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง     6) นางสมสุข  อยูสุข       
                     7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม       9) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 

-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ 
นางนิตยาฯ มีชาวบานและตํารวจไดสอบถามเรื่องสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกแสงเพชร เสียไมติดสักที  

ทําใหการสัญจรไปมาบริเวณนั้นลําบาก 
นายดนัยฯ จะใหผูรับผิดชอบลงไปดู 
นายพิศิฏฐฯ มี 2 เรื่องท่ีจะขอปรึกษาหารือไวเพ่ือพิจารณา เรื่องแรกงานเทศกาลเท่ียวพิมาย  งานลอย

กระทง งานง้ิว ท่ีผานมาขอเรียนวาพ่ีนองประชาชนมีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีจัดใหมีตลาดยอน
ยุค และมีผูเฒาผูแก คือยายทิม ขอฝากวาเก่ียวกับการรักษาประเพณีดนตรีพ้ืนบาน คือ โทน 
สมัยเราเปนเด็กประเพณีงานสงกรานตมีการละเลนสะบา ขอฝากเครื่องดนตรี ควรพิจารณาเอา
เขาแผน 

 เรื่องท่ี 2  ตลอดหลายๆปท่ีผานมา  เรามีการแขงขันกีฬานันทนาการตางๆ กีฬาอนุบาล กีฬา
ชุมชน กีฬา อปท. อยากขอฝากกีฬาอีกประเภทหนึ่ง คือ กีฬาผูสูงอายุ จะเปนไปไดหรือไมวา
จะบรรจุกีฬาผูสูงอายุเขาแผน อยากใหเพ่ิมแผนเพราะอยากใหผูสูงอายุมีกิจกรรมนันทนาการ 
ขอฝากประธานสภาไปยังคณะผูบริหาร 

นายดนัยฯ เรื่องโทน  ขอรับปากทานไวเลย จะนําโทนมาจัดตั้งโครงการจัดซ้ืออุปกรณ ดําเนินโครงการจัด
อบรม จะไดนํามาเลนในตลาดยอนยุค สวนกีฬาผูสูงอายุปหนาจะบรรจุไวในแผน จะตั้ง
คณะกรรมการชุดเล็กมาระดมความคิดวาจะเลนกีฬาประเภทไหน และเลนในชวงเวลาไหน 

นางนติยาฯ หลอดไฟบริเวณถนนชายชลไมติด 2 ดวง 
นายดนัยฯ จะใหกองชางไปสํารวจ และจะแจงผูรับเหมาใหไปดําเนินการ 
นายคณาจารย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณสมาชิก

สภาเทศบาล คณะผูบริหาร และผูเขารวมรับฟงการประชุมสภา ปดประชุม 
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ปดประชุมเวลา   14.30   น. 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี  4   มกราคม  2562    

(ลงชื่อ) ธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ) อุทิศ  แกวขาว เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ)                     (นายอุทิศ  แกวขาว) 
          ปลัดเทศบาล 
(ลงชื่อ)  เปรมศักดิ์ สุขปญญา กรรมการ              
           (นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา)   (ลงชื่อ) อุมา  สวางศรี     ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
  

(ลงชื่อ)   ชุม  เผือกกลาง   กรรมการ        (นางสาวอุมา สวางศรี) 
           (นายชุม  เผือกกลาง)                        นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)     ทองแถม  สมนิยม กรรมการ     
           (นายทองแถม  สมนิยม)    
                    
(ลงชื่อ)    พิศิฏฐ  เรือนใหม เลขานุการ     
           (นายพิศิฏฐ เรือนใหม) 
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