
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓

ครั้งท่ี ๑/25๖๒
วันท่ี ๒๓ สิงหาคม 25๖๒

เวลา ๑๓.๐0 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด

ผูม้าประชุม

- สกลุ ตาํแหน่ง หมายเหตุ
1 นายศิริชัย ธรฤทธิ์ กรรมการแปรญัตติ ศิริชัย  ธรฤทธิ์
2 นายบัญญัติ  ติกจินา กรรมการแปรญัตติ บัญญัติ  ติกจินา
3 นายสมศักดิ์  เพชรแกว กรรมการแปรญัตติ สมศักดิ์  เพชรแกว
๔ นายไพโรจน  พยัคฆา กรรมการแปรญัตติ ไพโรจน พยัคฆา
๕ นายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ กรรมการแปรญัตติ เชิดศักดิ์  ไชยชนะ
๖ นางจุลีพร     ราชพิบูลย กรรมการแปรญัตติ จุลีพร     ราชพิบูลย
๗ นายคณิต  มีแสง กรรมการแปรญัตติ คณิต  มีแสง

ผูเขารวมประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายจุลินทร  มีชัย เลขานุการสภา จุลินทร  มีชัย

เริ่มประชุมเวลา 1๓.๐0 น.

นายจุลินทร  มีชัย - เชิญคณะกรรมการแปรญัตติเขาหองประชุม
เลขานุการสภา

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ 109
การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก
ใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด จึงเปนองคประชุม มติของคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินใหถือเสียงขางมาก กรณีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
กรรมการออกเสียงชี้ขาด
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- การนัดประชุมครั้งแรก ในวันนี้ เพ่ือดําเนินการให
คณะกรรมการแปรญัตติของสภาองคการบริหารสวนตําบล
กะเปยดท่ีไดรับแตงตั้งมา ไดพิจารณาเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการฯ ตามระเบียบขอบังคับ
กําหนดไว บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลวขอเปดการประชุม
กรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 25๖๓ ขององคการบริหารสวน
ตําบลกะเปยด ครับ

- ลําดับตอไปขอเชิญผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในท่ี ประชุมทําหนาท่ี
ประธานในท่ีประชุมชั่วคราว เพ่ือดําเนินการตามระเบียบตอไป ซึ่ง
สมาชิกสภาอบต.กะเปยดท่ีมีอายุสูงสุด คือ นายเชิดศักด  ไชยชนะ
ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว
- ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ ขององคการบริหารสวนตําบลกะเปยด

นายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ร า งข อบัญญัติ องคการ
ประธานชั่วคราว บริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

25๖๓ ไดเสนอชื่อผูท่ีตนเห็นสมควรใหดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ขององคการ
บริหารสวนตําบลกะเปยด โดยหากมีการเสนอชื่อเพียง 1 ชื่อ ใหถือวา
ผูนั้นไดรับเลือก ขอเชิญเสนอไดเลยครับ
- เชิญคุณบัญญัติ  ติกจินา

นายบัญญัติ  ติกจินา - เรียนทานประธานในท่ีประชุม กระผมนายบัญญัติ ติกจินา
กรรมการแปรญัตติฯ ขอเสนอ นายศิริชัย  ธรฤทธิ์  เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒

นายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ - ขอผูรับรองสองทาน
ประธานชั่วคราว
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ผูรับรอง
๑. นางจุลีพร  ราชพิบูลย  สอบต.หมูท่ี ๔
๒. นายสมศักดิ์  เพชรแกว ส.อบต.หมูท่ี ๒

นายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ - มีกรรมการทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไมครับ เม่ือไมมี
ประธานชั่วคราว ใหถือวานายศิริชัย  ธรฤทธิ์ ไดรับเลือกใหเปนผูดํารงตําแหนงประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบล
กะเปยด เนื่องจากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการเลือกเพียงคนเดียว

- เปนอันวาการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปยดไดเสร็จสิ้นแลว จึงขอเชิญ
นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ ไดปฏิบัติหนาท่ีตอไป  ขอเชิญครับ

3.2 การพิจารณาเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปยด

นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ขอใหกรรมการฯไดเสนอชื่อ

ผูท่ีตนเห็นสมควรใหดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ของ
องคการบริหารสวนตําบลกะเปยด หากมีการเสนอชื่อเพียง 1 ทาน ใหถือ
วาผูนั้นไดรับเลือก ขอเชิญเสนอไดเลยครับ

- เชิญคุณไพโรจน  พยัคฆา ครับ
นายไพโรจน  พยัคฆา - เรียนทานประธานในท่ีประชุม กระผมนายไพโรจน  พยัคฆา
กรรมการแปรญัตติ ขอเสนอ นางจุลีพร  ราชพิบูลย เปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.25๖๓ ครับ

นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ ขอผูรับรอง
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ

ผูรับรอง
๑. นายเชิดศักดิ์   ไชยชนะ ส.อบต.หมูท่ี ๔
๒. นายคณิต  มีแสง ส.อบต. หมูท่ี ๕

นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ - มีกรรมการจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไมอีกหรือไมครับ เม่ือไมมี  ใหถือ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ วานางจุลีพร  ราชพิบูลย ไดรับเลือกใหเปนผูดํารงตําแหนงเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ
เลือกเพียงคนเดียว
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ
นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ - ผมขอเรียนใหทราบวา ตามมติท่ีประชุมสภา
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ องคการบริหารสวนตําบลกะเปยด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี

๒๓ สิงหาคม 25๖๒ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ (ไมนอยกวา
24 ชั่วโมง) คือ

- วันท่ี ๒๔ สิงหาคม 25๖๒ เวลา ๐๘.30 น. – 16.30 น.
- วันท่ี ๒๕ สิงหาคม 25๖๒ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
- วันท่ี ๒๖ สิงหาคม 25๖๒ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด จึงขอใหทุก

ทานไดมาปฏิบัติหนาท่ีโดยพรอมเพรียงกัน ในวันท่ี ๒๔-๒๖ สิงหาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.30 น. – 16.30 น. และจะนัดประชุมกรรมการแปร
ญัตติเพ่ือพิจารณาคําเสนอแปรญัตติในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๑๑๕
คณะกรรมการสภาทองถ่ินจะกําหนดนัดประชุมเม่ือใด   ใหแจงผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติและผูแปรญัตติทราบลวงหนาไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุมขอใหเลขานุการทํา
หนังสือแจงบุคคลท่ีเก่ียวของดวย นัดประชุมครั้งตอไปวันท่ี ๒๗ สิงหาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น สําหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุม
ขอเลิกประชุม

เลิกประชุม เวลา 1๕.00 น.

ลงชื่อ นายจุลนิทร  มีชัย ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจุลินทร  มีชัย)

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓

ลงชื่อ ศิริชัย  ธรฤทธิ์ ประธานกรรมการ
(นายศิริชัย  ธรฤทธิ์)

ลงชื่อ ไพโรจน  พยัคฆา กรรมการ
(นายไพโรจน  พยัคฆา)
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ลงชื่อ บัญญํติ  ติกจินา กรรมการ
(นายบัญญัติ  ติกจินา)

ลงชื่อ สมศักดิ์  เพชรแกว กรรมการ
(นายสมศักดิ์  เพชรแกว)

ลงชื่อ เชิดศักดิ์  ไชยชนะ กรรมการ
(นายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ)

ลงชื่อ คณิต  มีแสง กรรมการ
(นายคณิต  มีแสง)

ลงชื่อ จุลีพร  ราชพิบูลย กรรมการและเลขานุการ
(นางจุลีพร  ราชพิบูลย)



-๔-

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด จึงขอใหทุกทาน
ไดมาปฏิบัติหนาท่ีโดยพรอมเพรียงกัน ในวันท่ี ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.30 น. – 16.30 น. และจะนัดประชุมกรรมการแปรญัตติเพ่ือ
พิจารณาคําเสนอแปรญัตติในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗
(แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)ขอ ๑๑๕ คณะกรรมการสภา
ทองถ่ินจะกําหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูเสนอญัตติและผูแปรญัตติทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนกําหนดเวลานัดประชุมขอใหเลขานุการทําหนังสือแจงบุคคลท่ี
เก่ียวของดวย นัดประชุมครั้งตอไปวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๐๐ น สําหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุม ขอเลิก
ประชุม

เลิกประชุม เวลา 1๕.00 น.

ลงชื่อ นายจุลนิทร  มีชัย ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจุลินทร  มีชัย)

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

ลงชื่อ คณิต  มีแสง ประธานกรรมการ
(นายคณิต  มีแสง)

ลงชื่อ ไพโรจน  พยัคฆา กรรมการ
(นายไพโรจน  พยัคฆา)

ลงชื่อ บัญญัติ  ติกจินา กรรมการและเลขานุการ
(นายบัญญัติ  ติกจินา)

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ



รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
ครั้งท่ี ๒/25๖๒

วันท่ี ๒๗ สิงหาคม 25๖๒
เวลา ๐๙.00 น.

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด
----------------------------------

ผูมาประชุม

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ศิริชัย  ธรฤทธิ์
2 นายบัญญัติ  ติกจินา กรรมการแปรญัตติ บัญญัติ  ติกจินา
3 นายสมศักดิ์  เพชรแกว กรรมการแปรญัตติ สมศักดิ์  เพชรแกว
๔ นายไพโรจน  พยัคฆา กรรมการแปรญัตติ ไพโรจน พยัคฆา
๕ นายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ กรรมการแปรญัตติ เชิดศักดิ์ ไชยชนะ
๖ นายคณิต  มีแสง กรรมการแปรญัตติ คณิต  มีแสง
๗ นางจุลีพร  ราชพิบูลย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ จุลีพร  ราชพิบูลย

ผูเขารวมประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นายประสาท  ถาวร นายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด ประสาท  ถาวร
๒ นางสาววนิดา  ธรฤทธิ์ ปลัด อบต. ระดับกลาง วนิดา  ธรฤทธิ์
๓ นายวีระพจน  วันเลี้ยง ผูอํานวยการกองชาง วีระพจน  วันเลี้ยง
๔ นางสาวอัชราภรณ  สันติวิทยารมณ ผูอํานวยการกองคลัง อัชราภรณ  สันติวิทยารมณ

/เริ่มประชุม.......
-๒-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.00 น.



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ

นายศิริชัย  มีแสง - สําหรับเรื่องท่ีแจงใหทราบนั้น ตามท่ีไดนัดใหคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แปรญัตติ ทุกทานมารวมประชุมในวันนี้ ก็ เ พ่ือพิจารณาราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ เปนไปดวยความเรียบรอย ตาม
มติท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยดไดกําหนดไวในคราว
การประชุม  สภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด สมัยสามัญ
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.25๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม
25๖๒

ท่ีประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว
นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ - ตามสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติราง
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่องงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ครั้งท่ี 1/25๖๒ เม่ือ
วันท่ี ๒๓ สิงหาคม 25๖๒ ท่ีแจกใหทานไปแลวนั้น ไมทราบ
วากรรมการ ทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมบาง
หรือไม ขอเชิญครับ ถาไมมีผมขอมตคิรับ กรรมการทานใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ครั้งท่ี 1/25๖๒
เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม 25๖๒ โปรดยกมือ

มติท่ีประชุม - รับรอง ๖ เสียง
- ไมรับรอง – เสียง
- งดออกเสียง 1 คน

ระเบียบวาระท่ี 3 การพิจารณาคําแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓

นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ - ตามท่ีทุกทานไดมารอรับคําเสนอคําแปรญัตติรางขอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓

ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด
ในวันท่ี ๒๔-๒๖ สิงหาคม 25๖๒ เวลา ๐๘..30–16.30 น. นั้น
ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดมาเสนอคําแปรญัตติ

/นายศิริชัย.......
-๓-

นายศิริชัย  ธรฤทธิ์



ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ คณะกรรมการมีความเห็นเปนอยางไรบางเชิญครับ
นายบัญญัติ ติกจินา ก ร ะ ผ ม เ ห็ น ว า ก า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม ร า ย จ า ย ใ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด
กรรมการแปรญัตติฯ โครงการไมสามารถเพ่ิมไดมากเพราะติดกับจํานวนเงินท่ีกําหนดไว

ในแผน การเพ่ิมหรือลดไมเกินหาเปอรเซ็นตตามจํานวนเงินใน
ขอบัญญัติ ถาตัดงบประมาณโครงการใดโครงการหนึ่งอาจไม
สามารถดําเนินโครงการได ควรสงรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 25๖๓ ไปให
สภาองคการบริหารตําบลกะเปยด  พิจารณาในวาระท่ี 2 และ
วาระท่ี 3 ตามรางเดิมตอไป

นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ - มีกรรมการจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ - มีหรือไมครับ

- เม่ือไมมี ผมขอมติครับ ทานคณะกรรมการทานใดเห็นชอบให
เสนอรางขอบัญญัติตามรางเดิม โปรดยกมือครับ

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ ๖ เสียง
- ไมเห็นชอบ – เสียง
- งดออกเสียง 1 คน

นายศิริชัย  ธรฤทธิ์ เปนอันวาคณะกรรมการแปรญัตติ  มีมติ เห็นชอบ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามรางเดิมจะสงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกะเปยด

พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ
นายศิริชัย ธรฤทธิ์ - มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกบาง ขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอไดคับ มีหรือไม เม่ือไมมีผมขอขอบคุณทุกทานท่ีไดเขา

รวมประชุมในวันนีข้อเลิกประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ จุลีพร  ราชพิบูลย จดรายงานการประชุม
( นางจุลีพร  ราชพิบูลย)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

/คณะกรรม........

-๔-



คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓

ลงชื่อ ศิริชัย  ธรฤทธิ์ ประธานกรรมการ
(นายศิริชัย  ธรฤทธิ์)

ลงชื่อ ไพโรจน  พยัคฆา กรรมการ
(นายไพโรจน  พยัคฆา)

ลงชื่อ บัญญํติ  ติกจินา กรรมการ
(นายบัญญัติ  ติกจินา)

ลงชื่อ สมศักดิ์  เพชรแกว กรรมการ
(นายสมศักดิ์  เพชรแกว)

ลงชื่อ เชิดศักดิ์ ไชยชนะ กรรมการ
(นายเชิดศักดิ์  ไชยชนะ)

ลงชื่อ คณิต  มีแสง กรรมการ
(นายคณิต  มีแสง)

ลงชื่อ จุลีพร  ราชพิบูลย
กรรมการและเลขานุการ

(นางจุลีพร  ราชพิบูลย)


