
ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ครั งที่  1  ประจ าปี 2559 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน 
เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์   2559 

.............................................................. 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมโพชน์  สว่างภักดี ประธานสภา อบต. สมโพชน์  สว่างภักดี  
๒ นายวีระพงษ์  ทองอ่วม รองประธานสภา อบต. วีระพงษ์  ทองอ่วม  
๓ นายจิตร  ทักคุ้ม สมาชิกสภาฯ จิตร  ทักคุ้ม  
๔ นายอ านวย  ผลจันทร์ สมาชิกสภาฯ อ านวย  ผลจันทร์  
๕ นายค ามล  สีเมือง สมาชิกสภาฯ ค ามล  สีเมือง  
๖ นางสมภาร  ยอดโต สมาชิกสภาฯ สมภาร  ยอดโต  
๗ นางอุไร  กองจีน สมาชิกสภาฯ อุไร  กองจีน  
๘ นางงาม  สืบสันติกุล สมาชิกสภาฯ งาม  สืบสันติกุล  
๙ นางกนกวรรณ  พรมแสง สมาชิกสภาฯ กนกวรรณ  พรมแสง  

๑๐ นางสมัย  จันทา สมาชิกสภาฯ สมัย  จันทา  
๑๑ นายบุญเลิศ  สิงหะวงค์ สมาชิกสภาฯ บุญเลิศ  สิงหะวงค์  
๑๒ ว่าที่ ร.ต.บัณดิษฐ์  พันธุ์ช้าง สมาชิกสภาฯ บัณดิษฐ์  พันธุ์ช้าง  
๑๓ นายสังข์  ใคร้ทอง สมาชิกสภาฯ สังข์  ใคร้ทอง  
๑๔ นางสาวกรวิกา  วันพฤติ สมาชิกสภาฯ กรวิกา  วันพฤติ  
๑๕ นายม่าน  บุดดา สมาชิกสภาฯ ม่าน  บุดดา  
๑๖ นายภูวเดช  แก้ววิลัย สมาชิกสภาฯ ภูวเดช  แก้ววิลัย  
๑๗ นายเจตน์  รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ เจตน์  รุ่งเรือง  
๑๘ นายประวิทย์  ไวเกิด สมาชิกสภาฯ ประวิทย์  ไวเกิด  
๑๙ นายบุญท า  อุปรี สมาชิกสภาฯ บุญท า  อุปรี  
๒๐ นางนิยม  พรมแสง สมาชิกสภาฯ นิยม  พรมแสง  
๒๑ นายสมคิด  ปานนิล สมาชิกสภาฯ สมคิด  ปานนิล  
๒๒ นางเบญจภรณ์  แก้ววิลัย สมาชิกสภาฯ เบญจภรณ์  แก้ววิลัย  
๒๓ นางพรรณนา  อินผัด สมาชิกสภาฯ พรรณนา  อินผัด  
๒๔ นางเพชรไทย  อุประ สมาชิกสภาฯ เพชรไทย  อุประ  
25 นายประนอม  ทิพย์เคลือบ สมาชิกสภาฯ ประนอม  ทิพย์เคลือบ  
26 นางจันทร์แรม  ใสยาน้อย สมาชิกสภาฯ จันทร์แรม  ใสยาน้อย  
27 นายค ามูล  ตามา สมาชิกสภาฯ ค ามูล  ตามา  
28 นางแสงระวี  มิ่งรอด สมาชิกสภาฯ แสงระวี  มิ่งรอด  
29 นายสมบูรณ์  ใสยาน้อย สมาชิกสภาฯ สมบูรณ์  ใสยาน้อย  
30 นางธัญชนก  ธัญภัครัชกร สมาชิกสภาฯ ธัญชนก  ธัญภัครัชกร  
 



 ๒ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

31 นายประมิน  จงใจรบ สมาชิกสภาฯ ประมิน  จงใจรบ  
32 นายประดับ  หาทรัพย์ สมาชิกสภาฯ ประดับ  หาทรัพย์  
33 นายช านาญ  รือชัย สมาชิกสภาฯ ช านาญ  รือชัย  
34 นายสมจิตร  พรรณนา สมาชิกสภาฯ สมจิตร  พรรณนา  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางภรภัทร  เทืองน้อย นายก  อบต. ภรภัทร  เทืองน้อย  
2 นายสมาน  ดีหมี เลขานุการ นายกฯ สมาน  ดีหม ี  
3 นายอนุชัย  ใต้กิ เลขานุการสภา อบต.น้ าชุน อนุชัย  ใต้กิ   

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  34  คน 
 ผู้ไม่มาประชุม        -   คน 
 ลาประชุม             -   คน 
 เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม  นายสมโพชน์  สว่างภักดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
น้ าชุน   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุม 
 
ระเบียบวารที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
ที่ประชุมฯ -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- มีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1
ประจ าปี 2558  เมือ่วันที่   29 ธันวาคม    2558  เป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559   ครั้งที่  4   

-  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  ได้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้มีข้อเสนอและ  ดังนี้ 
1.  โครงการในแผนพัฒนา  3  ปี  ( 2558 -2560 )  และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม  มี

โครงการที่อยู่ในแผนจ านวน  355  โครงการ มีการน าแผนด าเนินการจ านวน  
211  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  62.98    

2. องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนมีพ้ืนที่รับผิดชอบ  17  หมู่บ้าน มีปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นจ านวนมากที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขและพัฒนา  แต่
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนมีจ ากัดจึงไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้  ทั้งนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  



 ๓ 
ควรค านึงถึงโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมีความจ าเป็นเร่งด่วนและ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมเป็นโครงการอันดับแรก 

3. การจัดท าแผนพัฒนาต าบลควรจัดท าแผนให้ครบคลุมทุกมิติทุกด้าน 
ที่ประชุมฯ   -  มีมติ  รับทราบ 
นางภรภัทร  เทืองน้อย  -  ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาต าบลน้ าชุน  ที่เสียสละเวลาและ 
นายก อบต. น้ าชุน  ให้การติดตามผลการด าเนินการแผนพัฒนา  ขอบคุณในข้อเสนอแนะและจะน า 
    ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  รายงานการแสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558    
นายอนุชัย  ใต้กิ   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก 
    เงนิ  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
    2547  ข้อ  105  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท ารายงานแสดงผลการ 

ด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  ขอประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 
เสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เพื่อให้สภาฯ  
รับทราบ  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
 
ที่ประชุมฯ -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ประธานฯ  -  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   รายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
   ขอโอนงบประมาณแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   หมวดรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงิน 
   ส ารองจ่าย  รายการค่าใช้สอยในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหา 
   ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น   งบประมาณอนุมัติ  2,300,000.-  
   บาท  งบประมาณก่อนโอน จ านวน  1,566,000  บาท   โอนครั้งนี้  จ านวน   
   468,000.-  บาท   งบประมาณหลังโอน  1,098,000.-  บาท    โอนครั้งนี้เพื่อตั้งจ่าย 
   เป็นค่าแผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล   งบลงทุน  หมวด 
   รายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ 
   พลาสติก  ขนาด  60  ลิตร   แบบทรงสี่เหลี่ยมชนิดมีฝาสปริงทิ้งขยะพร้อมสกรีนชื่อ 
   หน่วยงาน  จ านวน  600 ใบ  ๆละ  780  บาท   รวมเปน็เงิน 468,000.-  บาท  
   เหตุผล ที่ขออนุมัติโอนครั้งนี้ เนื่องจากถังขยะที่ใช้ในการรองรับขยะมูลฝอยส าหรับ 

ประชาชนมีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการก าจัดขยะมูลฝอย  
นายอนุชัย  ใต้กิ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ปลัด อบต.  ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่  2  และ  3  )  พ.ศ.   2543 ถึง  

 27   การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                               2559 
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานฯ  - ขอมติที่ประชุมฯ 
ที่ประชุมฯ  - มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องรับรองปริมาณงานโครงการก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
ประธานสภาฯ  - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  เสนอขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

น้ าชุนได้รับรองปริมาณงาน จ านวน 3 โครงการ  ขอเชิญนายก อบต. น้ าชุนชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุมฯ 

นางภรภัทร เทืองน้อย - ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหาร 
นายก อบต. น้ าชุน          สว่นต าบลน้ าชุน  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
เมื่อวันที่  29  กันยายน  2557  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  21  โครงการ  แต่
เนื่องจากรายละเอียดโครงการ  ตามบันทึกการประชุมสภาฯ ดังกล่าวไม่ถูกต้อง  จ านวน  
3  โครงการ  จึงเสนอขอให้สภาได้รับรองปริมาณให้ถูกต้อง  ดังต่อไปนี้ 
รายการที่  17  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  10  สายบ้านนายบรรจบ  ผิวทาง
กว้าง  4  เมตร  หนา 0.15  เมตร ยาว  46  เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  
184      ตารางเมตร     ตามแบบ อบต. น้ าชนุ ก าหนด  เป็นเงิน  100,000 บาท  
ขอให้สภาฯ รับรองปริมาณงานและราคา ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  10   สายบ้านนายบรรจบ  ผิวทางกว้าง 4 เมตร 

หนา 0.15  เมตร ยาว 45  เมตร   หรือมีพ้ืนที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  180  ตารา 
เมตร  ตามแบบอบต. น้ าชุนก าหนด   เป็นเงิน  97,700.- บาท 
รายการที่  18  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  10  สายพระหลอย  ผิวทางกว้าง  4  
เมตร  ยาว  45  เมตร หนา  0.12  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  180  
ตารางเมตร    ตามแบบ อบต. น้ าชุน  ก าหนด  เป็นเงิน  100,000.- บาท    
ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน รับรองปริมาณงาน  ดังนี้ 
-   โครงการก่อสร้างถนน คสล.   หมู่ที่   10  สายพระหลอย  ผิวทางกว้าง   6  เมตร  

หนา  0.15  เมตร ยาว  30  เมตร   หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  180  ตาราง
เมตร  ตามแบบ อบต.  น้ าชุนก าหนด  เป็นเงิน  99,400.- บาท     

รายการที่  19   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  13   สายห้วยโปร่ง ผิวทางกว้าง 4 
เมตร   หนา  0.15  เมตร   ยาว  46  เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.  ไม่น้อยกว่า  180   
ตารางเมตรตามแบบ  อบต.  น้ าชุน   ก าหนด  เป็นเงิน  100,000.-   บาท    
-  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนได้รับรองปริมาณงาน  ดังนี้   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  13  สายห้วยโปร่งผวิทางกว้าง   4  เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว  45  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.  ไม่น้อยกว่า 180  ตารางเมตรแบบ 
อบต. ก าหนด 
-  เหตุผลที่ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน ได้รับรองปริมาณโครงการ 
ดังกล่าวเนื่องจากการบันทึกการประชุมผิดพลาดเพ่ือให้เป็นการด าเนินการให้ถูกต้องเพ่ือ
รับรองมติที่ประชุมในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  สมัยที่  2  ครั้งที่  
1  ประจ าปี  2557  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2557 

ประธานฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ  -  ไม่มี 
ประธานฯ  ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ที่ประชุมฯ  -  มีมติ รับรองเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่อง  รับรองมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การอนุมัติกันเงินโครงการ 
   ปรับปรุงยกระดับถนน  หมู่ที่  14  ต าบลน้ าชุน   
ประธานฯ  -  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน   เสนอญัตติขอรับรองมติสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลน้ าชุน  สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  
   2  ครั้งที่  1  ประจ าปี 2558   เมื่อวันที่    20  กันยายน  2558  
 
 



 ๖ 
 
 
นายอนุชัย  ใต้กิ  -  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุนได้มีมติในคราวประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ 
    สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2558  เมื่อวันที่  25  กนัยายน  2558  อนุมัติให้กัน 
   เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2558  โครงการปรับปรุงถนนยกระดับ  หมู่ที่  14  

 ต าบลน้ าชุน  งบประมาณ  2558  โครงการปรับปรุงถนนยกระดับถนน  หมู่ที่  14  
ต าบลน้ าชุน  งบประมาณ  256,500.- บาท  ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าว  ข้อมูลตัวเลข 
งบประมาณไม่ถูกต้องตามรายการขอเบิกตัดปี  จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
น้ าชุน  พิจารณารับรองงบประมาณที่ขอเบิกตัดปี  ดังนี้ 
-  ขออนุมัติรับรองการขออนุมัติเบิกตัดปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โครงการ

การปรับปรุงถนนยกระดับถนน  หมู่ที่  14  งบประมาณ  246,500.- บาท  
ประธานฯ  -   ขอให้ประชุมสภา ได้พิจารณา หากผู้ใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายการขอรับรองครั้งนี้  

 ขอเชิญ 
ที่ประชุมฯ  -  ไม่มีการอภิปราย 
ประธานฯ  ขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติ  รับรอง เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  8   เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี  2559 
ประธานฯ  -  การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  2559  ขอให้เลขาฯได้ชี้แจง 
นายอนุชัย  ใต้กิ  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 

  ข้อ  21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้น 
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปีของปีถัดไป  และระยะของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภา 
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ 

ประธานฯ  -  ให้ที่ประชุมสภาฯ  เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2559   ว่าควร 
   ก าหนดจ านวนกี่สมัย  ของก าหนดระยะเวลา 
นายสมคิด  ปานนิล -  เสนอให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2559  จ านวน  3  สมัย  และก าหนดเวลาดังนี้ 

1.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  เริ่มวันที่  1-15  กุมภาพันธ์  2559  รวม  15  วัน 
2. สมัยประชุม สมัยที่  2  ในเดือนมิถุนายน  เริ่มวันที่  15  -30  มิถุนายน  2559 

รวม  15  วัน 
3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ในเดือน  สิงหาคม  วันเริ่มประชุม  15-30  สิงหาคม  

2559  รวม  15  วัน   
ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีการเสนอต่อที่ประชุม 
ประชุม ฯ  -  ในที่ประชุมสภาฯ  ไม่มาการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าสภาฯ  มีมติก าหนดสมัยประชุม 
   สามัญประจ าปี  2559  จ านวน  3  วัน สมัยดังนี้ 

1.  สมัยสามัญ สมัยที่  1  เริ่ม  1-15   กุมภาพันธ์  2559   รวม  15  วัน 
2. สมัยสามัญ  สมัยที่  2  เริ่ม  15-30  มิถุนายน  2559  รวม  15  วัน 
3. สมัยสามัญ  สมัยที่  3  เริ่ม  15-30  สิงหาคม  2559  รวม  15  วัน 

ที่ประชุม ฯ   -  รับทราบ 
 



 ๗ 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  9       เรื่องอ่ืน ๆ    

-   ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 
      
 

 (ลงชื่อ)     อนุชัย ใต้ก ิ     ผูบ้ันทึกการประชุม 
 (นายอนุชัย ใต้กิ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน 
 

           (ลงชื่อ)    สมโพชน์ สว่างภักดี 
          (นายสมโพชน์ สว่างภักดี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าชุน 

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
   (ลงชื่อ)       
              (นายเจตน์  รุ่งเรือง) 

   (ลงชื่อ)      
             (นายสมจิตร พรรณนา) 

   (ลงชื่อ)       
              (นางสมัย จันทา) 


