
 

       - ส าเนา - 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

สมัยสามัญที่  3     คร้ังที่  1  ประจ าปี  2556 
วันที่  7  สิงหาคม   2556 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
ผู้เข้าประชุม        18  คน                                                                                                                                     
ไม่มา                2    คน 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  เอี่ยมส าโรง ประธานสภา อบต. ประเสริฐ  เอี่ยมส าโรง  
2 นายสมพงศ์  ฉิมส าโรง รองประธานสภาฯ สมพงศ์  ฉิมส าโรง  
3 นายชูชาติ  ชุ่มเกษม เลขานุการสภาฯ ชูชาติ  ชุ่มเกษม  
4 นายสงัคม  สังส าโรง สมาชิกสภา ฯ หมู่  1 สังคม  สังส าโรง  
5 นางชนิตา  ชุ่มเกษม สมาชิกสภา ฯ หมู่  1 ชนิตา  ชุ่มเกษม  
6 นายเกลี้ยง  พนูส าโรง สมาชิกสภา ฯ หมู่  2 เกลี้ยง  พูนส าโรง  
7 นายประกอบ  ขันจังหรีด สมาชิกสภา ฯ หมู่  2 ประกอบ  ขันจังหรีด  
8 นายประกอบ  ปัดเกษม สมาชิกสภา ฯ หมู่  3 - ลา 
9 นายไมตรี  สุริวงศ ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่  3 ไมตรี  สุริวงศ ์  

10 นายคูณ  ประเสริฐสระน้อย สมาชิกสภา ฯ หมู่  4 คูณ  ประเสริฐสระน้อย  
11 นายสายนั  สินพรมราช สมาชิกสภา ฯ หมู่  4 สายัน  สินพรมราช  
12 นายวิเชียร  ขอบส าโรง สมาชิกสภา ฯ หมู่  5 วิเชียร  ขอบส าโรง  
13 นายคูณ  ทอนสระน้อย สมาชิกสภา ฯ หมู่  6 คูณ  ทอนสระน้อย  
14 นายคล้อย  มาส าโรง สมาชิกสภา ฯ หมู่  6 คล้อย  มาส าโรง  
15 นางอังชัน  ปัดเกษม สมาชิกสภา ฯ หมู่  7 อังชัน  ปัดเกษม  
16 นางเรไร  ชลูซ ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่  7 - ลา 
17 นายอ านวย  เภากลาง สมาชิกสภา ฯ หมู่  8 อ านวย  เภากลาง  
18 นายเสน่ห์  ยันส าโรง สมาชิกสภา ฯ หมู่  9 เสน่ห์  ยันส าโรง  
19 นางบังอร  ผลส าโรง สมาชิกสภา ฯ หมู่  9 บังอร  ผลส าโรง  
20 นายสายนัต์  มงคลส าโรง สมาชิกสภา ฯ หมู่  10 สายันต์  มงคลส าโรง  

ผู้เข้าร่วมประชุม   9   คน 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายทนั   พูนกิ่ง นายก  อบต. ทัน  พูนกิ่ง  
2 นายสทุธิชัย  ฉากกระโทก รองนายก ฯ สุทธิชัย  ฉากกระโทก  
3 นายจารุพงศ์  เทียนส าโรง รองนายก ฯ จารุพงศ์  เทียนส าโรง  
4 นางสาวมนฑน์ฤดี บรรลือส าโรง เลขานุการ นายก อบต. มนฑน์ฤดี  บรรลือส าโรง  
5 นายดนุพงศ์  บรรลือส าโรง ผญบ.ม.1 ดนุพงศ์  บรรลือส าโรง  
6 นายสมพิศ  สายสระน้อย ผญบ.ม.9 สมพิศ  สายสระน้อย  
7 นายโรจน์  เดชส าโรง ผญบ.ม.8 โรจน์  เดชส าโรง  
8 นายส าเริง  บุญส าโรง ผช.ผญบ.ม.10 ส าเริง  บุญส าโรง  
9 นายพรม  ปดัเกษม ผญบ.ม.3 พรม  ปัดเกษม  
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เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายประเสริฐ  เอ่ียมส าโรง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
ประธานในที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม เวลา  10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ          กล่าวทักทายที่ประชุม  วันนี้เป็นการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที ่ 3 ครั้งที่ 1  

ประจ าปี  2556  หากสมาชิกท่านใดสงสัยก็ขอให้ยกมือขึ้นและรอประธานสภาอนุมัติก่อน
แล้วจึงค่อยซักถามข้อสงสัย    

ที่ประชุม                     รับทราบ 
ระเบียบวาระ  ท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

( การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง สมัยสามัญที่ 2 ประจ าปี 2556   
วันที่ 14 มิถุนายน  2556 ) 

ประธานสภา ฯ             ให้เลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วให้สมาชิก อบต.ฟังและตรวจ 
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  หากไม่มีอะไรแก้ไขขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ 
ประชุมครั้งที่แล้วด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระ  ท่ี 3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปี พ.ศ.2557 
ประธานสภา ฯ  วาระท่ี 1 รับหลักการ 

ขอให้นายก อบต.ส าโรง  น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2556  ต่อที่ประชุม 

นายก อบต.  น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  และให้รองนายก อบต. อ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปในแต่ละภาค 

ส่วนให้สมาชิกฟังและให้สมาชิกพิจารณาตามไปด้วยว่ามีการตรงไหนที่จะเปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขหรือไม่เพราะอยู่ในวาระท่ี 1 รับหลักการ 

ประธานสภา  ฯ  ขอให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ท่านนายก อบต. 
น าเสนอก่อนที่จะลงมติในการรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณโดยขอให้ผู้มี 
ความประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายในเรื่องใดก็ให้ยกมือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุม  โดย  นางชนิตา  ชุ่มเกษม  ส.อบต.ม.1  ขอเสนอปรับลดในส่วนของส านักปลัด ค่าวัสดุกีฬา  
ตั้งไว้  90,000  บาท  ปรับลด  10,000  บาทไปเพ่ิมในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. 
เคลื่อนที่ 
นายไมตรี  สุริยวงค์ ส.อบต.ม.3 ถามว่า ปีนี้ท าไมไม่มีการตั้งงบประมาณส าหรับจ่ายเบี้ยยัง 
ชีพคนชรา  
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นายก อบต.  ตอบข้อซักถามที่สมาชิกได้อภิปรายของแต่ละท่าน  ดังนี้ 

- ตอบท่านชนิตา ชุ่มเกษม ส.อบต.ม.1 ค่าวัสดุกีฬา ส านักปลัดฯ นั้นแล้วแต่สภาพิจารณา 
- ตอบท่านไมตรี สุริวงค์ ส.อบต.ม.3  งบประมาณส าหรับแจกเบี้ยยังชีพคนชราในปีนี้ไม่มี

การตั้งไว้ในข้อบัญญัติเพราะมันเป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจึงไม่ต้องตั้งงบประมาณ
รองรับ เมื่อมีงบประมาณโอนเข้ามาสามารถเบิกจ่ายได้ทันที 

ประธานสภา ฯ  ถามสมาชิกว่ามีท่านใดจะซักถามหรือจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติเห็นชอบในการ 
รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี พ.ศ.2557 โดยการยกมือ  

มติที่ประชุม                 มีมตเิห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา ฯ  หารือที่ประชุมสภากรณมีีความประสงค์แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้ 

1.คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน   
แต่ไม่เกิน 7 คน 
2.วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติให้สมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อและให้มีผู้ 
รับรอง 2 คน การเสนอชื่อไม่จ ากัดจ านวน 
3.และให้สมาชิกสภา อบต. ลงมติคัดเลือกจ านวน 7 คน จากจ านวนที่เสนอทั้งหมด  
พร้อมทั้งเลือกประธาน  รองประธาน  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  โดย  นายสายัน  สินพรมราช  เสนอ นายคูณ ทอนสระน้อย  มีนายไมตรี  สุริยวงศ์ และ  
นายอ านวย  เภากลาง  เป็นผู้รับรอง 
- นางบังอร  ผลส าโรง  เสนอ นายสายัน สินพรมราช มีนายสายันต์ มงคลส าโรง  และ 

นางอังชัน ปัดเกษม เป็นผู้รับรอง 
- นายสายันต์  มงคลส าโรง เสนอ นายไมตรี  สุริวงศ์ มีนายเกลี้ยง  พูนส าโรง และ 

นายสมพงศ์  ฉิมส าโรง เป็นผู้รับรอง 
- นายคูณ  ทอนสระน้อย เสนอ นายสมพงศ์  ฉิมส าโรง มีนายอ านวย  เภากลาง และ 

นายสายัน  สินพรมราช เป็นผู้รับรอง 
- นายสมพงศ์  ฉิมส าโรง เสนอ นางชนิตา  ชุ่มเกษม  มีนายคล้อย มาส าโรง และ 

นางบังอร  ผลส าโรง  เป็นผู้รับรอง 
- นางสมพงศ์  ฉิมส าโรง เสนอ นายอ านวย  เภากลาง มีนายเกลี้ยง  พูนส าโรง และ 

นายคล้อย  มาส าโรง เป็นผู้รับรอง 
- นางชนิตา  ชุ่มเกษม เสนอ นายสายันต์  มงคลส าโรง มีนางบังอร  ผลส าโรง  

และนางอังชัน  ปัดเกษม  เป็นผู้รับรอง 
   และสมาชิกที่ได้เสนอชื่อทั้ง 7 คนนั้นก็ต้องเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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นายคูณ  ทอนสระน้อย    เป็นประธาน 
นายสมพงศ์  ฉิมส าโรง    เป็นรองประธาน 
นางชนิตา  ชุ่มเกษม  เป็นเลขานุการ 
และท่ีเหลือทั้ง 4 ท่านเป็นคณะกรรมการร่วมแปรญัตติ 

ประธานสภา ฯ  ขอมติที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557    ภายในวันศุกร์ที่ 
9 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. โดยการยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโดยการยกมือเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา ฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่องการเสนอค าแปรญัตติให้สมาชิก อบต.ขอเอกสารแบบแปรญัตติที่ 

เลขานุการสภา อบต. และสมาชิก อบต. ท่านใดมีความประสงค์เสนอค าแปรญัตติให้มี 
ผู้รับรอง 2 คน ลงชื่อในเอกสารด้วยและเสนอเอกสารแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในวัน เวลา ที่ก าหนดข้างต้น 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
ประธานสภา ฯ  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติก าหนดวันประชุมของคณะกรรมการโดยแนะน าให้ประชุม 

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรง 

คณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา ฯ  นัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในวาระท่ี 2 แปรญัตติ  

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระ  ท่ี 4 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ประจ าปี 2556 
ประธานสภา ฯ  ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอที่ประชุม 
นายก อบต.ส าโรง  ตามหนังสือที่ นม 0023.25/ว484 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่องการตรวจสอบการ 

ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กรณีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
หากมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ได้แก่ ค่าขายแบบแปลนและค่าปรับจะต้องน าเงินส่ง 
คืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการและตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 96 (2) วิธีการถอนคืนเงินรายรับภายหลังจาก
ปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ่ายขาดเงินสะสมต้องได้รับอนมุัติจากสภาท้องถิน่ องค์การบรหิารส่วนต าบลส าโรงได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 
2,1109,902.36 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ด าเนนิการก่อสร้างเสร็จสิน้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2554 และมีเงินรายได้จากการขายแบบแปลน จ านวน 66,000 บาท ได้น าเก็บเป็น
เงินสะสมยังไม่มีการส่งคืนเงนิเป็นเงินรายได้แผ่นดนิ 
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ประธานสภา ฯ  ให้สมาชิก สภา อบต.ซักถามและขอมติที่ประชุม  อนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมโดยการยกมือ 
มติที่ประชุม                   เห็นชอบอนุมัติจา่ยขาดเงนิสะสมเป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระ  ท่ี 5 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
   เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 
   -วาระท่ี 1  รับหลักการ 
ประธานสภาฯ  ขอความเห็นที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว โดยการยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียวเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา ฯ   ขอให้นายก อบต.ส าโรง น าเสนอร่างข้อบัญญัติฯ 
นายก อบต.  น าเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
   เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 
ประธานสภา ฯ  ขอให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภา ฯ  ขอมติที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
   เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 6 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
   เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 

-วาระท่ี 2 แปรญัตติ 
ประธานสภา ฯ  การพิจารณาวาระที่ 2 นี้ ให้ที่ประชุมฯเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยประธานสภาฯ 

เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติและสอบถามว่ามีท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่าง
ข้อบัญญัติฯหรือไม่ หากไม่มีถือว่าไม่มีการแปรญัตติแต่อย่างใด 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  7 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
   เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 
   -วาระท่ี 3 ลงมติ 
ประธานสภา ฯ  ขอมติที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
   เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา ฯ  ถามที่ประชุมว่ามีใครสงสัยอะไรอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  โดยนายสมพงศ์  ฉิมส าโรง ส.อบต.ม.5  อยากขอความเห็นชอบจากสภาในเรื่องการแยก 

หมู่บ้านหนองตะแบก เพราะได้ส่งเรื่องมาแล้ว และเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างนั้นจะได้ด าเนินการ 
หรือไม่ 
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- นายสายันต์ มงคลส าโรง ส.อบต.ม.10 ถามเรื่องหินคลุกสายไปประปาจะด าเนินการ

เมื่อไร และในส่วนของฝั่งคลองที่มีดินสไลท์ลงมานั้นจะท าอย่างไร เพราะกลัวถนนจะหัก 
- นางบังอร ผลส าโรง ส.อบต.ม.9 ถามว่าจะด าเนินการซ่อมแซมเส้นทางบ้านโกรกละลาย

ที่ช ารุดเสียหายเมื่อไร เพราะสัญจรล าบากมาก 
- นายดนุพงษ์ บรรลือส าโรง ผญบ.ม.1 อยากเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย

นั้นให้น าเข้าแผนไว้ก่อนจะได้มีงบประมาณไว้ซ่อมแซม  ในส่วนของการป้องกันยุงลาย
นั้นอยากเสนอให้ท าแผ่นป้ายที่มีข้อความเกี่ยวกับยุงลายว่ามีอันตรายอย่างไรบ้างและ
แนวทางป้องกันแจกจ่ายให้ทุกหมู่บ้านไปติดไว้ในชุมชน 

 

นายก อบต.  ตอบข้อซักถามของสมาชิกในภาพรวมทั้งหมด 
- เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างนั้น ก็คงต้องรอในช่วงปลายๆ เพ่ือรอดูก่อนว่ามีงบประมาณเพียงพอ 

หรือไม่ 
- เรื่องขอแยกหมู่บ้านหนองตะแบกนั้นก็ต้องท าให้ถูกต้องตามข้ันตอน ฝ่ายสภาคงไม่มี

ปัญหาอะไร 
-    การซ่อมแซมถนนหินคลุกนั้นก็ได้อนุมัติไปแล้วก็คือสายมะค่า– แปลงเกษตร และสาย  
     มะค่า – โพนทราย 
- การซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 9 นั้น ไม่มีผู้รับเหมาด าเนินการเพราะงบประมาณน้อยกลัว

ขาดทุนเลยท าให้ช้าแต่ก็ต้องเร่งหาคนมาด าเนินการให้ได้เพ่ือแก้ปัญหา 
- ในส่วนที่ท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 เสนอให้ท าแผ่นป้ายเกี่ยวกับยุงลายไปติดทุกหมู่บ้านนั้นรับ 

ไว้พิจารณา  
ประธานสภา ฯ  ถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภา ฯ  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน และปิดประชุมเวลา  12.30  น.  
 
               ชูชาติ  ชุ่มเกษม                                                  ประเสริฐ  เอ่ียมส าโรง 
             ( นายชูชาติ  ชุ่มเกษม ) ผู้จดบันทึก                            ( นายประเสริฐ เอี่ยมส าโรง ) ผู้ตรวจบันทึก 
              เลขานุการสภาฯ                                                     ประธานสภา ฯ 

 
ตรวจสอบถูกต้อง 
คูณ  ทอนสระน้อย 

 ( นายคูณ  ทอนสระน้อย ) 
ส.อบต. ม.6 

สังคม  สังส าโรง        บังอร  ผลส าโรง 
        ( นายสังคม  สังส าโรง )              (นางบังอร  ผลส าโรง) 

     ส.อบต.ม. 1         ส.อบต.ม.9 


