
   

สำเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยประชุมสมัยสามัญ    สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 2/2564 
วันอังคารที่  10  เดือน  สิงหาคม  2564  เวลา  09.30  น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

********************** 
ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประทีป   คำเพราะ ประธานสภา อบต.เมืองน้อย ประทีป   คำเพราะ  
2 นายอัมพร   พิมพา รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย อัมพร   พิมพา  
3 นายอุทัย   คำศรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.1 อุทัย   คำศรี  
4 นางสมนึก   ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 สมนึก   ทางทอง  
5 นางบัวพันธ์   ทองทวี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 บัวพันธ์   ทองทวี  
6 นายสุเทพ    วิมุตกุล สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.3 สุเทพ    วิมุตกุล    
7 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.3 ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
8 นายสุวรรณ  จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 สุวรรณ  จันทร์แจ่ม   
9 นายบรรจบ  สิทโท สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 บรรจบ  สิทโท   
10 นายนิติศักดิ์   แสวงพันธ์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.5 นิติศักดิ์   แสวงพันธ์  
11 นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.5 สุพัฒน์   อุ่นอ่อน  
12 นางสุภัทรธนัน  คำศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  คำศรี  
13 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.7 เปรม  ทาระ  
14 นายสมาน  เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 สมาน  เขียวอ่อน  
15 นายมลเทียร   เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 มลเทียร   เขียวอ่อน   
16 นายสุรธีร์   เทพบุรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 สุรธีร์   เทพบุรี  
17 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 รุ่งทิพา   กรมพะไมย  
18 นายสมัย  ซาเหลา สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 สมัย  ซาเหลา  
19 นายประสิทธิ์  จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 ประสิทธิ์  จันทร์แจ่ม  

 

ผู้ไม่มาประชุม  -  ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายไพบูลย์    คำศรี   นายก อบต.เมืองน้อย 
2.นายสมาน  สืบเสน   รองนายก อบต.เมืองน้อย 

   3.นายไพรัช  เหมือนมาตย์  รองนายก อบต.เมืองน้อย 
   4.นายประสิทธิ์   ทาระ   เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย 

5.พ.จ.ต.ประทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย 
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6.นายโยธิน   บวัทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
7.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
8.นายวัชรินทร์   บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักปลัด 
9.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 



10.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

-เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม  บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้มา
ลงชื่อ  เพ่ือเข้าร่วมประชุม  ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายก อบต.เมืองน้อย -แจ้งยอดผู้ป่วยโควิด 19 ที่อยู่ในศูนย์พักคอย อบต.เมืองน้อย ขณะนี้มีทั้งสิ้น 8 ราย 
 -หมู่ที่ 2 ร่วมบริจาคเงิน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พักคอยและเจ้าหน้าที่

เกี่ยวข้อง 
 -อำเภอกันทรารมย์จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งท่ี 2 ที่โรงเรียนจุลมณี 
 -แจ้งกำหนดสถานที่ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่  จากการหารือเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องได้ข้อสรุปจะ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารสำนักงานหลังเดิม 
ที่ประชุม -รบัทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานกรรมการตรวจฯ - แจ้งที่ประชุมว่า จากการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   ไม่มีข้อความขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เพื่อทราบและพิจารณา 

3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2565 (วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ) 

ประธานสภาฯ  -เชิญนายกอบต.เมืองน้อยแถลงงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
นายไพบูลย์  คำศรี -แถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ต่อสภาองค์การ 
นายกอบต.เมืองน้อย บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
                               ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
                                           บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จะได้เสนอ          
                                 รา่งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย           
                                 อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  จึงขอ 
                                 ชีแ้จงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ  
                                 และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
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           1. สถานะการคลัง 

  

            1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 17,590,154.82 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,593,203.58 บาท    

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,013,095.98 บาท    

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 



โครงการ รวม 0.00 บาท    

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 
272,288.00 บาท   

       1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
             2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563    

          2.1 รายรับจริง จำนวน 29,433,622.47 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร จำนวน 25,325.32 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จำนวน 46,222.30 บาท 

   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 103,691.30 บาท 
   

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จำนวน 673,598.00 บาท 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 60,899.58 บาท 
   

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 11,000.00 บาท 
   

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 13,926,016.40 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 14,586,869.57 บาท 
  

          2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,426,334.00 บาท   

          2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 28,222,325.25 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 8,321,734.00 บาท    

งบบุคลากร จำนวน 10,963,436.00 บาท    

งบดำเนินงาน จำนวน 4,562,265.39 บาท    

งบลงทุน จำนวน 2,946,950.00 บาท    

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท    

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,427,939.86 บาท   

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,426,334.00 บาท   

2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,473,000.00 บาท 
                                        -4-   

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
สำหรับประมาณประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2565  ดังนี้ 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร        28,000.00     บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     40,000.00     บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                111,400.00   บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์             700,000.00   บาท 



   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               102,000.00    บาท 

   หมวดรายได้จากทุน        1,400       บาท 

   รวมรายได้จัดเก็บเอง              982,800.00   บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   หมวดภาษีจัดสรร          15,017,200.00   บาท 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15,017,200.00  บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      15,800,000.00   บาท 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           15,800,000.00  บาท 
   รวมประมาณการรายรับไว้ท้ังสิ้น      31,800,000.00  บาท 

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีดังนี้ 
                                ด้านบริหารทั่วไป   

                             แผนงานบริหารงานทั่วไป    9,725,940 บาท 

                             แผนงานการรักษาความสงบภายใน         606,520 บาท  

                                ด้านบริการชุมชนและสังคม   

                             แผนงานการศึกษา 4,383,079 บาท 

                             แผนงานสาธารณสุข 288,000 บาท 

                             แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000 บาท 

                             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000 บาท 

                             แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 30,000 บาท 

                                ด้านการเศรษฐกิจ   

                           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 6,084,890 บาท  

                            แผนงานการเกษตร                  203,680 บาท 

                            แผนงานการพาณิชย์                  798,880 บาท 

                                ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

                             แผนงานงบกลาง 9,594,011 บาท 

                                งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 31,800,000 บาท 
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ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงเพ่ิมเติม  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ใช้ประกอบการพิจารณาใน
หลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ส่วนแบบแปลนประมาณการราคาประกอบร่างข้อบัญญัติฯได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน
ได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว 

ประธานสภาฯ -ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้อภิปรายในหลักการและเหตุผลร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 

นายสุรธีร์   เทพบุรี -อภิปรายเห็นด้วยในหลักการและเหตุผลในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 งบประมาณ พ.ศ.2565   



นายนิติศักดิ์  แสวงพันธ์ -อภิปรายเห็นด้วยในหลักการและเหตุผลในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5  พ.ศ.2565 
นายสุรธีร์   เทพบุรี -อภิปรายว่าในแผนงานสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 ตั้งไว้   3,000 บาท จะพอต่อการให้บริการสาธารณะหรือไม่ 
ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่าในการตั้งงบประมาณค่าวัสดุ  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไว้ 3,000 บาท นั้นใน

กรณีได้เบิกจ่ายไปแล้วงบประมาณไม่เพียงพอ ก็สามารถโอนงบประมาณตามวิธีการ
งบประมาณเพ่ิมเติมได้ 

ประธานสภาฯ -สอบถามที่ประชุม  ว่ามีท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม่   
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุม  ไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม  ว่าจะรับหลักการและเหตุผลในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม่ อย่างไร โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1 คน 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ -เชิญที่ประชุมได้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
นายสุรธีร์  เทพบุรี -เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 และสิ้นสุดวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. โดยมี ส.อบต.นิติศักดิ์  แสวงพันธ์  

และส.อบต.เปรม  ทาระ เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ -มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
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ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุม  ไม่มีเสนอเป็นอย่างอ่ืนเป็นอันว่าที่ประชุมระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตามท่ี  

ส.อบต.สุรธีร์ เทพบุรี เป็นผู้เสนอ คณะผู้บริหารหรือสมาชิกท่านใดเห็นสมควรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขอให้เสนอคำแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการเสนอคำแปรญัตติในเวลาราชการ
เป็นรายข้อ  ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผู้เสนอคำแปรญัตติต้องมีสมาชิกรับรอง 2 คน ตามข้อ 43 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ -สำหรับคณะกรรมการแปรญัตตินั้นที่ประชุมจะเลือกใหม่หรือไม่อย่างไร 
นายสุวรรณ  จันทร์แจ่ม -เสนอให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4     งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 มี ส.อบต.สุพัฒน์  อุ่นอ่อนและส.อบต.บรรจบ สิทโท 
   เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ -มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 



ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติเป็นชุดเดิม ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 1.นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน  ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 เป็นประธานคณะกรรมการ 
 2.นายสุรธีร์  เทพบุรี    ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 เป็นคณะกรรมการ  
 3.นายนิติศักดิ์  แสวงพันธ์  ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 เป็นคณะกรรมการ  
 4.นายสมาน เขียวอ่อน  ส.อบต.เมืองน้อย ม.8 เป็นคณะกรรมการ  
 5.นายสุวรรณ  จันทร์แจ่ม  ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 เป็นคณะกรรมการ 
 6.นายเปรม  ทาระ  ส.อบต.เมืองน้อย ม.7 เป็นคณะกรรมการ  
 7.นางสมนึก  ทางทอง  ส.อบต.เมืองน้อย ม.2 เป็นคณะกรรมการ  
ระเบียบวาระท่ี 5  แจ้งนัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งท่ี 3 
ประธานสภาฯ -แจ้งกำหนดนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 

14.00 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 
ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดประมาณการให้ถูกต้องซึ่งเป็นอำนาจของผู้บริหาร เป็นการ

แจ้งให้สภา อบต.เมืองน้อยได้รับทราบ  ไม่มีการลงมติ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
ส.อบต.เปรม ทาระ -สอบถามกองช่างว่าได้ดำเนินการสำรวจ กรณนี้ำจากครัวเรือนท่วมขังบริเวณถนนในพ้ืนที่ 
ส.อบต.เมืองน้อยม.7 บ้านเมืองน้อย ม.7 หรือไม่อย่างไร 
ประธานสภาฯ -แจ้งว่าช่างได้สำรวจแล้ว  ซึ่งจะใช้วิธีเจาะถนนระบายน้ำที่ท่วมขังออก  ส่วนงบประมาณจะ

บริหารในงบพัฒนาหมู่บ้านของ ม.7 ดำเนินการ 
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ส.อบต.สุพัฒน์  อุ่นอ่อน -อภิปรายมีผู้นำขยะมาท้ิงบริเวณข้างทางบริเวณทางออกโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุขด้าน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 ทิศตะวันตก  ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้จัดป้ายติดประกาศห้ามท้ิงขยะบริเวณดังกล่าว 
เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 
 
ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว   (ลงชื่อ)พ.จ.ต.   ประทวน    วราพุฒ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                                 (ประทวน    วราพุฒ) 
(ลงชื่อ) สมาน   เขียวอ่อน                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
          (นายสมาน   เขียวอ่อน)                         
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ลงชื่อ) สุพัฒน์    อุ่นอ่อน           (ลงชื่อ)       ประทีป   คำเพราะ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุพัฒน์    อุ่นอ่อน)             (นายประทีป    คำเพราะ) 
                กรรมการ                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
(ลงชื่อ)   สุรธีร์   เทพบุรี 
         (นายสุรธีร์   เทพบุรี) 
              กรรมการ                               


