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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 1 
วันท่ี  20 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

------------------------------------------- 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 
๑ 

ผูมาประชุม 
นายปรัศว  กุลดิลก 

 
ประธานสภาฯ 

 
ปรัศว  กุลดิลก  

 

2 นายวิชิต  สรงกระสินธุ  รองประธานสภาฯ วิชิต  สรงกระสินธุ  
๓ นายสนิท    ชมเทศ เลขานุการสภาฯ สนิท   ชมเทศ  
๔ นายสมพงษ  ขวัญทอง สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๑  สมพงษ  ขวัญทอง   
๕ นางสายยัน  มะโนเสริฐ  สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  ๑  สายยัน  มะโนเสริฐ  
๖ นายลวน  มวงอยู  สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๒ ขาดการประชุม  
๗ นายสมเกียรติ สรงกระสินธุ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๓ สมเกียรติ สรงกระสินธุ  
๘ นายยอด   พันธปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๔ ยอด   พันธปา  
๙ นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๕ อยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์  
๑๐ นางสายทอง  ทองบอมะกรูด สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๕ สายทอง  ทองบอมะกรูด  
๑๑ นางกานดา ทองลาว สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ กานดา ทองลาว   
๑๒ นายสุพระลักษณ  วงษจําปา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๖ สุพระลักษณ  วงษจําปา  
๑3 นางโสนนอย  สังรักษา สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  ๗ โสนนอย  สังรักษา  
 ผูลาประชุม 

- 
   

 
1 

ผูเขารวมประชุม 
นายอนุชา   กุลดิลก 

 
นายก อบตฯ. 

 
อนุชา   กุลดิลก 

 

2 นายโกมล  ออนศิริ รองนายกฯ โกมล  ออนศิริ  
3 นางสาวกุลธิดา  กุลดิลก เลขานุการนายกฯ กุลธิดา  กุลดิลก  
4 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ รองปลัด อบต. จีราพร  รัตนบุญ  
5 นายศุภชัย  วงษเสถียร ผอ.กองชาง ศุภชัย  วงษเสถียร  
6 วาท่ี ร.ต.สัญชัย  หลีอาภรณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สัญชัย  หลีอาภรณ  
 
เร่ิมประชุมเวลา      09.30    น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว นายสนิท   ชมเทศ  เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเรียนเชิญ นายปรัศว  กุลดิลก  ประธานสภาฯ   
จุดเทียน  ธูป  บูชาพระพุทธ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

นายปรัศว กุลดิลก   เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ, ทานรองประธานสภาฯ,ทาน 
ประธานสภาฯ รองนายกฯ, ทานเลขานุการนายกฯ,ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง

กระพังโหม, ทานหัวหนากอง, ทานหัวหนาสวนและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  
วันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    สมัยสามัญ  

/สมัยท่ี 3... 
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 สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ท่ีตองพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  อื่นๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายปรัศว  กุลดิลก  -ไมมี- 
ประธานสภาฯ     

 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
นายปรัศว   กุลดิลก  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   ๒๕64  เม่ือวันท่ี  8 เมษายน พ.ศ.  ๒๕64  

รายงานการประชุมดังกลาว   ไดผานการตรวจรับรองจากคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมแลว และฝายเลขานุการสภา ฯ ไดจัดสงใหทานสมาชิก
ทุกทานเปนการลวงหนาแลว จึงขอใหทานสมาชิกทุกทานไดพิจารณาดูวา  จะให
แกไข/เพิ่มเติม/หรือตัดทอนขอความตอนใดหรือไม  ขอเชิญครับ 

    มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมบางหรือไม  ถามีขอเชิญครับ 
     ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ   สมาชิกทานใดรับรองโปรดยกมือดวยครับ 
มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  9 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก 

รับรอง  7 คน   ไมรับรอง  -  คน (ส.อบต.สมเกียรติ  สรงกระสินธุ งดออกเสียง) 
(ส.อบต.สายทอง  ทองบอมะกรูด/ส.อบต.โสนนอย  สังรักษา ยังเดินทางมาไมถึง) 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองท่ีตองพิจารณา   
นายปรัศว  กุลดิลก  ๓.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
ประธานสภาฯ   เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  3) พ.ศ.2564 และ 

๓.2 การพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2564 

ผมขอใหเลขานุการสภาฯแจงระเบียบท่ีเกี่ยวของ พรอมกับรายละเอียด
ของแผนพัฒนาฯดวยครับ 

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕65 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ ว73 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564 เรื่อง
แนวทางการจัดทําประชาคมทองถ่ิน กรณีการจัดทําและเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด 

/เช้ือไวรัส... 
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เช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม 
“ขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน  ให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําราง

แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
           (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติม  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย 
             เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศให
ประชาชนรับทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใช” 

“ขอ ๒๒/1 เพื่อประโยชนของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    
            สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย  และ
เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว  ใหปด
ประกาศใหประชาชนรับทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  นับแตวันท่ีไดรับ
ความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว” 

                 (คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน, คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 ) 

รายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ท่ีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2564 และรายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ท่ี
เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2564    มีรายละเอียดดังนี้ครับ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 
1.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค  หมูท่ี 5  ป 2565   
   ต้ังไว 950,000.- บาท 
2. โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน (จํานวน 1 อัน)  ป 2565   
   ต้ังไว     5,000.- บาท 
3. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  ป 2565   
    ต้ังไว   10,000.- บาท 

                   (สําหรับจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง) 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2564 
1. โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวัน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล)  

/เดิม-งบประมาณ...  
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เดิม - งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2565  ต้ังไว 100,000.- บาท 
   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 58 ลําดับท่ี 4) 

แปลงแปลงเปน -งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2565  
ต้ังไว 205,800.- บาท 

2. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) (โรงเรียนวัดหนองปลาไหล) 
เดิม  - งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ป 2565  ต้ังไว 208,000.- บาท 

   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 59 ลําดับท่ี 8) 
แปลงแปลงเปน - งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2565 
ต้ังไว 249,200.- บาท 

3. โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง ถนน คสล. เสนบานนายดอกไม  
พิมพา หมูท่ี 5 
เดิม -งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ป 2564  ต้ังไว 800,000.- บาท 

   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 93 ลําดับท่ี 58) 
แปลงแปลงเปน - งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2565   
ต้ังไว 1,200,000.- บาท 

4. โครงการกอสราง/ซอมสราง/ปรับปรุง ถนน คสล. เสนบานนายนําชัย แสง
จันทร  หมูท่ี 6 
เดิม - งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ป 2564  ต้ังไว 1,000,000.- บาท 

   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 95 ลําดับท่ี 66) 
แปลงแปลงเปน - งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2565  
ต้ังไว 1,500,000.- บาท 
ขอบคุณครับทานประธาน  
 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ี เลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจงจบไปแลวนั้น มีสมาชิกทานใดสงสัย  สอบถามได
ประธานสภาฯ   ครับ 
    -ไมมี- 

ลําดับตอไป  ผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบราง
 แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  3) พ.ศ.2564   ผม 

ขอใหยกมือดวยครับ  
มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  9 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิกใหความ 

เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ.2564  จํานวน  8 คน   ไมเห็นชอบ  -  คน  
(ส.อบต.สายทอง  ทองบอมะกรูด/ส.อบต.โสนนอย  สังรักษา ยังเดินทางมาไมถึง) 

นายปรัศว   กุลดิลก  ลําดับตอไป ผมขอมติจากท่ีประชุมดวยครับ  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2564   

ผมขอใหยกมือดวยครับ 
 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  9 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิกใหความ 
เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2564  จํานวน  8 คน   ไมเห็นชอบ  -  คน  
(ส.อบต.สายทอง  ทองบอมะกรูด/ส.อบต.โสนนอย  สังรักษา ยังเดินทางมาไมถึง) 
 

นายปรัศว   กุลดิลก  3.3 พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  
ประธานสภาฯ   ๒๕65 งบประมาณท้ังส้ิน  30,500,000 บาท  ต้ังจายจากเงินรายได 

๒2,113,190 บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป  8,360,810 บาท   พิจารณาใน
วาระท่ี  ๑  ข้ันรับหลักการ ขอใหทานเลขานุการสภาฯ แจงระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ  
 

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2562) มาตรา  ๘๗ ความวา“งบประมาณ
รายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคการบริหารสวนตําบล 
ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด” 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕๘  ความวา“ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ ให
ผูบริหารทองถ่ินยื่นตอสภาทองถ่ินตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ” 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2563  ขอ  ๒๓  วรรคสอง“เมื่อผูบริหารทองถ่ิน ได
พิจารณาอนุมัติใหต้ังเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว ให
เจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ินภายใน
วันท่ี 15 สิงหาคม”  

นายปรัศว   กุลดิลก   ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหทราบแลว
ประธานสภาฯ   นั้น  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดเสนอญัตติรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65  แลวเมื่อวันท่ี  30 
กรกฎาคม  ๒๕๖4  จึงขอเชิญทานนายกเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65  ขอเชิญทานนายกครับ 

นายอนุชา   กุลดิลก   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ,ทานรองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ   ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทาน 

หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวน 
      /ตําบลทุงกระพังโหม.. 
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ตําบลทุงกระพังโหมอีกครัง้หนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนีค้ณะผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม  จึงขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบ 
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   ดังตอไปนี้  

รายละเอียดตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2565 ท่ีแจกใหกับทานสมาชิกลวงหนาแลวนะครับ  ผมจะขอสรุปเปนรายขอนะ
ครับ  
๑. สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไปในปงบประมาณ ๒๕๖4  ณ วันท่ี 10 
สิงหาคม  ๒๕64 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ดังนี้    

๑.๑.๑เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน     5๐,535,12๓.44   บาท 
     ๑.๑.๒ เงินสะสม         6๒,693,225.99   บาท  
     ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม       20,065,816.47   บาท 

๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจายจํานวน  
         ๐  โครงการ   รวม  -  บาท 
๑.๑.๕ รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้จํานวน 11 โครงการ 
          รวม  162,339.27 บาท 
๑.๒ เงินกูคงคาง ...............-..............บาท 
๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(๑) รายรับจริงท้ังส้ิน  27,759,400.12 บาท   ประกอบดวย 
หมวดภาษีอากร 743781.12 บาท 
หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และ
ใบอนุญาต 

 729,855.3๐ บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน  447,650.50 บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย 

1,267,874.00 บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 15,250.19 บาท 
หมวดรายไดจากทุน ๐.๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร 16,060,782.01 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,494,207.00 บาท 

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  ๔๓,๔๔๕.๐๐  บาท 
(๓) รายจายจริง  จํานวน    21,596,263.84 บาท   ประกอบดวย 

งบกลาง      4,444,344.00 บาท 
งบบุคลากร      9,634,434.00 บาท 
งบดําเนินงาน        5,636,097.52 บาท 
งบลงทุน           601,480.00บาท 
งบรายจายอื่น      . .    ๐๐   บาท 
งบเงินอุดหนุน      ๑,279,๙๐๘.๓๒ บาท 

/(4) รายจาย... 
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(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 
๔๓,๔๔๕.๐๐    บาท 

(๕) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน    
2,998,504.81 บาท 

(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  0  บาท                                     
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับท่ัวไปประจําป

งบประมาณ ๒๕65 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม  ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  3๐,๕0๐,๐๐๐ บาท  แยกเปน 
รายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร    รวม    2,๔53,๐๐๐ บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม       ๕67,50๐ บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน   รวม       400,๐๐๐ บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  รวม 1,2๐๐,๐๐๐ บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   รวม         ๓1,5๐๐ บาท 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร   รวม   ๑๗,461,19๐ บาท         
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปรวม 
8,386,810 บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  ๒๕65   ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาน ยอดรวม 
 ดานบริหารท่ัวไป  
      แผนงานบริหารท่ัวไป 1๐,๖22,52๐  
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน          ๒05,๐๐๐ 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 2,463,๗6๐ 
     แผนงานสาธารณสุข      1,853,400 
     แผนงานสังคมสงเคราะห         ๕50,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน ๒,707,0๐๐ 
     แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน ๕๐,๐๐๐ 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

1๓๐,๐๐๐ 

ดานการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   3,090,000 
     แผนงานการเกษตร ๔๐,๐๐๐ 
     แผนงานการพาณิชย 2,743,7๐๐ 
ดานการดําเนินงานอื่นๆ  
     แผนงานงบกลาง 6,044,620 
งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 3๐,๕0๐,๐๐0 



8 
 

  

รายละเอียดงบประมาณรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําป
งบประมาณ  ๒๕65 

 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมอําเภอกําแพงแสน  จังหวัด
นครปฐมประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  30,500,๐๐๐ บาท   จายจากเงิน
รายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง      รวม   6,044,620 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จํานวน   150,000 บาท 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   จํานวน       8,๐๐๐ บาท 
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ    จํานวน ๔,๐๐๐,000บาท 
เบ้ียยังชีพคนพิการ    จํานวน   720,๐00 บาท 
เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   จํานวน     30,๐๐๐ บาท 
สํารองจาย     จํานวน   544,356 บาท 
รายจายตามขอผูกพัน    จํานวน   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

     เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลองคการบริหาร 
สวนตําบลทุงกระพังโหม(สปสช.)    จํานวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท   
บําเหน็จ/บํานาญ     รวม      442,264 บาท 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป       รวม   7,864,820  บาท 
งบบุคลากร           รวม    5,518,820  บาท 
เงินเดือน (ฝายการเมือง)    รวม    1,880,320 บาท 
เงินเดือนนายก/รองนายก    จํานวน  ๕๑๔,๐๘๐  บาท  
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกจํานวน ๔๒,๑๒๐  บาท 
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จํานวน     ๔๒,๑๒๐  บาท 
เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน      ๘๖,๔๐๐ บาท 
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.   จํานวน  ๑,195,6๐๐ บาท  
เงินเดือน (ฝายประจํา)     รวม     3,638,500 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จํานวน 2,264,900  บาท  
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน   จํานวน       84,000 บาท  
เงินประจําตําแหนง    จํานวน     168,๐๐๐ บาท  
คาจางพนักงานจาง    จํานวน  1,085,60๐ บาท  
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง   จํานวน      36,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน       รวม    2,317,000 บาท 
คาตอบแทน       รวม       698,000 บาท 
คาเชาบาน     จํานวน       48,000 บาท 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    จํานวน       50,๐๐๐บาท  

/คาใชสอย... 
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คาใชสอย     รวม   1,0500,000บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน     4๐๐,๐๐๐บาท 
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ๑. คารับรอง      จํานวน     ๑๐,๐๐๐  บาท    
๒. คาเล้ียงรับรอง    จํานวน      ๑๐,๐๐๐ บาท   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  
๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน    ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร  จํานวน  20๐,๐๐๐ บาท 
๓. คาใชจายในงานรัฐพิธี    จํานวน     50,๐๐๐ บาท 
๔.คาใชจายในการเลือกต้ังผูบริหาร สมาชิกสภา อบตฯ จํานวน  30๐,๐๐๐ บาท 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม    จํานวน     5๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ       รวม      240,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน      จํานวน    50,๐๐๐ บาท 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ     จํานวน       5,๐๐๐ บาท  
วัสดุงานบานงานครัว     จํานวน     ๓๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสง    จํานวน     20,๐๐๐ บาท 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   จํานวน   100,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร     จํานวน     10,๐๐๐ บาท  
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน     ๓๐,๐๐๐ บาท 
คาสาธารณูปโภค    รวม      329,000 บาท 
คาไฟฟา      จํานวน   25๐,๐๐๐ บาท 
คาโทรศัพท      จํานวน    4๐,๐๐๐ บาท  
คาไปรษณีย     จํานวน      5,๐๐๐ บาท 
คาบริการทางดานโทรคมนาคม    จํานวน    34,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน    
คาครุภัณฑ      รวม         9,000บาท 
ครุภัณฑสํานักงาน    จํานวน      1,500 บาท 
1.จัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน    7,500 บาท 
1.เครื่องพิมพ multifunction  จํานวน 1 เครื่อง   
งบรายจายอื่นๆ     รวม       ๒๐,๐๐๐ บาท 

.................................................................. 
งานบริหารงานคลัง    รวม  2,757,700 บาท  
เงินเดือน (ฝายประจํา)    รวม  1,984,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน     จํานวน1,430,๐๐๐บาท 
เงินประจําตําแหนง     จํานวน    ๔๒,๐๐๐ บาท  
คาจางพนักงานจาง    จํานวน 500,๐๐๐ บาท  
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง    จํานวน   12,๐๐๐ บาท  
งบดําเนินการ      รวม     755,000 บาท 

/คาตอบแทน... 
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คาตอบแทน     รวม     468,000 บาท 
คาเชาบาน     จํานวน    48,๐๐๐ บาท  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน    20,๐๐๐ บาท  
คาใชสอย      รวม     115,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน    7๐,๐๐๐ บาท  
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน      5,000 บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  

    ๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม   จํานวน    ๒๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม     145,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน      จํานวน   5๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุยานพาหนะและขนสง   จํานวน    20,000 บาท 
คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   จํานวน    40,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร    จํานวน      ๕,๐๐๐ บาท  
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน    ๓๐,๐๐๐ บาท  
คาสาธารณูปโภค    รวม       27,๐๐๐ บาท 
คาโทรศัพท      จํานวน      7,๐๐๐ บาท  
คาไปรษณีย     จํานวน    2๐,๐๐๐ บาท  
งบลงทุน        รวม      55,5๐๐ บาท 
คาครุภัณฑ        รวม      55,5๐๐ บาท 
ครุภัณฑสํานักงาน    รวม      21,500 บาท 
1.ตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 2 ตู        จํานวน   11,8๐๐ บาท 
2. ตูเหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 1 ตู   จํานวน     6,900 บาท   
                        ............................................. 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม   205,0๐๐ บาท 
งบบุคลากร     รวม   150,000 บาท 
เงินเดือน(ฝายประจํา)    รวม   150,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จํานวน150,000 บาท 
  
งบดําเนินงาน     รวม     55,๐๐๐ บาท 
คาตอบแทน     รวม     25,000 บาท 
คาใชสอย      รวม     3๐,๐๐๐ บาท 

                   …………………………………………….. 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม   726,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน     รวม    726,000 บาท 
1.อุดหนุนอาหารกลางวัน    จํานวน 546,000 บาท 
2.อุดหนุนครูอัตราจาง    จํานวน 120,000 บาท 

/3. อุดหนุนพี่เล้ียง... 
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3.อุดหนุนพี่เล้ียงดูแลเด็ก    จํานวน   60,000 บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม1,737,760 บาท 
งบบุคลากร     รวม    957,000 บาท 
เงินเดือนฝายประจํา    รวม    957,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จํานวน 597,000 บาท 
คาตอบแทนพนักงานจาง    จํานวน 324,000 บาท 
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง    จํานวน  36,000 บาท 
งบดําเนินการ     รวม    780,760 บาท 
คาตอบแทน     รวม      50,000 บาท 
คาใชสอย     รวม    345,000 บาท  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
โครงการจัดงานปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศผูปกครองและนักเรียน   
จํานวน       5,๐๐๐ บาท 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา       
จํานวน   300,000 บาท  
 -อาหารกลางวัน ศพด จํานวน 205,800 บาท 
-คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 68,000 บาท 
-คาใชจายในการจัดการศึกษา จํานวน 22,600 บาท 
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  จํานวน 20,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม   จํานวน    10,000 บาท 
คาวัสดุ       รวม     385,76๐ บาท 
วัสดุสํานักงาน       จํานวน    ๑๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุงานบานงานครัว     จํานวน  335,760 บาท 
-วัสดุงานบานงานครัว   10,000 บาท 
-คาอาหารเสริม(นม)   325,76๐ บาท 
วัสดุกอสราง    จํานวน    30,000 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน    ๑๐,๐๐๐ บาท 
                        ...................................................................  
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 1,853,400 บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา)       รวม   959,900 บาท 
เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 557,900 บาท 
เงินประจําตําแหนง     จํานวน  ๔๒,๐๐๐  บาท 
คาจางพนักงานจาง     จํานวน 324,0๐๐ บาท 
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง    จํานวน  36,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน     รวม    841,๐0๐ บาท 
คาตอบแทน     รวม    210,๐๐๐ บาท 
คาใชสอย     รวม    288,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน   3๐,๐๐๐ บาท 

/รายจายเกี่ยว... 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน   10,000 บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 

    ๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
    2.โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท 
    3.โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จํานวน   45,000 บาท 
    4.โครงการขยะสรางบุญ    จํานวน     3,000 บาท 
    5.โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนจํานวน   30,000 บาท 
    6.โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  จํานวน 120,000 บาท 

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม   จํานวน    2๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม     270,000 บาท  
วัสดุสํานักงาน     จํานวน   1๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุงานบานงานครัว   จํานวน      5,000 บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสง   จํานวน    20,000 บาท 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    จํานวน  180,000 บาท 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน    20,000 บาท  
วัสดุการเกษตร     จํานวน    10,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร    จํานวน      5,000 บาท 
วัสดุเครื่องแตงกาย    จํานวน     10,000 บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
คาสาธารณูปโภค    รวม      73,000 บาท 
คาบริการโทรศัพท    จํานวน   70,000 บาท 
คาบริการไปรษณีย    จํานวน     3,000 บาท 
งบลงทุน     รวม      52,500 บาท 
คาครุภัณฑ     รวม      52,500 บาท 
ครุภัณฑสํานักงาน    จํานวน   42,500 บาท 
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จํานวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท 

    เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง 
            …………………………………………………………… 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  รวม    ๕50,000 บาท 
งบบุคลากร     
เงินเดือน(ฝายประจํา)    รวม    416,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จํานวน 416,000 บาท 
งบดําเนินงาน     รวม    134,000 บาท 
คาตอบแทน      รวม  34,000 บาท 
คาใชสอย     รวม    100,000 บาท 
คาอบรม/ศึกษาดูงานของผูสูงอายุ  จํานวน 100,000 บาท 
                        ................................................................................ 

/แผนงานเคหะ... 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม ๑,๘27,000 บาท  
เงินเดือน (ฝายประจํา)     รวม    838,500 บาท 
เงินเดือนพนักงาน     จํานวน ๗9๖,5๐๐ บาท 
เงินประจําตําแหนง     จํานวน   ๔๒,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน     รวม    95๔,000 บาท 
คาตอบแทน     รวม    ๑๒๒,000 บาท 
คาเชาบาน     จํานวน   ๗๒,๐๐๐ บาท 
คาใชสอย     รวม    6๖0,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน 4๕0,๐๐๐ บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นดังนี้ 

    ๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม    จํานวน 20๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม    165,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน      จํานวน  2๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุกอสราง     จํานวน   80,000 บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนสง    จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    จํานวน   30,000 บาท 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร    จํานวน     ๕,๐๐๐ บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
คาสาธารณูปโภค    รวม        ๗,๐๐๐ บาท 
คาโทรศัพท     จํานวน     ๗,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน     รวม      34,500 บาท 
คาครุภัณฑ    รวม      34,500 บาท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน    22,000 บาท 
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑสํารวจ   จํานวน 5,000 บาท 
เทปวัดระยะเหล็กเคลือยไนลอน  จํานวน 1 อัน 
                       ............................................... 
งานไฟฟาและประปา     รวม    300,0๐๐ บาท 
งบดําเนินการ     รวม    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ     จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
งบเงินอุดหนุน     จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เงินอุดหนุน       
อุดหนุนสวนราชการ    จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
                       ………………………………………….. 

/งานกําจัดขยะ... 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   รวม    ๕80,000 บาท  
งบดําเนินการ   
คาใชสอย     รวม     53๐,๐๐๐ บาท 
รายจายใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน  530,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม       ๕๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุงานบานงานครัว    จํานวน    ๕๐,๐๐๐ บาท 
                    ………………………………………… 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งขุมชน รวม    ๕๐,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย     รวม    ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.โครงการฝกทบทวน/อบรม ชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
                  .................................................. 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ    รวม     ๓0,000 บาท 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย     รวม     ๓0,000 บาท 

    1.คาใชจายในการแขงขันกีฬา   จํานวน  ๓0,000 บาท 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   รวม   1๐0,000 บาท 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย     รวม   1๐0,000 บาท 

    1.คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
จํานวน 50,000 บาท 

    2.คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาจํานวน   ๕0,000 บาท 
                      ................................................. 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน    รวม 3,090,000 บาท 
งบลงทุน   
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รวม 3,090,000 บาท 
คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  
๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสริมเหล็ก(คศล.)จากแยกถนนหนองปลาไหล-
หนองตาล ถึงบานนายไสว  แสนคํา หมูท่ี ๕   จํานวน ๔๙๙,๘๐๐ บาท 
๒.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสริมหล็ก (คสล.)สายบานนายสวัสด์ิ  เดชปอง  
หมูท่ี  ๗ จํานวน ๑๘๗,๔๘๐ บาท 
๓.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค  หมูท่ี ๕  จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๔.โครงการวางทอระบายน้ําหมูท่ี 4   จํานวน ๒๕๗,๕00 บาท 
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(คา K)  จํานวน   20,000 บาท 
                       ....................................................... 
 

/แผนงานเกษตร... 
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แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร     รวม      ๔๐,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินการ    
คาใชสอย     รวม      ๒๐,๐๐๐ บาท 
รายจายใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
คาวัสดุ      รวม      ๒๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุการเกษตร     จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
                       ................................................. 
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา     รวม 2,๕๙๐,๙00 บาท 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝายประจํา)    รวม    6๒๓,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน    จํานวน 2๙๗,000 บาท 
คาตอบแทนพนักงานจาง   จํานวน ๒๙0,000 บาท 
เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง   จํานวน   ๓๖,000 บาท 
งบดําเนินงาน      รวม ๑,๘๐๗,๙๐๐ บาท 
คาตอบแทน     จํานวน   ๙๗,๙00 บาท 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน   10,000 บาท  
คาใชสอย     รวม    ๑6๐,๐๐๐ บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน 10๐,๐๐๐ บาท 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน   10,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม   จํานวน   50,000 บาท 
คาวัสดุ      รวม    ๓๕0,๐๐๐ บาท 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ     จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุกอสราง     จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย    จํานวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุอื่น      จํานวน   ๕0,000 บาท 
คาสาธารณูปโภค    รวม 1,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
คาไฟฟา      จํานวน1,๒๐๐,๐๐๐บาท 
งบลงทุน     รวม    1๖0,๐๐๐ บาท 
คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑการเกษตร    จํานวน 1๖0,๐๐๐ บาท 
ขอบคุณครับทานประธาน 

นายปรัศว   กุลดิลก   กลาวขอบคุณนายก อบต. ในการพิจารณาในวาระท่ี ๑  ขอใหเลขานุการสภา ฯ  
ประธานสภาฯ    แจงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

/การพิจารณา... 
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     การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณนั้นตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ  ๔๗ 
กําหนดวา “ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ี  ๑  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ี
สมาชิกสภาทองถ่ินจะอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯได ช้ีแจงขอกฎหมายใหทราบแลว มีสมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ    จะอภิปรายรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
     2565 หรือไม ถามีขอเชิญครับ 
     -ไมมี 

    ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปราย   ผมขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้วา
จะ รับหลักการแห งร างขอบัญญั ติงบประมาณรายจายประจํ าป
งบประมาณ   2565  พิจารณาในวาระที่  ๑ หรือไมสมาชิกทานใดเห็น
ควรรับหลักการ    โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  11 คน  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง สมาชิก สภาฯ 
รับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 
จํานวน 10 คน  ไมรับหลักการ – คน 

 

3.4 พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติ 
งบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕65 

นายปรัศว   กุลดิลก    ลําดับตอไปจะเปนการแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจายประจําปงบประมาณ  ๒565  เพื่อพิจารณาในวาระท่ี ๒   

ขอใหเลขานุการสภาฯ แจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ ขอ ๔๕ วรรคสาม   ขอ ๔๙ ขอ ๕๐ ขอ ๕๙  ขอ ๖๐  ขอ ๖๑  ขอ 
๑๐๓     กําหนดวา 

ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือคณะกรรมการ
สามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ด
คน 

ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไมได และในการพิจารณาในวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

 
/ขอ  49 ญัตติ... 
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ขอ  ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถา
จะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงราง 

ขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติดวยภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรค
หนึ่ง ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมราง
ขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอ
และเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผู
แปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ(อยางนอย 
2 คน) 

ขอ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม พรอมท้ังรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ได
มีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตตินั้นเปนประการใด
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย 
และใหสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิก
สภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบส่ีช่ัวโมง กอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตอง
พิจารณาเปนการดวน 

ขอ ๕๙  การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการ
ขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิก
สภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติคําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปน
หนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนด
ตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ขอ ๖๐  หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือ
เปล่ียนแปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํา
รับรองจากผูบริหารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 

ขอ ๖๑  หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ดอกเบ้ียและเงินสงใชตนเงินกู 
(๒) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 
ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ให

ประธานสภาทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
นายปรัศว   กุลดิลก  ตามท่ีเลขานุการสภา ฯไดแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหทราบแลวนั้นผมขอ
ประธานสภาฯ   หารือท่ีประชุม จะใชคณะกรรมแปรญัตติชุดเดิมเมื่อการประชุมสมัยสามัญท่ี ๓  

ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี 17  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 

ประกอบดวย 

1.นายสมเกียรติ   สรงกระสินธุ  ส.อบต.หมูท่ี 3 

2.นายยอด  พันธปา    ส.อบต.หมูท่ี 4 

/นายสุพระลักษณ... 
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3.นายสุพระลักษณ  วงษจําปา   ส.อบต.หมูท่ี 6 

หรือแตงต้ังใหมครับ 

 

นายวิชิต   สรงกระสินธุ  เรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมขอเสนอใหมีการแตงต้ังใหมครับ 

ส.อบต.หมูท่ี 2    

นายปรัศว   กุลดิลก  มีสมาชิกสภาฯทานอื่นมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ 

ประธานสภาฯ   -ไมมี- 

          สรุปวาท่ีประชุมเสนอใหมีการแตงต้ังชุดใหมนะครับ  ผมขอเสนอใหมีการแตงต้ัง

คณะกรรมแปรญัตติ  จํานวน 3 คน  นะครับ ขอเชิญสมาชิกเสนอผูท่ีจะเปน

กรรมการแปรญัตติ คนท่ีหนึ่งพรอมผูรับรองครับ 

นายสมเกียรติ   สรงกระสินธุ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  ผมขอเสนอนายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์ 

ส.อบต.หมูท่ี 3 ส.อบต.หมูท่ี 5 เปนกรรมการฯ  ผมขอผูรับรองดวยครับ 

นางกานดา   ทองลาว เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดิฉันขอรับรอง 

ส.อบต.หมูท่ี 6 

นางสายทอง   ทองบอมะกรูด เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดิฉันขอรับรอง 

ส.อบต.หมูท่ี 5 

นายปรัศว   กุลดิลก มีใครเสนอช่ือเปนกรรมการคนท่ีหนึ่งเพิ่มหรือไม 

ประธานสภาฯ -ไมมี- 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  11 คน  ประธานสภาฯ  นายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ ส. 
    อบต. หมูท่ี 5 งดออกเสียง สมาชิก สภาฯ ออกเสียงใหนายอยุธยา ลาวัณยวิสุทธิ์ 
    ส.อบต. หมูท่ี 5 เปนคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 9 คน  ไมออกเสียงให – คน 
นายปรัศว   กุลดิลก  สรุปวากรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งคือนายอยุธยา  ลาวัณยวิสุทธิ์ ส.อบต.หมูท่ี 5

ประธานสภาฯ   นะครับ  ลําดับตอไปขอเชิญสมาชิกเสนอผูท่ีจะเปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสอง

    พรอมผูรับรองครับ 

นายวิชิต   สรงกระสินธุ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  ผมขอเสนอนายสุพระลักษณ  วงษจําปา  

ส.อบต.หมูท่ี 2   ส.อบต.หมูท่ี 6 ครับ ผมขอผูรับรองดวยครับ 

นางสายทอง   ทองบอมะกรูด เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดิฉันขอรับรอง 

ส.อบต.หมูท่ี 5 

นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมขอรับรองครับ 

ส.อบต.หมูท่ี 3  

นายปรัศว   กุลดิลก มีใครเสนอช่ือเปนกรรมการคนท่ีสองเพิ่มหรือไม 

ประธานสภาฯ -ไมมี- 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  11 คน  ประธานสภาฯ  นายสุพระลักษณ  วงษจําปา  
    ส.อบต. หมูท่ี 6 งดออกเสียง สมาชิก สภาฯ ออกเสียงใหนายสุพระลักษณ   
 

/วงษจําปา... 
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    วงษจําปา ส.อบต. หมูท่ี 6 เปนคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 9 คน  ไมออก 
    เสียงให – คน 
นายปรัศว   กุลดิลก  สรุปวากรรมการแปรญัตติคนท่ีสองคือนายสุพระลักษณ  วงษจําปา  ส อบต.หมูท่ี 

ประธานสภาฯ    6 นะครับ  ลําดับตอไปขอเชิญสมาชิกเสนอผูท่ีจะเปนกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 

    สามพรอมผูรับรองครับ 

นางสายยัน   มะโนเสริฐ  เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดิฉันขอเสนอนางโสนนอย  สังรักษา ส.อบต.หมูท่ี 

ส.อบต.หมูท่ี 1   7 คะ  ขอผูรับรองดวยคะ 

นางสายทอง   ทองบอมะกรูด เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ดิฉันขอรับรอง 

ส.อบต.หมูท่ี 5 

นายสมเกียรติ  สรงกระสินธุ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมขอรับรองครับ 

ส.อบต.หมูท่ี 3  

นายปรัศว   กุลดิลก มีใครเสนอช่ือเปนกรรมการคนท่ีสามเพิ่มหรือไม 

ประธานสภาฯ -ไมมี- 

มติท่ีประชุม    สมาชิกเขารวมประชุม  11 คน  ประธานสภาฯ  นางโสนนอย  สังรักษา ส. 
    อบต. หมูท่ี 7 งดออกเสียง สมาชิก สภาฯ ออกเสียงใหนางโสนนอย สังรักษา  
    ส.อบต. หมูท่ี 7 เปนคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 9 คน  ไมออกเสียงให – คน 
นายปรัศว   กุลดิลก สรุปวากรรมการแปรญัตติคนท่ีสามคือนางโสนนอย   สังรักษา  ส อบต.หมูท่ี 7 

ประธานสภา ฯ นะครับ    ผมขอสรุปดังนี้นะครับ คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 )ประกอบไปดวย 

  1.นายอยุธยา   ลาวัณยวิสุทธิ์ ส.อบต.หมูท่ี 5 

  2.นายสุพระลักษณ   วงษจําปา ส.อบต.หมูท่ี 6 

  3.นางโสนนอย   สังรักษา  ส.อบต.หมูท่ี 7 

 

3.5 พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕65   

นายปรัศว   กุลดิลก  ลําดับตอไปผมขอใหสมาชิกท่ีจะเสนอคําแปรญัตติใหเสนอไดท่ีประธานกรรมการ 

ประธานสภาฯ แปรญัตติไดต้ังแตวันท่ี  23 - 25  สิงหาคม  ๒๕64 ต้ังแตเวลา 08.0๐-16.00 

น. ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   และขอใหคณะกรรมการแปร

ญัตติแจงผลการคัดเลือกประธานกรรมการและดําเนินการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕65  ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 26  

สิงหาคม  ๒๕๖4  และแจงกําหนดวันประชุมสภาฯครั้งตอไปในวันท่ี  2  กันยายน  

๒๕๖4  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมสภาฯองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง

โหม 

               ตามระเบียบแลวผูมาประชุมถือวารับทราบแลวใหแจงเปนหนังสือสําหรับ

ผูท่ีไมมาประชุมจะแจงเปนหนังสือใหทราบอีกครั้ง 

/3.6 เลขานุการ.... 
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 3.6 เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   

นายปรัศว   กุลดิลก ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 

นายสนิท  ชมเทศ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ,ทานนายกองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนตําบล,ทานรองประธานสภาฯ, ทานรองนายกฯ  , ทานสมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ทานหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ 

  ผมขอเรียนเชิญสมาชิกท้ังสามท่ีท่ีไดรับการคัดเลือกจากท่ีประชุมสภาฯให

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2565 ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการฯและเลขานุการ หลัง

ปดประชุมสภาฯนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

นายปรัศว   กุลดิลก  มีสมาชิกทานใดมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมแหงนี้ทราบอีกหรือไม ถามีขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ    ไมมี 
ถาไมมี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทานผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาในครั้งนี้      ผมขอปดประชุมครับ 
 

ปดประชุม      เวลา   11.30  น. 
 

                         (ลงช่ือ)     สนิท   ชมเทศ          ผูบันทึกรายงานการประชุม 

          (นายสนิท   ชมเทศ) 

                               เลขานุการสภาฯ อบต.  
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(ลงช่ือ)           ปรัศว  กุลดิลก           ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายปรัศว  กุลดิลก) 

             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี 20 

สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวถูกตอง 

(ลงช่ือ)        สมพงษ  ขวัญทอง   กรรมการ 

    (นายสมพงษ  ขวัญทอง) 

    สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๑ 

 (ลงช่ือ)      กานดา  ทองลาว   กรรมการ 

    (นางกานดา  ทองลาว) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖ 

(ลงช่ือ)    สุพระลักษณ  วงษจําปา   กรรมการ 

         (นายสุพระลักษณ  วงษจําปา) 

                                             สมาชิกสภา อบต. ทุงกระพังโหม  หมูท่ี  ๖  
 


