
รายงานการประชุมสภาสมัย   สมัยท่ี 2 
ประจำปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
4 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
5 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
6 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
7 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
8 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
9 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
10 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
11 นายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
12 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
13 นายสมัย  เชื่อคำจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อคำจันทร์  
14 นายปรีชา  ผาวัง ส.อบต.  หมู่ 10 ปรีชา  ผาวัง  
15 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิจารณ์  มุทาพร นายกฯ วิจารณ์  มุทาพร  
2 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
3 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
4 นายคำพันธ์  จันทโคราช เลขาผู้บริหาร คำพันธ์  จันทโคราช  
5 นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งแก ศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  
6 นายเจียง  เกษเกษร ผอ.กองช่าง เจียง  เกษเกษร  
7 นางสุริวิภา  สัพโส หัวหน้าสำนักปลัด สุริวิภา  สัพโส  
8 นางจินดาภรณ์  ลาลด รองปลัด อบต. จินดาภรณ์  ลาลด  
9 นางดวงจันทร์  เมฆวัน ผอ.กองคลัง ดวงจันทร์  เมฆวัน  
10 นายวรรณา  แสงโยธา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10 วรรณา  แสงโยธา  
11 นายบุญมา  อินธิจักร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บุญมา  อินธิจักร  
12 นายสุภาพ  จารุจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สุภาพ  จารุจิตร  
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เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
ประธานฯ สวัสดีครับ  รองประธาน  เลขานุการ  ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร ท่านปลัดฯ  รองปลัด        

ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง  เจ้าหน้าที่และท่านผู้นำทุกท่าน  ในที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดประชุมสภา  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครับพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภา  ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ทางกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  จัดทำโครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่  และกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2563  เพ่ือร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์  ที่
ได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณ  ครับ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวารที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2564  ก็
ได้มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมานั้นตอนต่างมาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น  ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สูงสุดในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนโดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  ทำเป็นร่างข้อบัญญัติเสนอคณะผู้บริหาร
ให้ตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไข  เรียบร้อยแล้ว  ทำสำเนาร่างข้อบัญญัติส่งให้ท่านสมาชิกสภา  ล่วงหน้า
ก่อนวันนัดประชุม ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา  ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  ญัตติงบประมาณ
รายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณา  วาระ 2  ให้กำหนดระยะเวลา  
เสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  นับแต่สภามีมติรับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายนั้น  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 1  ให้สภาปรึกษาในหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  ผมขอให้ทางผู้บริหาร  แถลง
ชี้แจง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ต่อทางสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธาน  เลขา  ท่านสมาชิก  ท่านรองฯ  เลขานายก  ปลัดฯ  รองปลัดฯ     
นายก อบต. ผอ.กองคลัง  กองช่าง  เจ้าหน้าที่  ผู้นำทุกท่านครับ 
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 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ต่อสภาอีกครั้ง
หนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ทางคณะผู้บริหาร  จึงขอชี้แจงให้ประธานและสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2563 
มีสถานะการเงินดังนี้ 
ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  30,422,379.25  บาท 
1.1.2 เงินสะสม   10,687,125.30  บาท 
1.1.3 ทุนสำรองสะสม   9,329,224.92 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน  และยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน  0  โครงการ     

รวม  0.00  บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  1  โครงการ                      

รวม 3,847,145.10 บาท 
1.1.6 เงินกู้คงค้าง   จำนวน  0.00  บาท 

2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2563 ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2563   
1. รายรับจริงทั้งสิ้น   22,697,480.51 บาท  ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร     12,364.00 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  60,670.60 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    126,994.89 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     15,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน     20,000.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     10,927,0.4.02 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    11,553,417.00 บาท 
2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์  144,970.00 บาท 
3. รายจ่ายจริง  จำนวน   17,465,940.15 บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง   5,115,513.00 บาท 
งบบุคลากร  7,267,292.58 บาท 
งบดำเนินงาน  2,957,184,.57 บาท 
งบลงทุน  1,307,090.00 บาท 
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 งบรายจ่ายอื่น              0.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน    818,860.00 บาท 
4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  47,197.00  บาท 
5. รายจ่ายที่จ่ายเงินสะสม   1,554,515.00 บาท 
6. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  0.00 บาท 
7. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้    0.00 บาท 

3. งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการ - กิจการ  - 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีรายรับจริง   -  บาท  รายจ่ายจริง - บาท 
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ    จำนวน  - บาท 
ยืมเงินสะสมจาก อบต.    จำนวน  - บาท 
กำไรสุทธิ      จำนวน  - บาท 
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่.........   จำนวน  - บาท 
ทรัพย์จำนำ      จำนวน  - บาท 
คำแถลงงบประมาณ  ประจำปี พ.ศ. 2564 
2.1  รายรับ 

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณกา 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 188,966 10,000 60,500 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 26,709 26,200 24,000 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 189,307.27 200,000 180,000 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และการพาณิชย์ - - - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,100 1,000 500 
หมวดรายได้จากทุน 407,082.27 237,700 265,500 
รวมรายได้จัดเก็บเอง    
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้    
หมวดภาษีจัดสรร 16,789,369.52 15,362,300 16,324,500 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 16,789,369.52 15,362,300 16,324,500 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,808,583 14,000,000 14,410,000 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 13,808,583 14,000,000 14,410,000 

รวม 31,005,034.79 29,600,000 31,000,000 
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2.2 รายจ่าย 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณกา 

ปี 2564 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 6,262,520 7,631,060 8,041,650 
งบบุคลากร 8,942,080 10,542,800 11,042,880 
งบดำเนินงาน 5,262,882.56 5,938,350 6,374,780 
งบลงทุน 4,000,400 3,326,790 3,479,690 
งบรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 25,000 
งบเงินอุดหนุน 2,538,274.27 2,136,000 2,036,000 
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 25,031,156.83 29,600,000 31,000,000 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 

 ด้าน 
 ด้านบริหารงานทั่วไป      10,158,820 บาท 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป       9,714,820   บาท 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน           440,000 บาท 
 ด้านบริหารชุมชนและสังคม       9,597,630 บาท 
  แผนงานการศึกษา       5,848,020 บาท 
  แผนงานสาธารณสุข          350,000 บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์          948,750 บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     2,290,860 บาท 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         70,000 บาท 
 ด้านเศรษฐกิจ        3,201,900 บาท 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      3,161,900 บาท 
  แผนงานการเกษตร            40,000 บาท 
  แผนงานการพาณิชย์      - บาท 
 ด้านการดำเนินการอ่ืน        8,041,650 บาท 
  แผนงานงบกลาง            8,041,650 บาท     
   รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น         31,000,000 บาท 
นายวิจารณ์  มุทาพร ครับท่านสมาชิกสภา  ส่วนรายละเอียดงบประมาณการายรับประมาณการรายจ่ายทั่วไป  และ     

นายกฯ   รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณท่ัวไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามเอกสารที่มี 
 
 
 
 
 
 



- 6 – 
 

อยู่กับท่าน  ที่ส่งให้ศึกษาก่อนวันนัดประชุม  ผมให้ที่ประชุมสภา  ปรึกษาหารือในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่  ในวาระที่ 1  ขอบคุณครับ 

ประธานฯ ครับท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ  ทางคณะผู้บริหารได้นำเรียนชี้แจงหลักการและเหตุผล  พร้อม
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ท่านมีความ
สงสัยในแผนงานหรือหมวดใด  จะสอบถามอีกไหมครับ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานฯ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายพอสมควร  ผมให้สมาชิกสภาทุกท่าน  ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หรือไม่  ถ้าท่านสมาชิกสถาเห็นชอบโปรดใช้
สิทธิโดยการยกมือให้พ้นศีรษะ  ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานฯ ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน  ที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระ 1  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  อีกครั้ง  อย่างละเอียด  รอบคอบ  อีกครั้งหนึ่ง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม  จะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่เกิน 7  คน  และ
ไม่น้อยกว่า 3  คน  โดยคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ  มีคนเสนอและมีคนรับรองด้วย  2  คน  เชิญมาชิก
สภาเสนอครับ 

นายสังวาลย์  โทวะดี เรียนท่านประธาน  รองประธาน  เลขา  ผมนายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.ม. 8  บ้านโสก  ขอเสนอ 
   ส.อบต.ม.8 นายบุญเตียง  แสงเขียว  ส.อบต.ม. 4 ครับ 
 ผู้รับรอง  1. นายบุญมา  เกตุหอม    ส.อบต. ม.8 
    2. นายไพบูลย์  ธรรมจิตร  ส.อบต. ม.2 

นายนิคม  ม่ิงแสง ท่านประธาน  ผมนายนิคม  มิ่งแสง  ส.อบต.ม.6  เสนอ  ท่าน  สมัย  เชื่อคำจันทร์  เป็นคณะกรรมการ 
    ส.อบต.ม.6 แปรฯ  ครับ 
 ผู้รับรอง   1. นายบุญมี  จักรแก้ว  ส.อบต.ม.5 
    2. นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.ม.5 

นายปรีชา  ผาวัง เรียนท่านประธาน  รองประธาน  เพ่ือนสมาชิกสภา  ครับผม  นายปรีชา  ผาวัง  ส.อบต.ม.10 
    ส.อบต.ม.10  บ้านวังอ้อยหนู  ผมขอเสนอ  ท่านเสด็จ  บุญประโคม  ส.อบต.ม.9  เป็นคณะกรรมการแปรฯ 
   ผู้รับรอง  1. นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร  ส.อบต.ม.1 
     2. นายกฤษดา   ว่องไว    ส.อบต.ม.4 
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ประธานฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานฯ ครับขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ที่ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาทั้ง  3  ท่าน  เพ่ือทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ  คือ  1. นายบุญเตียง  แสงเขียว 2. นายสมัย  เชื่อคำจันทร์    และนายเสด็จ  บุญประโคม  
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยละเอียด  
รอบคอบ  ถี่ถ้วน  อีกครั้งหนึ่ง  และได้กำหนดระยะเวลาให้ท่านสมาชิกสภา  หรือผู้บริหารเสนอคำแปร
ญัตติไว้  ในระหว่างวันที่  17 – 20  สิงหาคม  2563  เวลา  08.30 น. ถึง  เวลา  16.30 น.  ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ในวันและเวลาราชการ  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ผู้บริหาร
หรือสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  ก็ขอให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ  และเสนอต่อประธานแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชกสภาเป็นผู้เสนอคำ
แปรญัตติ  จะมีสมาชิกสภารับรองเช่นเดียวกันกับเสนอญัตติ   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ทางผมส่งให้แล้วนั้น
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม  และร่างข้อบัญญัติตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภารายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มี  การแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปร
ญัตติเป็นประกาใด  การสงวนคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาส่งรายงานนั้นต่อสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  
ก่อนวันนัดประชุมพิจารณา   การแปรญัตติงบประมาณ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะ
ขอลดรายจ่าย  หรือขอลดจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายจะต้องมีสมาชิกสภารับรอง  เช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือเปลี่ยนแปลงคำประสงค์ของจำนวน
เงินทีข่ออนุมัติเอง  ห้ามมิให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงิน  ซึ่งมีข้อผูกพัน  อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

- ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
- รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหารายจ่ายรายการใด  มีข้อผูกพันหรือไม่  ให้ประธานสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ท่านสมาชิกสภา
และคณะกรรมการแปรญัตติ  ทุกท่าน  คงพอทราบและเข้าใจในกฎระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นดีและผมขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  เพ่ือพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระ 2 และวาระ 3  ในวัน
จันทร์ที่  24  สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งแก  โดยพร้อมเพรียงกันครับ 

 

 

 

 



 

- 8 - 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานฯ มีสมาชิกสภาฯ  หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีปัญหาจากพ่ีน้องในหมู่บ้านของเรามีความเดือดร้อน  ความ
ต้องการ  จะชี้แจงสอบถามต่อสภาฯ  ไปยังผู้บริหารเพื่อรับทราบปัญหา  ความเดือดร้อน  และหาทาง
แก้ไขปัญหาต่อไป  เชิญครับ 

ที่ประชุม มีการซักถามและแจ้งปัญหา  ความเดือดร้อนและความต้องการพอสมควร   

ประธานฯ มีการซักถามและแจ้งปัญหา  ความเดือดร้อนและความต้องการพอสมควรขอบคุณท่านสมาชิกสภา  
และผู้นำทุกหมู่บ้านสรุปปัญหา  ความเดือดร้อนของเราภาครวม  ปัญหาถนนเพ่ือการเกษตร  เป็นหลุม
เป็นบ่อ  ช่วงนี้ฝนตกชุกทำให้น้ำท่วมขัง  ท่อระบายอุดตัน  ผมเชิญทางผู้บริหารชี้แจงและหาทางแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกครับ  เชิญท่านนายกฯ  ครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร ท่านประธานสภาฯ  รองประธาน  เลขา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร  ปลัด  รองปลัดฯ  ผอ.กองคลัง   
    นายกฯ ผอ.กองช่าง  เจ้าหน้าที่  และท่านผู้นำทุกหมู่บ้านครับ  ผมในฐานะหัวหน้าผู้บริหาร  ต้องขอขอบคุณทุก

ท่านที่ได้นำปัญหาความเดือดร้อนความต้องการ  ของพ่ีน้องในหมู่บ้าน  มาเสนอหรือแจ้งให้ทางผู้บริหาร
ทราบ  และเพ่ือหาแนวทางหรืองบประมาณ  ลงไปช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  ผู้บริหารก็ไม่ได้
อยู่นิ่งดูดาย ถ้าท่านแจ้งเป็นหนังสือเข้ามา  ทางผู้บริหาร  ท่านผอ.กองช่าง  ก็ออกไปสำรวจและ
ประเมินราคา  ประมาณการส่วนที่ อบต.กระทำได้ก็จะดำเนินการทันที  ส่วนไหนที่เกินกำลังทาง
ผู้บริหารก็ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  ที่มีประมาณมากๆ  เกิดความล่าช้าไม่ทัน
การณ์งบประมาณท่ีทาง อบต.ได้รับการจัดสรรมันไม่เพียงพอกับการดำเนินการบางอย่างก็มาก  
บางอย่างก็ไม่พอและที่สำคัญไม่มีในข้อบัญญัติ  อย่างไรก็ตามผมก็แนะนำให้ท่านสมาชิกสภา  ผู้นำ  ทำ
เป็นหนังสือ  แจ้งเข้ามา  นะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานฯ มีอะไรอีกไหม  ท่านปลัดฯ  ผอ.กองช่าง 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานฯ ถ้าไม่มีอะไรเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอปิดประชุม
ครับ 

ปิดประชุมเวลา  16.45 น. 

 
    

(ลงชื่อ)   ชาติชูชัย  พนมหอม 
           (นายชาติชูชัย  พนมหอม) 
เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 
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(ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
        (นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง) 

ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
2 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
3 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  
4 นายปรีชา  ผาวัง กรรมการ ปรีชา  ผาวัง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาสมัย   สมัยท่ี 2  (ครั้งที่ 2) 
ประจำปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  24  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 

     ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง ประธารสภาฯ มนตรี  เปลี่ยนผึ้ง  
2 นายโยทิน  ลาภมูล รองประธารสภาฯ โยทิน  ลาภมูล  
3 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร ส.อบต.  หมู่ 1 ยงคย์ุทธ  ผลบุตร  
4 นายไพบูลย์  ธรรมจิตร ส.อบต.  หมู่ 2 ไพบูลย์  ธรรมจิตร  
5 นายกฤษดา  ว่องไว ส.อบต.  หมู่ 4 กฤษดา  ว่องไว  
6 นายบุญเตียง  แสงเขียว ส.อบต.  หมู่ 4 บุญเตียง  แสงเขียว  
7 นางสงวน  ชาประดิษฐ์ ส.อบต.  หมู่ 5 สงวน  ชาประดิษฐ์  
8 นายบุญมี  จักรแก้ว ส.อบต.  หมู่ 5 บุญมี  จักรแก้ว  
9 นายนิคม  มิ่งแสง ส.อบต.  หมู่ 6 นิคม  มิ่งแสง  
10 นายบุญมา  เกตุหอม ส.อบต.  หมู่ 8 บุญมา  เกตุหอม  
11 นายสังวาลย์  โทวะดี ส.อบต.  หมู่ 8 สังวาลย์  โทวะดี  
12 นายเสด็จ  บุญประโคม ส.อบต.  หมู่ 9 เสด็จ  บุญประโคม  
13 นายสมัย  เชื่อคำจันทร์ ส.อบต.  หมู่ 9 สมัย  เชื่อคำจันทร์  
14 นายปรีชา  ผาวัง ส.อบต.  หมู่ 10 ปรีชา  ผาวัง  
15 นายชาติชูชัย  พนมหอม เลขานุการสภาฯ ชาติชูชัย  พนมหอม  

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิจารณ์  มุทาพร นายกฯ วิจารณ์  มุทาพร  
2 นายพนมไพร  สีหานาจ รองนายกฯ พนมไพร  สีหานาจ  
3 นายสมชาย  พรมศรี รองนายกฯ สมชาย  พรมศรี  
4 นายคำพันธ์  จันทโคราช เลขาผู้บริหาร คำพันธ์  จันทโคราช  
5 นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งแก ศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  
6 นางดวงจันทร์  เมฆวัน ผอ.กองคลัง ดวงจันทร์  เมฆวัน  
7 นายเจียง  เกษเกษร ผอ.กองช่าง เจียง  เกษเกษร  
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เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
ประธานฯ สวัสดี  ท่านรองประธาน  เลขา  เพ่ือนสมาชิกสภา  ผู้บริหาร  ปลัด  ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง  ครับ  

ในที่ประชุมพร้อม  ผมขอเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่2  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2563  ครับ 



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล  (การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563)  นำร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2563  
เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยที่หรือทางสาธารณะของประชาชนทั่วไป  การรักษาความสะอาด  และการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  การป้องกันมิให้เกิดความรำคาญ  การป้องกันโรคติดต่อ  และการควบคุม
การสำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเข้าสู่สภาเพ่ือพิจารณา  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. 2563  ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2563  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  
17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  และนายอำเภอเจริญศิลป์ได้เห็นขอบอนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว  
เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2563  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา  และท่านผู้นำประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านของท่านทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

ประธานฯ 3.1 ท่านสมาชิกสภา  ทุกท่านครับ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ประชุมสภา  ได้มีมติรับหลักการ แล้วนั้น  และได้คณะกรรมการแปรญัตติได้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวันที่ 17 – 20  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เมื่อครบระยะเวลาที่ทาง
สภากำหนด คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมปรึกษาหารือ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยละเอียดรอบคอบ  พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นพร้อมกันกับร่างเดิม  นำยื่นต่อประธานสภา  ในวันที่   21  สิงหาคม  พ.ศ. 2563           
เวลา 10.45 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  และผมก็ส่งสำเนารายงานและบันทึก
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  แก่ท่านสมาชิกสภา  ในวันที่  21  สิงหาคม  2563  ก่อนวันนัด
ประชุม  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานและบันทึกความเห็นแห่งร่างข้อบัญญัติ   
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครับ 
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นายเสด็จ  บุญประโคม เรียนประธานสภาฯ  รองประธาน  เลขา  เพื่อสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านปลัดฯ  ผอ.กองคลัง   
   ส.อบต.ม.9 ผอ.กองช่าง  เจ้าหน้าที่  และท่านผู้นำ  ครับ  ผมนายเสด็จ  บุญประโคม  ส.อบต.ม.9  บ้านโคกไชยวาน

น้อย  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอชี้แจงรายละเอียด  รายงานและบันทึกความเห็นร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ครับ   ตามระยะเวลาทางสภา
กำหนด  ให้ยื่นคำแปรญัตตินั้น  ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภา  เสนอคำแปรญัตติว่าเห็นควร
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดเลย  คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยละเอียดรอบคอบแล้ว  มีมติ  ให้คงร่างเดิมไว้  ไม่มีการ



แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด  ตามสำเนาเอกสารที่อยู่กับท่านสมาชิกสภาแล้วผมขอ
ชี้แจงเพียงแค่นี้  ขอบคุณครับ 

ประธานฯ มีสมาชิกสงสัยในตอนหรือข้อใด  ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามท่ีทางคณะกรรมการแปรญัตติรายงานและบันทึกความเห็น  เชิญ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ  ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปี พ.ศ. 2564  ตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียดแล้ว  ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ  15  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาเห็นชอบในวาระ 2  ในการลงมติวาระ 3  นั้นไม่มีการอภิปรายก็ได้  ผมขอให้ท่าน
สมาชิกสภาลงมติ  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ถ้าเห็นชอบ  ยกมือครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานฯ 3.2  โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผมใคร่ขอให้ทางท่านปลัดฯ  ชี้แจง
ต่อที่ประชุมครับ 

นายวิจารณ์  มุทาพร ท่านประธาน  สมาชิกสภา  ครับโครงการขอเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาฯ  ตามระเบียบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  แก้ไข  ฉบับวันที่ 3  พ.ศ. 2563  
หมวด 4  ว่า  ด้วยงบประมาณ 

 โครงการเดิม 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปิดและบ่อพัก  บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ที่ 10  

จำนวน 373,000 บาท  เป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพัก  สาย
กลางบ้าน  บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ 10  โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ  ขนาด  0.40 x 0.50 เมตร  ยาว  133  
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เมตร  ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กำหนด  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โครงการใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านด้านฝั่งตะวันตก  (เชื่อม คสล.เดิม)  บ้านวัง
อ้อยหนู  หมู่ที่ 10  จำนวน  372,000  บาท  เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน
ฝั่งตะวันตก  (เชื่อมถนน คสล.เดิม)  บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ที่ 10   โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5  เมตร  ยาว 136  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.25  
เมตร  หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า  680  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน ท 1 – 01  อบต.ทุ่งแก
กำหนด  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1  ป้าย  และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของโครงการคือโครงการเป็นคอนกรีต  และท่านสมาชิกสภา  ดูคำนวน
ประมาณการไม่ได้เพ่ิมเติมรายจ่าย  ผมขอชี้แจงแค่นี้ก่อนครับ 



ประธานฯ มีท่านใดจะสอบถาม  เชิญ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายพอสมควร 

ประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโครงการบ้านวังอ้อยหนู  หมู่ที่ 10  
เป็นไปตามระเบียบ  ตามที่ทางบริหารชี้แจง  ถ้าท่านเชิญสภา  เห็นชอบ  ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  14  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานฯ เชิญท่านปลัด  ครับ 

นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์ เรียนท่านประธาน  รองประธาน  เลขา  ผู้บริหาร  ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง  คะ  ด้วยองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งแก จะดำเนินการรับแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่  ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ  ว่าด้วย
การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติ  ข้อ 10  ภายในเดือน  ตุลาคม  ของทุกปี  นั้น 

 ในการนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก   จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านสมาชิกสภาฯและผู้นำทุก
หมู่บ้านประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งรายเก่าและรายใหม่  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ได้รับทราบ  พร้อมจัดเตรียมเอกสาร  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา 
- สมุดบัญชีเงินฝาก  พร้อมสำเนา 

และเอกสารอ่ืนที่ใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่หากผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพไม่มายืนยัน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 24  สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  บ้านดอนสร้างไพร 
 เวลา  13.00 น. – 16.30 น. บ้านทุ่งแก 
 25  สิงหาคม  2563   เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  บ้านหนองแสง 
 เวลา  13.00 น. – 16.30 น. บ้านหนองจาน 
   26  สิงหาคม  2563   เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  บ้านโสก 
 เวลา  13.00 น. – 16.30 น. บ้านวังออยหนู 
 27  สิงหาคม  2563   เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  บ้านโคกไชยวาน 
 เวลา  13.00 น. – 16.30 น. บ้านโคกไชยวานน้อย ม.9 
 จึงขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์  ให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเตรียมเอกสารเพื่อแสดงตนการดำรงชีวิต

อยู่  ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ทราบถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์  ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทราบถึง
ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ  รับยืนยันตนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  รับลงทะเบียน
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  คะ   

ประธานฯ ขอบคุณท่านปลัด  มีท่านใด  สงสัย  จะสอบถามอีกไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน  ผมปิดประชุมครับ 



ปิดประชุมเวลา  16.45 น. 
 

(ลงชื่อ)   ชาติชูชัย  พนมหอม 
           (นายชาติชูชัย  พนมหอม) 
เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
(ลงชื่อ)  มนตรี   เปลี่ยนผึ้ง 
        (นายมนตรี  เปลี่ยนผึ้ง) 

ประธานสภาอบต.ทุ่งแก/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยงค์ยุทธ  ผลบุตร กรรมการ ยงค์ยุทธ  ผลบุตร  
2 นายบุญมา  เกตุหอม กรรมการ บุญมา  เกตุหอม  
3 นายเสด็จ  บุญประโคม กรรมการ เสด็จ  บุญประโคม  
4 นายปรีชา  ผาวัง กรรมการ ปรีชา  ผาวัง  

 

  


