
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันที่  13  สิงหาคม  2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย 

ผู้มาประชุม 
ลำดับ 

ที่ 
ช่ือ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายชูศักดิ์  คุณากร
ประพันธ์ 

ประธานสภาฯ ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์  

2 นายวิจิตร  ลับไพร ี รองประธานสภาฯ วิจิตร  ลับไพร ี  
3 นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ สมาชิก อบต.หมู่ 1 ศักดิ์ชัย  อาจหาญ  
4 นายบุญเลิศ  พันธ์ุพวง สมาชิก อบต.หมู่ 1 บุญเลิศ  พันธ์ุพวง  
5 นายปฐม  ละว้า สมาชิก อบต.หมู่ 2 ปฐม  ละว้า  
6 นางศศิพร  กุลชยวณัฐ สมาชิก อบต.หมู่ 2 ศศิพร  กุลชยวณัฐ  
7 นายกุญทณ  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต.หมู่ 3 กุญทณ  รุ่งสว่าง  
8 นายจรินทร์  ฟักขำ สมาชิก อบต.หมู่ 4 จรินทร์  ฟักขำ  
9 นายประพันธ์  เหมือนเขียว สมาชิก อบต.หมู่ 4 ประพันธ์  เหมือนเขียว  

10 นายรัฐพงษ์ โรจน์พวง สมาชิก อบต.หมู่ 5 รัฐพงษ์ โรจน์พวง  
11 นายปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง สมาชิก อบต.หมู่ 5 ปราโมทย์  กิ่งทัพหลวง  
12 นายวันชัย  ตันตระวานิชย์ สมาชิก อบต.หมู่ 6 วันชัย  ตันตระวานิชย์  
13 นายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิก อบต.หมู่ 7 บุญชัย  หอชะเอม  
14 นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล สมาชิก อบต.หมู่ 7 ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล  
15 นายบรรพต  จินมิน สมาชิก อบต.หมู่ 8 บรรพต  จินมิน  
16 นายสมศักดิ์  เหมอืนครุฑ สมาชิก อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์  เหมือนครุฑ  
17 นายจรูญ คงด ี สมาชิก อบต.หมู่ 9 จรูญ คงด ี  
18 นายสุพิศ   สืบอินทร ์ สมาชิก อบต.หมู่ 9 สุพิศ   สืบอินทร ์  
19 นายธงชัย  ช่ืนชวน สมาชิก อบต.หมู่ 10 ธงชัย  ช่ืนชวน  
20 น.ส.ดาวสวรรค์ กาญจน

สิงโต 
สมาชิก อบต.หมู่ 10 ดาวสวรรค์ กาญจนสิงโต  

21 นายสุภาพ  รู้ระวัง สมาชิก อบต.หมู่ 11 สุภาพ  รู้ระวัง  
22 นายสุรินทร์  รุ่งสว่าง สมาชิก อบต.หมู่ 11 สุรินทร์  รุ่งสว่าง  
23 นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข สมาชิก อบต.หมู่ 12 เปี๊ยก  วันเจริญสุข  
24 นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง เลขานุการสภาฯ แผน  ยิ้มใหญ่หลวง  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
     -ไม่มี- 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ 

ที่ 
ช่ือ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายสนอง  วิเศษสิงห ์ นายก อบต . สนอง  วิเศษสิงห ์  
2 นายเผด็จ  เช้ือทอง รองนายก อบต . เผดจ็  เช้ือทอง  
3 นายสุมิต  ค้ิววงศ์งาม รองนายก อบต . สุมิต  ค้ิววงศ์งาม  
4 นายทนงศักดิ์ บัวซ้อน เลขานุการนายกฯ ทนงศักดิ์ บัวซ้อน  
5 นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน ์ ปลัด อบต . นวรัตน์ รังสีชุติพฒัน ์  
6 น.ส.จริยา ช่ืนชมน้อย ผอ.กองคลงั จริยา ช่ืนชมน้อย  
7 นายบัญชา ดะวิบูลย ์ หัวหน้าสำนักปลัด บัญชา ดะวิบูลย ์  
8 นายโกวิทย์  เหมือนอ่ำ นายช่างโยธา โกวิทย์  เหมือนอ่ำ  
9 นางมนต์กวี  เลียงผา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ มนต์กวี  เลียงผา  

10 นางณัฐศิกา  สาริด ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ณัฐศิกา  สาริดี  
11 น.ส.นันทวัน จันทรส์อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ 
นันทวัน จันทรส์อน  

12 น.ส.ศิวภรณ์ พรวิศณุกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศิวภรณ์ พรวิศณุกูล  
13 น.ส.ปุณญมาศ โพธ์ิทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปุณญมาศ โพธ์ิทอง  
14 นายอัครเดช รัตนวรรณ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยชำนาญงาน 
อัครเดช รัตนวรรณ  

15 นางศริณยา โพธ์ิบอน นักวิชาการคลังชำนาญการ ศริณยา โพธ์ิบอน  
16 นางอารรีัตน์  ถาใหม่ นักวิชาการเงินและบญัชี 

ชำนาญการ 
อารีรัตน์  ถาใหม ่  

17 น.ส.กิง่ดาว  แซ่เฮง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ชำนาญการ 

กิ่งดาว  แซ่เฮง  

18 น.ส.วรางคณา บัวซ้อน เจ้าพนักงานพสัดุชำนาญงาน วรางคณา บัวซ้อน  
19 นางเฉลมิศรี  ไข่สิงหท์อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เฉลิมศรี  ไข่สิงห์ทอง  
20 น.ส.จรสัศรี อมรสริิพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จรสัศรี อมรสริิพงศ์  
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เริ่มประชุม เวลา  10.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันและดำเนินการประชุมฯ     
ตามระเบียบวาระต่อไป 
นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง  อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุม
เลขานุการสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที่ 1 
    ประจำปี 2564  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2564  
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ แจ้งระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ประธานสภา   ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
      2.1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
      บ่อพลอยสมัยสามัญที่ 2 / 2564  เมื่อวันที่ 14  
      มิถุนายน  2564 
    ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
    ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณา 
      เสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
    ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
      5.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
           (วาระที่ 1  ข้ันรับหลักการ) 
      5.2 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
      (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 
    ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
    2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
          บ่อพลอยสมัยสามัญที่  2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื ่อวันที ่  14  
          มิถุนายน พ.ศ. 2564 
นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ ตามเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่เจ้าหน้าที่ได้สำเนาแจกให้กับ
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาอบต.ไปแล้ว นั้น 
    - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเนื้อหารับรองรายงาน
    การประชุมเบื้องต้นไปแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายละเอียดการ
    ประชุมอกีครั้งก่อนจะขอมติทีป่ระชุมในการรับรองรายงานการประชุมว่ามี
    อะไรทีจ่ะต้องแก้ไขเพิ่มเตมิ สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ถ้าไม่มี 
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    ผมจะขอรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่แล้วสมาชิกท่านใดเห็นชอบการ
    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วขอให้ท่านยกมือด้วยครับ 
ที่ประชุม   ได้ตรวจทบทวนรายละเอียดรายงานการประชุม ,ไม่มีการแก้ไข มีมติ ดังนี้ 
มติที่ประชุม รับรอง    21   เสียง 
    ไม่รับรอง     -    เสียง 
    งดออกเสียง    3    คน (ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม    -    เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่ท่านนายกฯ เป็นผู ้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และก่อนที่จะดำเนินการพิจารณา ขอให้
    ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทำงบประมาณ
    และข้ันตอนการพิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 
นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง  สำหรับกรณี เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 
    ผมขอช้ีแจง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ 
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2 และ 3)      
    พ.ศ.2553 
     -ข้อ 22 ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และ 
    งบประมาณรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม งานการเงิน และ
    สถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกาอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ 
    เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
     -ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ 
    วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหาร 
    ท้องถ่ิน เมื่อคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใด 
    เป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำ
    เป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
    ผู้บริหารท้องถ่ินได้นำเสนอต่อสภาท้องถ่ินภายใน 15 สิงหาคม 
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     -ข้อ 24 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย
    ของสภาท้องถิ่นและการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู ้มี
    อำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายสนอง  วิเศษสิงห์  เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.บ่อพลอย        ทุกท่าน กระผมขอแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี ้
     บัดนี ้ ถึงเวลาที ่คณะผู ้บร ิหารขององค์การบริหารส่วนตำบล       
    บ่อพลอย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อีกคร ั ้งหนึ ่ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้      
    คณะผู้บริหารองค์การบริหารสว่นตำบลบ่อพลอยจงึขอช้ีแจงให้ท่านประธาน
    และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ 
    แนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดขอ
    เชิญปลัด อบต.ช้ีแจงต่อไป 
นางนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ  
ปลัด อบต.   และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน โดยที่เป็นการสมควรตั้งข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหาร
    ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
    มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2565 ขึ ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
    บ่อพลอย และโดยอนุมัติของนายอำเภอบ่อพลอย จึงขอชี้แจงรายละเอยีด
    ดังต่อไปนี้ (ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารที่ได้แจกให้แล้วนั้น) 
        ส่วนที่ 1 
          คำแถลงงบประมาณ 
     ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    1.สถานะการคลัง 
       1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมสีถานะการเงิน ดังนี ้
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 34,125,312.76 บาท 
     1.1.2 เงินสะสม จำนวน 72,140,261.18 บาท 
     1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,990,496.95 บาท 
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     1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
     จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
     1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5  
     โครงการ รวม 5,396.00 บาท 
     1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
    2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2564  
        2.1 รายรับจริง จำนวน 39,412,502.55 บาท ประกอบด้วย 
     หมวดภาษีอากร   จำนวน 360,123.28   บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน 86,229.00 บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน  158,441.35  บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย ์ จำนวน      0.00    บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน     2,392.00   บาท 
     หมวดรายได้จากทุน  จำนวน        410.00   บาท 
     หมวดภาษีจดัสรร            จำนวน 20,035,499.92  บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           จำนวน 18,769,407.00  บาท 
       2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
     จำนวน  28,242.00   บาท 
       2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 28,053,612.55   บาท ประกอบด้วย 
     งบกลาง  จำนวน 10,943,640.00 บาท 
     งบบุคลากร จำนวน  8,890,171.00 บาท 
     งบดำเนินงาน จำนวน  4,227,581.55 บาท 
     งบลงทนุ จำนวน  1,943,100.00 บาท 
     งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,029,120.00 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น จำนวน      20,000.00 บาท 
       2.4 รายจ่ายที ่จ่ายจากเงินอุดหนุนที ่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
     จำนวน 28,242.00 บาท 
       2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
     จำนวน 0.00 บาท 
       2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม    
     จำนวน 7,881,000.00 บาท 
       2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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                 คำแถลงงบประมาณ  
    ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 360,123.28 1,192,000.00 1,042,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

86,229.00 100,000.00 113,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 158,441.35 200,000.00 200,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,392.00 53,000.00 50,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 410.00 0.00 0.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 607,595.63 1,545,000.00 1,405,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 20,035,499.92 20,955,000.00 20,795,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,035,499.92 20,955,000.00 20,795,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,769,407.00 18,000,000.00 18,800,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

18,769,407.00 18,000,000.00 18,800,000.00 

รวม 39,412,502.55 40,500,000.00 41,000,000.00 
2. รายจ่าย 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ  
10,943,640.00 

8,890,171.00 
4,227,581.55 
1,943,100.00 
2,029,120.00 

20,000.00 

  
งบกลาง 13,235,040.00 13,539,900.00 
งบบุคลากร 10,875,492.00 11,065,620.00 
งบดำเนินงาน 9,533,668.00 9,321,780.00 
งบลงทุน 4,405,800.00 4,643,300.00 
งบเงินอุดหนุน 2,420,000.00 2,399,400.00 
งบรายจ่ายอื่น 30,000.00 30,000.00 



รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,053,612.55 40,500,000.00 41,000,000.00 
 

-8- 
หลักการและเหตผุล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,408,420 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 729,300 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 4,245,017 
แผนงานสาธารณสุข 746,450 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 360,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 400,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,280,500 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 190,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,060,413 
แผนงานการเกษตร 40,000 

ด้านการดำเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 13,539,900 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 41,000,000 
 
     โดยที่เป็นการสมควรตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
    บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 
    87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลบ่อพลอย และโดยอนุมัติของนายอำเภอบ่อพลอย 
     ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 
     ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 
    เป็นต้นไป 
     ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2565       
    เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,730,027 บาท 
     ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
    หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  
    41,730,027 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
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แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,408,420 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 729,300 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา 4,245,017 
แผนงานสาธารณสุข 746,450 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 360,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 400,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,280,500 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 190,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,060,413 
แผนงานการเกษตร 40,000 

ด้านการดำเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 13,539,900 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 41,000,000 
 
     ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวม
    ทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี ้

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

 

     ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยปฏิบัติการเบิก
    จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
    ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
    รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยมีหน้าที่รักษาการ
    ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี  
    (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่ปลัด อบต. และฝ่ายบริหารฯ ได้ชี ้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
    นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 



    ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับ ที่ 2 พ.ศ.2554) หมวด 3 ว่าด้วยญัตติ 
    ข้อ 47  
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    ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง 
    ข้อบัญญัตินั ้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ ่นประสงค์ที่จะอภิปราย    
    ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถ่ินได้อภิปรายในเรื่องนั้นแล้ว  
    ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีการอภิปราย 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมรบัหลกัการร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจา่ย
ประธานสภาฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้สมาชิก
    สภาฯ ยกมือข้ึนเพื่อรับหลักการ 
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ โดยการยกมือ 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 (ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ)
    ลาการประชุม - ราย 

    3.1.1  การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ประธานสภาฯ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    ในระเบียบวาระที่ 3 แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการ
    ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  
    ข้อ 105 จะต้องมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง  
    ข้อบัญญัติฯ ดังนั้น จึงขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบและกฎหมาย    
    ที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบต่อไป 
นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) 
     ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 
     1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
    มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน     
    หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่   
    ไม่เกินเจ็ดคน 
     ข้อ 105 สภาท้องถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคล
    ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ ่นชุดต่าง ๆ  
    ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน ฯลฯ 
     3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 



     ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถ่ินพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
     (1) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถ่ิน 
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     (2) ตาย 
     (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถ่ินของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
     (4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ินข้ึนใหม่หรืองานที่ได้รับ 
    มอบหมายเสร็จสิ้นลง 
     (5) สภาท้องถ่ินมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
     ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา 
    ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภา
    ท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณีในกรณีที่ 
    สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
    สองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
    การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น
    และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน ให้ประธานสภา 
    ท้องถ่ินจัดให้มีการเลือก รองประธานสภาท้องถ่ินเท่ากับจำนวน ที่กฎหมาย
    ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด ให้เลือกรองประธานคนที่
    หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน ในลำดับถัดไป โดยใช้วิธีการ
    ตามข้อ 8 วรรคหนึ่งโดยอนุโลมแต่หากได้มีการเลือก ใหม่เฉพาะคนที่ได้
    คะแนนส ู งส ุดเท ่ าก ันแล ้วปรากฏว ่าได ้คะแนนสู งส ุดเท ่ าก ั นอี ก                
    ให้ประธานสภาท้องถ่ินออกเสียงช้ีขาด 
     ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถ่ินฯ....ช่ือที่เสนอไม่จำกัด 
    จำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี
    เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
    ประธานสภาฯ ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ินฯ.... 
     ข้อ 14. ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่ง
    ละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์และระเบียบให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ร ับทราบแล้วต่อไปผมขอมติที ่ประชุมว่าเห็นชอบให้ม ีคณะกรรมการ     
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2565 ว่าควรจะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการสามัญ 
    หรือคณะกรรมการวิสามัญ 
นายบรรพต จินมิน  ผมเสนอให้เป็นคณะกรรมการสามัญ  
ส.อบต.หมู่ 8 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   นายบุญเลิศ พันธ์ุพวง ส.อบต.หมู่ 1    ให้การรับรอง (ยกมือ) 
    นางศศิพร  กุลชยวณัฐ ส.อบต.หมู่ 2   ให้การรับรอง (ยกมือ) 



นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ    
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ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ   เมื่อในที่ประชุมไม่มีการเสนอเพิ่มเติมผลถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มี 
    คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นคณะกรรมการสามัญ สำหรับกระบวนการ
    ต่อไป คือให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ 
    จำนวนเท่าใด ขอเชิญเสนอครับ 
นายรัฐพงษ์ โรจน์พวง  ขอเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     
ส.อบต.หมู่ 5   ประจำปีงบประมาณ 2565 ควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ หากไม่มีขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   นายธงชัย  ช่ืนชวน    สมาชิก อบต.หมู่ 10  ให้การรับรอง (ยกมือ) 
    นายปราโมทย์ กิ่งทัพหลวง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ   เมื่อในที่ประชุมไม่มีการเสนอเพิ่มเติม ผมขอมติว่าต้องการให้มี 
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 5 คน ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    21 เสียง 
    ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา, เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม - คน 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้มีมติเห็นชอบให้มี 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน และเป็นคณะกรรมการสามัญ  
    ต่อไปเป็นการเสนอช่ือบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผมจึงขอให้ท่าน
    สมาชิกสภาฯ นำเสนอได้พร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน โดยจะให้เสนอ
    คณะกรรมการแปรญัตติเริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
นายวันชัย ตันตระวานิชย์  เสนอช่ือ  นายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิก.อบต.หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการ
ส.อบต.หมู่ 6   แปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติคนที่ 1 



นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ 
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ที่ประชุม   นายนายศักดิ์ชัย อาจหาญ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
    นายปฐม  ละว้า    สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
    สมาชิกท่านอื่น ผมขอมติที่ประชุมให้ นายบุญชัย  หอชะเอม  สมาชิก อบต.    
    หมู่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คนที่ 1 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายบุญชัย  หอชะเอม  สมาชิก อบต.หมู่ 7 เป็นกรรมการ 
    แปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คนที่ 1 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ   คนที่ 2 
นายสุภาพ รู้ระวัง  เสนอช่ือ นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข สมาชิก อบต.หมู่ 12 เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.หมู่ 11   แปรญัตติในการทำหน้าที่ คนที่ 2 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   นายบุญเลิศ  พันธ์ุพวง   สมาชิกสภา อบต.หมู่  1  ให้การรับรอง (ยกมือ) 
    นายสมศักดิ์ เหมือนครุฑ สมาชิกสภา อบต.หมู่  8 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
    สมาชิกท่านอื่น ผมขอมติที่ประชุมให้นายเปี๊ยก วันเจริญสุข ส.อบต.หมู่ 12 
    เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คนที่ 2 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข  ส.อบต. หมู่ 12 เป็นกรรมการ 
    แปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คนที่ 2 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ   คนที่ 3 
นายประพันธ์ เหมือนเขียว เสนอช่ือ นายศักด์ชัย  อาจหาญ สมาชิก อบต.หมู่ 1 เป็นคณะกรรมการ  
ส.อบต.หมู่ 4   แปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติคนที่ 3 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 



ที่ประชุม   น.ส.ดาวสวรรค์ กาญจนสิงโต สมาชิกสภา อบต.หมู่  10 ให้การรับรอง   
    (ยกมือ) 
    นายจรูญ คงดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
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นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
    สมาชิกท่านอื่น ผมขอมติที่ประชุมให้ นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ  ส.อบต. 
    หมู่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คนที่ 3 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายศักดิ์ชัย อาจหาญ  สมาชิก อบต. หมู่ 1   
    เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คนที่ 3 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ   คนที่ 4 
นายจรูญ คงดี   เสนอชื ่อ นายธงชัย  ชื ่นชวน สมาชิก อบต.หมู ่ 10 เป็นคณะกรรมการ      
ส.อบต.หมู่ 9   แปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติคนที่ 4 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   นายบุญชัย  หอชะเอม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
    นายรัฐพงษ์  โรจน์พวง    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  ให้การรับรอง (ยกมือ) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
    สมาชิกท่านอื่น ผมขอมติที่ประชุมให้ นายธงชัย  ชื่นชวน ส.อบต.หมู่  10 
    เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คนที่ 4 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายธงชัย  ช่ืนชวน สมาชิกอบต.หมู่10 เป็นกรรมการแปรญตัติ
    ในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2565 คนที่ 4 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ   คนที่ 5 
นางสาวดาวสวรรค์ กาญจนสิงโต เสนอช่ือ นายจรินทร์  ฟักขำ สมาชิกอบต.หมู่ 4 เป็น      
ส.อบต.หมู่ 10   คณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติคนที่ 5 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   นายกุญทณ  รุ่งสว่าง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3 ให้การรับรอง (ยกมือ) 
    นางสุรินทร์  รุ่งสว่าง   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11  ให้การรับรอง (ยกมือ) 
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นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
    สมาชิกท่านอื่น ผมขอมติที่ประชุมให้ นายจรินทร์  ฟักขำ ส.อบต.หมู่ 4  
    เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คนที่ 5 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายจรินทร์  ฟักขำ ส.อบต.หมู่ 4 เป็นกรรมการ  
    แปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คนที่ 5 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีท่านใดจะเสนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอสรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ประธานสภาฯ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    ประกอบด้วย 
    1.นายบุญชัย  หอชะเอม  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
    2.นายเปี๊ยก  วันเจริญสุข  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 
    3.นายศักดิ์ชัย  อาจหาญ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
    4.นายธงชัย  ช่ืนชวน  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
    5.นายจรินทร์ ฟักขำ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
    เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ 2565 ครบทั้ง 5 ท่านแล้วขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ   
    ทั้ง 5 คน ไปกำหนดวันนัดประชุมกับทางเลขานุการสภาฯ เพื่อเลือก 
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  
 
    และดำเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ให้แล้วเสร็จ และจัดทำประกาศแต่งตั้ง
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.2 การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
            งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
    “ ข้อที่ 49 กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ
    แล้วถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถ่ิน



    ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยละเอียด 
    และที่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
    คณะกรรมการแปรญัตติด้วย” 
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นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้วนั้น ทางคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   แปรญัตติก็ได้รับไปแล้ว บัดนี ้ขอเชิญที ่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอ        
    คำแปรญัตติควรกำหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใดและเสนอได้ที่ไหน 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ การกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอให้ที่ประชุมได้เสนอ 
นายบุญชัย  หอชะเอม  ขอเสนอให้ส่งคำแปรญัตติให้กับคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 
ส.อบต.หมู่ 7   2564 เริ่มรับตั้งแต่เวลา 15.30-17.30 น. ,วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 
    2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย รวมระยะเวลาเท่ากับ 26 ช่ัวโมง  
    โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    บ่อพลอย 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น 
ประธานสภาฯ   จะได้ขอมติที่ประชุมต่อไป 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 13     
    สิงหาคม 2564 เริ่มรับตั้งแต่เวลา 15.30-17.30 น. วันที่ 16 – 18  
    สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ  
    26 ช่ัวโมง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  
    เห็นชอบ    21 เสียง 
    ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา, เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม - คน 
    3.1.3 การกำหนดวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอกำหนดวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และ
    วาระที่ 3 ข้ันลงมติ ขอเชิญเสนอ 
นายศักดิ์ชัย อาจหาญ  ขอเสนอวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.2565  ในวันที่ 24  สิงหาคม  2564 เวลา 10.00 น. 
    ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนผู้สูงอายุ(ห้องประชุมช่ัวคราว)  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น จะได้ขอมติที่ประชุมต่อไป 
ประธานสภาฯ 



มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้วันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในวันที่  24  สิงหาคม  2564  
    เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนผู้สูงอายุ(ห้องประชุม 
    ช่ัวคราว) 
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    เห็นชอบ    21 เสียง 
    ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา, เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม - คน 
    3.1.4 เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
    “ข้อที ่ 109 กำหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการ 
    สภาท้องถิ่น ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ ่น” ขอเชิญ
    เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายแผน  ยิ้มใหญ่หลวง  กระผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ คร ั ้งแรกในวันที ่ 13  
เลขานุการสภาฯ   สิงหาคม 2564  เวลา 14.45 น. ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนผู้สูงอายุ
    (ห้องประชุมช่ัวคราว) 
ที่ประชุม   รับทราบ 
    5.2 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
    เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ    
นางนวรัตน์  รังสีชุติพัฒน์  สืบเนื่องจากหนังสืออำเภอบ่อพลอย ด่วนที่สุด ที่ กจ 0718 (ศป.ปส.อ.)/ 
ปลัด อบต.   ว 56 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้านการ 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563-
    2565 ได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด บู รณา
    การแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้อย่างประสานสอดคลอ้ง 
    บรรลุตามเป้าหมาย คือ ประเทศไทยมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่าง
    ยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมและความร่วมมือระหว่าง
    ประเทศ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี (ศูนย์อำนวยการป้องกันและ
    ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี) ได้จัดทำโครงการแข่งขันและ 
    พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อ
    ต้านภัยยาเสพติด แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงาน
    ต้นสังกัดไม่เพียงพอจึงให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    อำเภอบ่อพลอย ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุน 
    งบประมาณตามโครงการดังกล่าว 



     การเสนอของบประมาณโครงการที่จะขอจะต้องมีอยู่ในแผน 
    พัฒนาท้องถ่ิน แต่ตรวจสอบแล้วโครงการดังกล่าวที่จะเสนอของบประมาณ
    ไม่ได้บรรจุอยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ    
    บริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จึงต้องนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
    2561-2565) เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 โดยอำนาจในการพิจารณา 
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    เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
     “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
    รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
    สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือ
    เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46  
    แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
    ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลงได้รับความ
    เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
    สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ร ับความเห็นชอบการเพิ ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
    แผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว”จึงนำเสนอเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
    ท้องถิ ่น ดังนั ้นแผนพัฒนาท้องถิ ่น (เพิ ่มเติม) เข้าสู ่กระบวนการระบบ       
    e-plan และเสนอเข้าสภาฯเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาฯ  เมื่อสภาฯให้
    ความเห็นชอบแล้วนายก อบต.จึงจะดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนา 
    ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5  ต่อไป 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ตามที่ปลัด อบต.ได้ชี ้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-
ประธานสภาฯ   2565) เพิ่มเติม พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 นั้น มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถาม
    เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประธานสภาฯ   เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 
    เห็นชอบ    21 เสียง 
    ไม่เห็นด้วย - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา, เลขานุการสภาฯ) 
    ลาการประชุม - คน 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
    6.1 เรื่อง การจัดต้ังศูนย์พักคอย (Communnity Isolation) 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ขอเชิญปลัด อบต.ช้ีแจง รายละเอียด  
ประธานสภาฯ 



นางนวรัตน์ รังสุชิติพัฒน์   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้รับแจ้งจากอำเภอ    
ปลัด อบต.   บ่อพลอยว่ากระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการ
    แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังพบ
    ผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก มีแนวโน้มสูงข้ึน ซึ่งหน่วยงานที่ 
    เกี่ยวข้องได้มีมาตรการที่สำคัญในการควบคุมโรคโดยมีการค้นหาผู้ติดเช้ือ 
    ดูแลรักษา แยกกัก การกักตัวดูแลรักษาที่บ้าน การจัดต้ังศูนย์พักคอย  
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    เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในพื้นที่  
    ก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามโดยบูรณาการร่วมกับ 
    หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหา 
     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จึงจัดต้ังศูนย์พักคอย  
    จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 
    (ห้องประชุม) เริ่มรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 8 ส.ค.ถึงปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วย 8 ราย
    รักษาหายกลับแล้ว และศูนย์พักคอยวัดเขาพานทอง จำนวน ผู้ป่วย 5 ราย 
    รอตรวจจากโรงพยาบาลบ่อพลอย 
    6.2 เรื่อง การประเมิน ITA ซึ่งทำการประเมินโดยหน่วยงาน ป.ป.ช.  
    โดยในปีประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้อันดับ 3 
    ของจังหวัด   
    6.3 เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยมีแผนการฉัดวัคซีนในวันที่ 
    7-8 กันยายน ณ วัดเขาวงจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันฉีดวัคซีน  
ที่ประชุม   รับทราบ  
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ไม่มีผู้ใดประสงค์ 
ประธานสภาฯ   ที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ กระผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 24  
    สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนผู้สูงอายุ
    ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
    โดยพร้อมเพรียงกัน  
ปิดประชุมเวลา 14.10 น. 
 

       (ลงช่ือ)   แผน   ยิ้มใหญห่ลวง     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายแผน   ยิ้มใหญ่หลวง) 
           เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย 
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 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว 
 
         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

     (ลงช่ือ)  ดาวสวรรค์  กาญจนสงิโต    
            (นางสาวดาวสวรรค์  กาญจนสิงโต) 
      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

     (ลงช่ือ)   ศศิพร  กุลชยวนัฐ           
              (นางศศิพร  กุลชยวนัฐ) 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

     (ลงช่ือ)  ศุภชัย  จงวัฒนาไพศาลศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล    
             (นายศุภชัย  จงวัฒนาไพศาล) 
                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลบ่อพลอย มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่  14  มิถุนายน 2564 ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  วันที่ 13 สิงหาคม 
2564  
 
     (ลงช่ือ) ชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์ธ์ ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
             (นายชูศักดิ์  คุณากรประพันธ์) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 
 
 

 


