
 
บันทึกการประชุมผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 

วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

ผู้มาประชุม 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายวิบูลย์  ทาไธสง นายก อบต.   
๒ นายเชิด  ช่างปลูก รองนายก อบต.   
๓ นายเทิน  สุขนอก รองนายก อบต.   
๔ นายด ารง  ช้างสาร เลขานุการ นายกฯ   

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผอ.กองคลัง   
๒ นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าส านักปลัด   
     
     
     

 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายก อบต. -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายก อบต.         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
 มีท่านใดจะเสนอแนะหรือแก้ไขเปลี่ยนรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  -มติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓ 



-๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายก อบต. ๓.๑) โอนงบประมาณรายจ่าย (กองคลัง) 
  ๓.๑.๑ (โอนเพิ่ม) รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๘,๐๐๐ บาท 

            เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย จึงจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม จ านวนที่โอนเพ่ิม 
๑๒,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

(โอนลดจากกองคลัง) รายการเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๑,๙๓๐ บาท จ านวนที่โอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๓๙,๙๓๐  บาท โอนลดไปเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ) 

 

ผอ.กองคลัง   กองคลังตรวจสอบงบประมาณตามรายการข้างต้นแล้ว มีงบประมาณเพียงพอสามารถ
ด าเนินการ/โอนลด/เพ่ิมงบประมาณ ตามรายการข้างต้นได้ 

 

ปลัด อบต.   เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บางแผนงาน บางหมวด 
บางประเภท มีงบประมาณไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายการโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ หรือ
การตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๖  

 

นายก อบต.   มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการโอนงบประมาณตามรายการดังกล่าว
ข้างต้นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณตามรายการข้างต้น 

 

ที่ประชุม -มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทุกเสียง 
 

                               ๓.๒) ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
นายก อบต. ๓.๒.๑. ส านักปลัด 

๑. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ยามรักษาความปลอดภัยให้นายวีระพงษ์  มาปะโท ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามบันทึก
ตกลงจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่ราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท า
ความ สะอาดสถานที่ราชการ ให้นางทองสุข มาปะเภา ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตาม
บันทึกตกลงจ้างที่ ๕/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐ บาท 

๓. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ตามบันทึกตกลงจ้างที่ ๖๙/
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐ บาท 

๔. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๗๙,๑๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๑๐๐ บาท 
 

/๓.๒.๒. กองคลัง 



-๓- 
๓.๒.๒. กองคลัง 
๑. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อ

ปฏิบัติงานธุรการกองคลัง ให้นายธรากร สอ้อนกลาง ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๓   ตาม
บันทึกตกลงจ้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ 
บาท 

๒. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๖,๐๐๐ บาท 
 

๓.๒.๓. กองช่าง 
๑. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อ

ปฏิบัติงานในกองช่าง ให้นายศิริพงษ์ พันธุ์สวัสดิ์ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๓  ตามบันทึกตก
ลงจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๖,๕๐๐ บาท 

๒. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๔๗,๕๐๐ บาท 

๓. โครงการซ่อมแซม บ ารุง รักษาถนนประจ าปี ๒๕๖๓ ให้กับร้านพอเพียง ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวนเงิน ๑๔๓,๒๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๒๐๐ บาท 
 

๓.๒.๔. กองการศึกษา และวัฒนธรรม 
๑. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่า

รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ให้นายสมหมาย ใจด า 
ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามบันทึกตกลงจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก-โนนส าราญ ให้นายเติม  ชา
เครือ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามบันทึกตกลงจ้างเลขท่ี ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก ให้นายไกรสร สระรัมย์ 
ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามบันทึกตกลงจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท 

๔. ค่าจ้างเหมาบริการ ให้นางสาวกัญญารัตน์ วรรณปะกา ประจ าเดือนกันยายน 
๒๕๖๓ ตามบันทึกตกลงจ้างเลขที่ ๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงินจ านวน
ทั้งสิ้น ๖,๕๐๐ บาท 

 
 

/๕. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 



-๔- 
๕. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๓๑,๑๖๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๖๖๐ บาท 
     

๓.๒.๕. กองสวัสดิการสังคม 
๑. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนการเกษตร ให้นาย

อัมพร มาปะเม ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามบันทึกตกลงจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท 

๒. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๐๔,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 

ผอ. กองคลัง  ข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง การกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๗ การกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ก่อหนี้ผูกพันสิ้นปี โดยสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเช่าทรัพย์สินถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายช าระหนี้ผูกพันไม่
ทันสิ้นปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หาก
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
หกเดือน และข้อ ๕๘ ให้วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดก่อน
วันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลสมควรผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้
ขยายเวลา ยื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวันท าการสุดท้ายของปีนั้น และข้อ ๕๙/๑ รายจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ที่มีระเบียบ
กฎหมายก าหนดให้จ่ายลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปี และมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน และแนวทางการปรับปรุง
บัญชี ก่อนปิดบัญชีปี ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-LASS)  ด้านรายจ่าย ข้อ ๕ กรณีท่ีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน หากมีเงินประกันสัญญาให้
ปรับปรุงบัญชี โดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 
  

นายก อบต.  เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป ตามรายการข้างต้น 

 
ที่ประชุม  -มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทุกเสียง 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๔ 



-๕- 
ระเบยีบวาระท่ี ๔               เรื่องอ่ืนๆ      
ผอ.กองคลัง                       ขอแจ้งรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ตาม

มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 อนุมัติจ านวน 15 โครงการ และได้
ด าเนินการท าสัญญาแล้ว จ านวน 6 โครงการ  ลงนามในสัญญาวันที่ 25 กันยายน 
2563 ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางหลอด เดชมนตรี ถึงฝายล าห้วยยาง 
บ้านโนนเมือง หมู่ 2 งบประมาณ 16๑,000 บาท สัญญาเลขที่ 114/2563 
โดย ร้านพอเพียง 

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนางน้อย (หน้าโรงเรียนบ้านแฝก) บ้านแฝก   
หมู่ 3 งบประมาณ 277,500 บาท สัญญาเลขท่ี 115/2563 โดย ร้านพอเพียง 

3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสวนเศรษฐกิจชุมชน -นานายสมบูรณ์        
เทียบกลาง บ้านโนนกอก หมู่ 5 งบประมาณ 182,000 บาท สัญญาเลขที่ 
116/2563 โดย ร้านกอแฝก 

4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนส าราญ-โรงข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์
บัวใหญ่ บ้านโนนส าราญ หมู่ 4 งบประมาณ 220,000 บาท สัญญาเลขที่ 
117/2563 โดย ร้านพอเพียง 

5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายสมบูรณ์-บ้านโนนซาด บ้านโนนกอก หมู่ 
5 งบประมาณ 315,000 บาท สัญญาเลขที่ 118/2563 โดย ร้านกอแฝก 

6. โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนกอก หมู่ 5 งบประมาณ 494,000 บาท 
สัญญาเลขท่ี 120/2563 โดย ร้านไทยเชิด 
และ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ 9 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างบ้านนายจรัส ถึงบ้านนายอ านาจ บ้านสามเมือง หมู่  1 
งบประมาณ 126,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงระบบประปาด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสระโกรก 
บ้านสามเมือง หมู่ 1 งบประมาณ 234,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหนองใหญ่  หมู่  1,2,10 บ้านสามเมือง           
บ้านโนนเมือง และบ้านตะคร้อ งบประมาณ 220,000 บาท 

4. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
(บริเวณข้างหนองเผนิก) บ้านแฝก หมู่ 3 งบประมาณ 238,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกบ้านนางมวลศิลป์ถึงสี่แยกบ้านนางวงษ์มณี  
แคนสา บ้านโนนส าราญ หมู่ 4 งบประมาณ 490,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ าเพ่ือการเกษตรด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณสนามประปา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 งบประมาณ 452,000 บาท 

7. โ คร งก ารก่ อส ร้ า งถนน  คสล .  จ ากบ้ า นน า งอรุณี  – บ้ า นนายวิ รั ต น์                
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 งบประมาณ 271,000 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอน-ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ 
บ้านตะกุดขอน หมู่ 9 งบประมาณ 404,000 บาท 
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9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานบ้านตะคร้อ -บ้านนายวีระ เสลานอก   

บ้านตะคร้อ หมู่ 10 งบประมาณ 455,000 บาท  
จึงขอรายงานการด าเนินการดังกล่าวให้คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ      

ที่ประชุม   -รับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา ๑1.๓๐ น. 
 
 
    ลงชื่อ       ผู้จดบันทึกการประชุม 
        (นายด ารง  ช้างสาร)  
           เลขานุการนายก    
 
 
 
    ลงชื่อ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร 

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
***************** 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ............................................................................................................................. ............................

...................................................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม                      

....................................................................................................................... ............................... 
 .................................................................................. .................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑) โอนงบประมาณรายจ่าย (กองคลัง) 
 ๓.๒) ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป  
ที่ประชุม ............................................................................................................................. ......................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
บันทึกการประชุมผู้บริหาร 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

 


