
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔/๒๕๖๓  

เมื่อ วันจันทร์ ที่  ๑๔  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
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********************* 
ผู้เข้าประชุม 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายบุญธรรม     จันทะวงษ ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
๒ นายเอกพร        โพธิ์ทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
๓ นายนิคม           บึงอ้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑ 
๔ นายส ารวย        ศรีเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๒ 
๕ นางสาวสุดารัตน์  เจริญศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๒ 
๖ นายพุทธา         หลานวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ 
๗ นายเฉลิม         คณะวาปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ 
๘ นางพัชรินท์      ไชยสัจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๔ 
๙ นางสาวริต้าร์    วงมนต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๔ 
๑๐ นายสุรพจน์      พรมวงษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๕ 
๑๑ นายสุภโชค       แยงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๕ 
๑๒ นายสมาน         คณะวาปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๖ 
๑๓ นายหนูรอง       ศรีบุญเรือง สมาชกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๖ 
๑๔ นายประยงค์     โพธิผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๗ 
๑๕ นายสุพัฒน์       ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๗ 
๑๖ นายล้อม         ต้นกันยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๘ 
๑๗ นายสุบรรณ์      สีผาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๙ 
๑๘ นายพูลศักดิ์     สุรัติพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๙ 
๑๙ นายบูรณา       วงษ์ชาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  หมู่ที่ ๑๐ 
๒๐ นายสุรชัย      พลไชยมาตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ 
๒๑ นายกันหา       ทองภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ 
๒๒ นางวาทินี       ดงเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ 
๒๓ นางเพ็งจันทร์   สุวรรณ์แวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ 
๒๔ นายฉัตรชัย      คณะวาปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ 
๒๕ นายเสถียร       สาเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ 
๒๖ นายอุทัย          เหล่าสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ 



 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายสุภชัย     เอาะน้อย ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.บัวใหญ่ 
๒ นางสาวไข่มุก    พรจ าศิล ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓ นายปิยะพงษ์    แยงค า หัวหน้าส านักปลัด 
๔ นางสาวดวงรัตน์   มุงคุณค าชาว ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 
๕ นางสุชาดา   หมื่นค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

 

๑ สมาชิกสภา อบต. จ านวน  ๓๒ คน 
๒.ผู้มาประชุม  จ านวน  ๓๑ คน 
๓. ผู้ลาประชุม  จ านวน  ๑   คน 
๔. ผู้ขาดประชุม  จ านวน  -   คน 
๕. เลขานุการสภา อบต. จ านวน   ๑  คน 
๖. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน   ๕ คน 
เริ่มประชุมสภาฯ   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

เมื่อที่ประชุมสภา ฯ  ครบองค์ประชุมสภาฯ แล้ว  นายบุญธรรม  จันทะวงษ์  ประธานสภา 
อบต.บัวใหญ่  กล่าวเปิดประชุมสภาฯ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -เรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่องแรกเก่ียวกับการรับโอนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง 
( ประธานสภา อบต.) ผอ.กองการศึกษา ฯ แจ้ง ผอ.กองการศึกษาฯ แนะน าให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเชิญครับ 
น.ส.ดวงรัตน์ มุงคุณค าชาว -กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกทุกทาน ดิฉัน น.ส.ดวงรัตน์  
( ผอ.กองการศึกษาฯ) มุงคุณค าชาว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนย้ายมา

จาก  
อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๓ กองการศึกษาฯ ยินดีค า
รับชี้แนะเพ่ือปรับปรุงให้เป็นไปตามบริบทที่ทาง อบต.บัวใหญ่ ก าหนดให้สมบูรณ์ที่สุด
ขอบคุณคะ 
 

๒๗ นางสาวสมบัติ   ทูลธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ 
๒๘ นายศรีจันทร์     หลานวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ 

๒๙ นายเกรียงไกร    หลานวงค์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ 
๓๐ นายประสงค์      ซาปู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ 
๓๑ นายวิโรจน์        ปัญญาแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หมูที่ ๑๗ 
๓๒ นายสุภชัย         เอาะน้อย เลขานุการสภา อบต.บัวใหญ่ 



นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -เรื่องต่อมาสลากกาชาดยังรับไม่หมด แต่รางวัลก็คงออกไปเรียบร้อย 
( ประธานสภา อบต. )  แล้วให้ท่านไปตรวจดูว่าถูกหรือไม่ เรื่องนี้ฝ่ายพนักงานและฝ่ายสภา ก็ต้องมี

ส่วนร่วมช่วยกันทุกครั้งอยู่แล้ว เรื่องต่อมาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง
อ าเภอจัดขึ้น ท่านปลัดและพนักงานส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะถือ
ว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องปฎิบัติ  ส่วนสมาชิกถือว่าเราเป็นตัวแทนของชุมชนต้องให้ความ
ร่วมมือเพ่ือให้องค์กรของเราเดินหน้าต่อไป ต่อมาเกี่ยวกับงบ อบจ.ที่เคยได้แจ้งให้
สมาชิกได้ทราบในครั้งก่อน ๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางก็ได้เริ่มด าเนินการบ้างแล้ว และ
ตอนนี้งานฝายน้ าล้น บ้านคอกคี งบ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ก าลังด าเนินการอยู่และคงแล้ว
เสร็จในเร็ว ๆ นี้ ฝากท่านสมาชิกติดตามงานของแต่ละหมู่ไว้ด้วย  ต่อมาได้รับแจ้ง
โครงการของทางหลวงโครงการไฟฟ้าส่องสว่าง จากสะพานบ้านโนนหัวช้างไปเส้นวัดกู่
ประภาชัย คาดว่าปี ๖๔ คงได้เห็นถ้าเรามีการติดตามอยู่เป็นระยะ ๆ และก็โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ก็ฝากเรื่องงบของ อบจ. ให้ทางท่านสมาชิกได้รับทราบไว้เพียงเท่านี้
ก่อน  ส าหรับการสิ้นวาระของสมาชิก อบต. เราในช่วงนี้ก็คงไม่มีใครตอบได้ว่าจะสิ้นสุด
ลงเมื่อใดขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะก าหนดตราบใดที่เรายังอยู่ในหน้าที่ก็ต้องปฎิบัติหน้าที่ที่
ได้รับอย่างเต็มที่ฝากท่านสมาชิกไว้ด้วยสุดท้ายส าหรับผมต าแหน่งประธานสภา ฯ ก็
ได้รับต าแหน่งมาแล้ว๕-๖ ปี การปฎิบัติหน้าที่อาจมีเกินไปบ้างต้องขออภัยท่านสมาชิก
ด้วย เพราะอยากเห็นต าบลเราพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง หากมีพ่ีน้องประชาชนแจ้งเรื่อง
ใดเข้ามาก็อยากติดตามประสานงานให้ส าเร็จ ไม่มากก็น้อย ฝากท่านสมาชิกในเมื่อเรา
ยังปฎิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องเป็นหูเป็นตาแทนพ่ีน้องประชาชนในการน าสิ่งที่ดีและมี
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนภายในต าบลต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑สิงหาคม 
( ประธานสภา อบต. )๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีท่าน 

สมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานหรือไม่ ครับเมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขอีกจะขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓  และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม    -มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยคะแนนเสียง 
    รับรอง  ๒๘  เสียง 
    ไม่มา      ๑  เสียง 
    งดออกเสียง ๓ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 



นางสุชาดา  หม่ืนค า -รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน 
( นักวิเคราะห์ ฯ ) ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ให้ทุกท่านดู
หน้าที่ ๔ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๓ อบต.บัวใหญ่ อ.น้ า
พอง จ.ขอนแก่น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) แผนการด าเนินการทั้งหมด พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามยุ ทธศาสตร์ ทั้ ง  ๕ 
ยุทธศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสาร  ส่วนหน้าที่ ๕ สรุปตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 การอนุมัติงบประมาณ 
 -โครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

จ านวน ๘๐ โครงการ 
 -โครงการจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๒๓ โครงการ 
 รวม ๑๐๓ โครงการ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 -จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๖๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๘ 

   การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 -โครงการเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ านวน ๔๙ โครงการ 
-โครงการเบิกจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๔ 
โครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นการเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๑.๑๗ 

   -โครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๓ 
คะส าหรับหน้าที่ ๖ – หน้าที่ ๑๙ จะเป็นการถึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราได้มีการลงข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ทุก
ท่านดูรายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารที่อยู่ในมือของทุกท่านคะ 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ส าหรับรายละเอียดที่นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงไปแล้วอยากให้ท่านปลัดได้ชี้แจง 
( ประธานสภา อบต. ) เพ่ิมเติมในรายละเอียด เชิญครับ 
นายสุภชัย เอาะน้อย  -ครับว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปก 
( ปลัด อบต. ) ครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการแก้ไขกันมาถึงฉบับที่ ๓ ซึ่งได้ก าหนดให้ อปท.หลังสิ้น

งบประมาณจะต้องรายงานผลการปฎิบัติงานต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการตรวจติดตาม
จากคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนามาแล้ว เมื่อสักครู่ก็เป็นการรายงานและการ
ติดตามผลการพัฒนาซึ่งได้รวบรวมทุกโครงการทุกรายจ่ายที่ปรากฏในข้อบัญญัติ และ



การจ่ายขาดเงินสะสม ตามที่เจ้าหน้าที่ได้น าเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบซึ่งก็มีทั้ง
โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วและยังไม่ด าเนินการ และหากมีท่านสมาชิกท่านใด
มีข้อสงสัยก็ให้สอบถามได้ แต่เราจะไม่มีการลงมติเพราะเรื่องนี้เป็นการน าเสนอเพ่ือ
ทราบถึงผลของการด าเนินการตามข้อบัญญัตเท่านั้น และส าหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นการ
สรุปผลการด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เราขอพูดกันเป็นเรื่อง ๆ ไปเพ่ือให้ทุก
ท่านได้เข้าใจ 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยในรายงานที่ทางเจ้าหน้าที่น าเสนอหรือที่ 
( ประธานสภา อบต. )    ปลัดได้ชี้แจงมาแล้ว เชิญครับ 
นายเสถียร  สาเพชร  -ขอสอบถามว่าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของ ม.๑๔ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ) ขณะนี้ ถึงไหนแล้ว  
นายสุภชัย เอาะน้อย  -ครับส าหรับตามที่สภาฯ ได้มีมติให้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๖๓ มานั้น  
( ปลัด อบต. ) ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการใช้จ่ายเงินไม่บังคับให้ใช้จ่ายภายในปีงบประมาณ ๖๓ 

เหมือนข้อบัญญัติ วันใดที่สภาฯ ได้มีการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วให้ด าเนินการได้
อีกหนึ่งปีนับจากวันที่สภาฯอนุมัติถ้าพ้นก าหนดหนึ่งปีถือว่าเป็นอันพับไป ส าหรับการ
จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ของหมู่ที่ ๑๔ และท าซุ้มประตู ม.๑๓ และท่อระบายน้ า ม.๑ 
สามโครงการนี้จะท าสัญญาจ้างภายในเดือน ธ.ค.๖๓ ซึ่งเราก็ยังเหลือเวลาการด าเนินการ
อีกหลายเดือนพอสมควร และโครงการใหญ่อีกสองโครงการคือรถกระเช้าไฟฟ้าและรถ
ขยะ ซึ่งตอนนี้รถกระเช้าก็ได้มีการประกาศไปแล้วสองครั้งมีผู้เสนอราคาสามรายแต่ทาง
คณะกรรมการที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้พิจารณาอยู่ที่สองรายมีคุณสมบัติถูกต้อง 
เพียงแต่รายละเอียดที่เราก าหนดเอาไว้มันค่อนข้างละเอียดไปมากพอสมควร เลยท าให้
ผู้รับจ้างหรือผู้ขายมีข้อสงสัยหรือขัดข้องไม่เข้าใจท าให้ต้องมีการสอบถามถึงรายละเอียด
ต่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติอยู่ ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้สรุปและได้ท าเรื่องอุทธรณ์
ไปที่ส่วนกลางอยู่ จะได้ชี้ขาดว่าจะต้องท าอย่างไรต่อไป ขณะนี้ก็ยังรอหนังสือตอบข้อ
หารืออยู่  ส่วนเรื่องรถขยะเนื่องจากบุคลากรที่เคยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติลาออก ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนบุคลากรอาจรอรองปลัดที่จะมีการรับโอนในเร็ว 
ๆ นี้ประมาณกลางเดือน ม.ค.๖๔  คงด าเนินการทันอยู่และโครงการทั้งสามโครงการที่
เหลือทางผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราได้มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา  
เพราะการท างานทุกวันนี้ผู้รับจ้างในพ้ืนที่เรามีน้อยมาก ท าให้เราต้องใช้บริการคนนอก
พ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อน 

นายสมาน คณะวาปี  -ตามรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนามีอยู่หลายงบประมาณที่ไม่ได้  
( ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ) เบิกจ่ายสงสัยว่าเพราะเหตุใด เช่นงบประมาณบุญประเพณีตั้งไว้แล้วแต่ไม่ด าเนินการ

เนื่องจากอะไร มีแนวทางหรือไม่ว่าการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านประเพณีท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้ และให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ 
ส่วนการน าเสนอโครงการที่สามารถใช้จ่ายได้ในการน าเข้าข้อบัญญัติมีอะไรบ้างแจ้งให้ที่
ประชุมได้รับทราบร่วมกัน เพราะเราอยากให้ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันในท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

 



นายสุภชัย  เอาะน้อย  -ครับตามท่ีท่านสมาน คณะวาปี ส.อบต.ม.๖ ได้สอบถามเกี่ยวกับการตั้ง 
( ปลัด อบต. ) งบประมาณ โดยเฉพาะ เรื่องงบประเพณีท้องถิ่นในชุมชนซึ่งเข้าใจว่าเป็นการอุดหนุน

ให้แต่ละหมู่บ้าน เราก็คงทราบว่าปี ๖๓ ที่ผ่านมาสถานการณ์เรื่องโรคโควิดค่อนข้าง
รุนแรงประกอบช่วงรดน้ าด าหัวเดือน เม.ย. ในปี ๖๒ เราได้อุดหนุนไปตามข้อบัญญัติได้
ระบุไว้ ถ้าทุกท่านจ าได้ช่วงเดือน เม.ย. โรคระบาดค่อนข้างรุนแรงท าให้รัฐบาลได้ก าชับ
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยไม่ให้มีการด าเนินการ ท าให้ปี ๖๓ ไม่ได้มีการด าเนินการใน
เรื่องนี้ ส่วนเงินที่เราไม่ได้มีการด าเนินการในเรื่องใดเงินก็ตกเป็นเงินสะสมไป  ขอแจ้งให้
ที่ประชุมได้รับทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อน 

นายเสถียร สาเพชร  -ขอสอบถามเรื่องการก่อสร้าง ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านนายก ที่ได้ผลักดัน 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ) งบประมาณเพ่ือพัฒนาต าบลบัวใหญ่ และขอชี้แนะเรื่องงานก่อสร้างยกตัวอย่างงาน ม.

๑๔ ได้มีการรื้องานก่อสร้างค่อนข้างบ่อย อยากให้ก าชับเรื่องการด าเนินการมากกว่านี้
ด้วยเพ่ือให้งานมีคุณภาพ และการท างานบางครั้งผู้รับจ้าง ปล่อยปะละเลยไม่ค่อยสนใจ
การท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ าประปาหรือการสัญจรภายในหมู่บ้านฝากผู้เกี่ยวข้องด้วย ขอบคุณ
ครับ 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับเรื่องนี้ผมก็ได้มีการพูดคุยกันกับท่านนายกและกองช่างอยู่เป็นประจ าใน 
( ประธานสภา อบต. ) การแก้ไขยังมีท่านใดสอบถามอีกหรือไม่  
นายประยงค์ โพธิผล  -ขอพูดเรื่องงบประเพณีเก่ียวกับวันลอยกระทง ชาวบ้านเขาอยากให้น างบเรื่องนี ้
( ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ) เข้าข้อบัญญัติประจ าปีอยู่เหมือนกันเพราะบางบ้านก็จัดทุกปีอยู่แล้ว  และที่อ่ืน ๆ ก็จัด

งานนี้เช่นกันเห็นควรให้มีงบในข้อบัญญัติไว้ด้วย 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรอีกเกี่ยวกับการรายงานการติดตาม 
( ประธานสภา อบต. )     และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกขอผ่านไปวาระข้อ ๓.๒

ต่อไป 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
    ๓.๒ สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม เชิญครับ 
( ประธานสภา อบต. ) 
นางสาวไข่มุก พรจ าศิล  -สรุปผลการด าเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
( ผอ.กองคลัง )  ได้ชี้แจงรายละเอียดจากหน้าที่ ๑-๗ สรุปได้ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ประมาณการรายรับไว้เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น 
๔๖,๗๙๑,๔๘๐ บาท (-สี่สิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)  
รับจริงสูงกว่าประมาณการจ านวน ๘๕๒,๐๖๕.๖๗ บาท (-แปดแสนห้าหมื่นสองพันหก
สิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-) ด้านประมาณรายจ่ายไว้เท่ากับรายรับคือ ๔๖,๗๙๑,๔๘๐ 
บาท (-สี่สิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน -)  จ่ายจริง 
๔๐,๒๘๕,๙๑๘.๓๕ บาท (-สี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาท
สามสิบห้าสตางค์-) จ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ ๖,๕๐๕,๕๖๑.๖๕บาท (-หกล้านห้า



แสนห้าพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์-) รายละเอียดตามตารางคะ  ส าหรับ
การรายงานหากมีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยก็ให้สอบถามได้คะ 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับตามท่ีท่าน ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงมามีท่านสมาชิก ม.๑-๑๗ สงสัยใน 
( ประธานสภา อบต. ) รายงานหรือไม่ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย ขอผ่านวาระไปข้อ ๓.๓ 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
  ๓.๓ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นางสุชาดา  หม่ืนค า  -ส าหรับการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   
( นักวิเคราะห์ ฯ ) ๑.เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อเครื่อง

พ่นหมอกควัน จ านวน ๒ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม ๒๕๖๒  จ านวนเงินที่โอนมาตั้งใหม่ ๑๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่ง 

โอนลด จากหมวดค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

โอนลด จากหมวดค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จ านวน 
๑๘,๐๐๐ บาท 
๒.เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอต่อการจ่าย ส าหรับแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จึงขอโอนเพ่ิม
งบประมาณ จ านวน ๓๘,๐๐๐ บาท ซึ่ง 

โอนลด จากหมวดค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฎิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  จ านวนเงิน 
๓๒,๐๐๐ บาท 

โอนลด จากหมวดค่าใช้สอย โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จ านวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท  

นายสุภชัย  เอาะน้อย  -เหตุที่ต้องมีการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ก็เพราะเราต้องมีการขอโอนใน 
( ปลัด อบต. )  หมวดรายจ่ายประจ าต่อรายจ่ายประจ าเป็นอ านาจของผู้บริหาร แต่การโอนงบประมาณ 

ครั้งนี้มีหมวดค่าครุภัณฑ์ เพราะเท่าที่ทราบเนื่องจาก อบต.บัวใหญ่ เราได้มีการบริหาร
งานด้านโรคไข้เลือดออกมาด าเนินการเองเกี่ยวกับงบประมาณในการด าเนินงาน ซึ่งเรา
จ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานที่ต้องมีความพร้อมค่อนข้างสูง และเราก็เกิด
ปัญหาบ้างเป็นบางเรื่องเนื่องจากเราต้องประสานงานกับทาง รพ.สต. และที่ทราบ ณ 
ปัจจุบันเกี่ยวกับเครื่องพ่นหมอกควันของเราก็เกิดการช ารุดบ่อยครั้งสาเหตุก็เช่น อายุ
การใช้งานนานบ้าง อะไรบ้างการหยิบจับหลายคนท าให้เครื่องเกิดการติดขัดบ่อยครั้ง  
บางทีเราซ่อมแล้วมันไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เราเสียไป  ก่อนที่จะมีการด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าวทางส านักปลัดก็เลยได้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุม เพ่ือให้การด าเนินงานใน
อนาคตเดินหน้าไม่สะดุด เลยท าให้ต้องมีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพ่ือจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน ส่วนการโอนงบประมาณเราก็เอางบประมาณที่คาดว่าไม่ได้ใ ช้หรือ
งบประมาณที่คาดว่าคงเหลือจ่ายบ้างมาด าเนินการในครั้งนี้  ซึ่งเรื่องนี้เป็นอ านาจของ
สภา ฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ ถึงจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้เพราะ



เป็นระเบียบที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๒๗ ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอน า
เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสมาน คณะวาปี  -เกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นหมอกควันที่ผ่านมาผมมองว่าเกิดปัญหาทุกครั้ง 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ) ค่าใช้จ่ายหรือค่าบ ารุงรักษาสูง ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพ่นหมอกควันคือมีบางเครื่อง

เขาใช้แก๊สอัดลม ท าให้ต้นทุนต่ าท าไมเราไม่ใช้ตัวนี้แจกให้กับทุกหมู่บ้านไปเลยเพ่ือเป็น
การประหยัดงบประมาณ  เพราะตามที่เห็นบ่อยครั้งเครื่องของเรามีที่อ่ืนมายืมพอ
กลับมาสภาพการใช้งานไม่อยู่ในสภาพปกติ ปัญหาการบ ารุงก็ตกอยู่ที่เราเป็นหลัก จึงขอ
น าเรื่องนี้เสนอเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา 

นางสาวไข่มุก พรจ าศิล  -ส าหรับครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันเดิมทีใกล้ ๆ พื้นที่เราจะมีเฉพาะ อบต.เรา 
( ผอ.กองคลัง ) ที่ให้บริการประชาชนและได้มอบเครื่องพ่นไว้ที่ รพ.สต.บัวใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

ร่วมกับพี่น้อง อสม.บัวใหญ่ หากหมู่บ้านใดเกิดปัญหาก็จะประสานไปยัง รพ.สต. หากว่า
มีพ้ืนที่อ่ืนมายืมไปอันนี้เราก็ไม่ทราบ แต่พอเครื่องใช้งานไม่ได้ รพ.สต. ถึงจะมาแจ้งเรา
และปัจจุบันคงเหลืออยู่ ๒ เครื่องที่ใช้งานได้แต่กว่าจะเจอก็หากันนานพอสมควรพอเจอ
ก็ไปอยู่ในห้องเก็บของ รพ.สต. พอเครื่องเราไม่พอใช้เราไปขอหยิบยืมที่อ่ืนก็ไม่ค่อยได้รับ
ความร่วมมือเหมือนกับที่เราให้ที่อ่ืนมายืม ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเพราะ
เครื่องเท่าที่มีไม่พอใช้งานเลยท าให้ต้องมีการหารือกันของผู้บริหารในการด าเนินการขอ
เพ่ิมเครื่องพ่นหมอกควัน และต่อไปเราจะเป็นผู้ควบคุมการใช้งานเองทุกอย่างจะได้ไม่
เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา  และขอแจ้งเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์เขามีเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดซื้อไว้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะซื้อให้ใครก็ได้   การให้ยืมก็ต้องมีการควบคุมทุกครั้งขอเรียน
ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณคะ 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับท่านสมาชิกทุกท่านคงทราบตามที่ทาง ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงมาเพ่ือไม่ให้ 
(  ประธานสภา อบต. ) เป็นการเสียเวลาก็จะขอมติที่ที่ประชุมในการเห็นชอบเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ หากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    เห็นชอบ  ๒๗  เสียง 
    ไม่มา      ๑  เสียง 
    งดออกเสียง ๔ เสียง 
  ๓.๔ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๔ 
นายสุภชัย  เอาะน้อย  - ครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
( ปลัด อบต. )  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการตรวจเงินของ อปท. มีการแก้ไขกันมาหลายครั้ง  

ซึ่งฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก็ได้มีการก าหนดเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม
เป็นอ านาจของสภา ฯ ซึ่งนอกเหนือจากรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปี มีอ านาจให้การ
อนุมัติให้จ่ายขาดเพ่ือสมทบการพัฒนาของท้องถิ่นได้ที่มีความจ าเป็นและมีความต้องการ
ของ ชุมชนในเขตรับผิดชอบ เบื้องต้นก็ได้รับการประสานจากประธานสภา ฯ เกี่ยวกับ
การด าเนินการเพราะห้วงการเก็บเกี่ยวข้าวการสัญจรการล าเลียงผลผลิตของพ่ีน้อง
ประชาชนก็ค่อนข้างล าบาก ซึ่งก็เป็นปกติของทุกปีอยู่แล้วที่จะต้องมีการซ่อมแซมถนน



ลูกรัง เพ่ือให้การสัญจรของพ่ีน้องประชาชนเกิดความสะดวกปลอดภัยในการล าเลียง
ผลผลิตขี้นอยู่ฉุงฉาง แต่ในการปฎิบัติคงไม่สามารถท าให้ได้ทันทีทันใดต่อความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชน เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง  มีกฎระเบียบที่ต้อง
ปฎิบัติตามและขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าทางกองคลังได้ปิดบัญชี ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้สรุปตามตารางที่ได้แจกให้ท่านสมาชิก ส าหรับเงิน
สะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากการตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องฝาก
แล้ว ๒๙,๗๕๒,๗๘๖.๒๙ บาท ตามระเบียบว่าด้วยการรับการฝากเงิน เขาก าหนดว่าต้อง
มีเงินทุนส ารองสะสมไว้ ๒๕% ของยอดเงินสะสม แต่ก่อนยังไม่มีการแก้ไขระเบียบเรื่อง
นี้เราจะมีเงินสะสมเพียงก้อนเดียว จะไม่มีการแบ่งเงินไว้แบบนี้ ซึ่งเขาก็กันไว้เพ่ือให้
องค์กรมีเงินทุนส ารองไว้ เ พ่ือให้ใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นอ่ืน ๆ ได้มากขึ้นเพ่ือเป็น
หลักประกันการบริหารงานขององค์กรก็ว่าได้  และการใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภท
จะต้องสอดคล้องกับแผนที่เราจัดท าไว้คือโครงการทุกโครงการจะต้องมีการบรรจุไว้ใน
แผนถึงจะสามารถด าเนินการได้  สรุปยอดหลังจากการหักอะไร 
ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วสภาฯ สามารถใช้อ านาจที่มีอยู่อนุมัติให้ด าเนินการใช้จ่ายได้จ านวน 
๑๗,๔๙๒,๐๕๗.๒๙ บาท ส าหรับยอดทุนส ารองเงินสะสม ณ ปัจจุบัน อบต.บัวใหญ่  
มีจ านวนเงิน ๑๕,๘๓๐,๗๓๘.๕๙ บาท  การขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ก็ได้มีการ
หารือร่วมกับประธานสภา ฯ ในเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือถึงความเดือดร้อนของ
พ่ีน้องประชาชนต าบลบัวใหญ่ เนื่องจากท่านเป็นคนในพ้ืนที่และรับทราบปัญหาความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลบัวใหญ่มากพอสมควร ในเรื่องการจ่ายขาดเงิน
สะสมก็เกิดความกังวลของหลายกองเหมือนกันว่าท าไมเป็นโครงการเหมือนกัน แต่
โครงการที่ประชาชนมีความต้องการหากมีแผนและเป็นความเดือดร้อนของที่น้อง
ประชาชนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเราก็ปฎิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ส าหรับการ
พัฒนาหากเราอาศัยเพียงงบประมาณประจ าปี คงพัฒนาไม่ครบและทั่วถึงอย่างแน่นอน
เพราะกว่าเราจะหักรายจ่ายประจ าก็เหลืองบประมาณไม่มากพอส าหรับด้านพัฒนา 
จ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมบ้างเป็นบางครั้งเหมือนกันเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาของท้องถิ่น  ซึ่งก็เป็นเหมือนกันทุกท้องถิ่นในระดับเดียวกันกับเรา ขอน า
เรียนรายละเอียดในเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบไว้เพียงเท่านี้ ส่วนรายละเอียดและ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่น าเสนอไม่ใช่เป็นการซ่อมทั้งสาย แต่เป็นการซ่อมบางจุด
ที่ช ารุดเท่านั้นท าให้แต่ละโครงการเป็นการซ่อมอยู่หลายจุด รายละเอียดดังนี้ 
บ้านนาค าน้อยหมู่ที่ 1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด) จ านวน 8 

สาย สายที่1 สายคลองชลประทานถึงนานางทิพวรรณ สายที่ 2 สายโนนยางถึงโนนแค สายที่ 3 
สายจากสะพานข้ามคลองโนนยางถึง รต.ยุทธศาสตร์ สายที่ 4 สายศูนย์เรียนรู้นายทองนาค ศรีเด
นา สายที่ 5 สายนานางอ าพร  ชินอ่อนถึงนาผู้ช่วยล าไย สายที่ 6 สายทางลาดยางโนนหัวช้างถึง
นานายอาคม ศรีบุญเรือง สายที่ 7 สายจากสวนนางพินถึงสวนนางส าเนียง สายที่ 8 สาย สายนา
นายหนูถึงนานางมณีรัต  ปริมาณลูกรังรวม 8 สายไม่น้อยกว่า 846 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 82,500 บาท 



บ้านรักชาติหมู่ที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 4 สาย  
สายที่ 1 สายหลังโรงสีชุมชน สายที่ 2 สายทางไปคูโศกม่วง สายที่ 3 สายข้างอู่ช่างนุ  สายที่ 4  

ปริมาณลูกรังรวม 4 สายข้างอบต.บัวใหญ่ ไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 17,500 บาท 

บ้านอุบล หมู่ที่ 3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 2 สาย
ที่ 1 สายทางหลวงชนบทสาย 4007 ถึงฝายคึกฤทธิ์ สายที่ 2 สายทางหลวงชนบท 4007 เรียบ
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 35,000 บาท 

บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 1 
สาย สายโสกโหลนถึงบ้านนางปรียา  ชินวัง  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 19,000 บาท 

บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 2 
สาย สายที่ 1 สายคลองชลประทานถึงล าห้วยทราย สายที่ 2 สายคลองชลประทานถึงนาเกลือ 
ปริมาณลูกรังรวม 2 สาย ไม่น้อยกว่า 266 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
งบประมาณ 26,000 บาท 

บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 4 
สาย สายที่ 1สายวังยอยไฮ(สายประปาหมู่ที่ 6) สายที่ 2 สายไปวังยอยไฮ(สายโรงขนมจีน)สายที่ 
3สายไปวังยอยไฮ สายที่ 4 สายคลอง4Rเก่า ปริมาณลูกรังรวม 4 สาย ไม่น้อยกว่า 259 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 25,000 บาท 

บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 3 
สายสายที่ 1 สายบ้านนางประมวล ดงเจริญถึงบ้านคอกคีหมู่ที่ 9  สายที่ 2 สายหน้าโรงสีชุมชน
บ้านแสนตอ ถึงล าห้วยทราย สายที่ 3 สายจากฝายน้ าล้นล าห้วยทรายถึงนานางสม  ศรีบุญเรือง 
ปริมาณลูกรัง3 สายรวมไม่น้อยกว่า 366 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
งบประมาณ 35,800 บาท 

บ้านคอกคี หมู่ที่ 9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 4 สาย 
สายที่ 1 สายทางหลวงชนบท 4007ถึงดอนตูม สายที่ 2 สายทางหลวงชนบท 4007ถึงไร่นาย
บุญทันศรีเชียงสา สายที่ 3สายทางหลวงชนบท 4007 ถึงนานายทองมี ศรีเชียงสา สายที่ 4 สาย 
ทางหลวงชนบท 4007 ถึงนานางทองใส มืดโพธิ์ ปริมาณลูกรังรวม 4 สายไม่น้อยกว่า 840 ลบ.
ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 82,000 บาท 

บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 2 
สาย สายที่ 1 สายทางลงไปฝายประปา สายที่ 2 สายลงไปฝายขาด ปริมาณลูกรังรวม 2สาย ไม่
น้อยกว่า 300 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 29,000 บาท 

บ้านค าม่วม หมู่ที่ 11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 2 
สาย สายที่ 1 สายทิศตะวันออกหมู่บ้านจากคลองส่งน้ าถึงนานางละคร ศรีค าม่วม สายที่ 2 สาย
จากนางค าถึงนานางผัน โดตะ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 378 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 37,000 บาท 



บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 2 
สาย สายที่ 1 สายทางหลวงชนบท 5048 ถึงวัดป่า สายที่ 2 สายที่ 2 สายทางหลวงชนบท 
5048 ถึงมิทแลน ปริมาณลูกรังรวม2 สายไม่น้อยกว่า 206 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด งบประมาณ20,000 บาท 

บ้านดงเย็น หมู่ที่12 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต(ท าการลงลูกรังในจุดที่ถนนขาด) 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 42 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 4,000 บาท 

บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 
5 สาย สายที่ 1 สายคลอง 4 R ฝั่งซ้ายจากนางบุญจันทร์ ถึงนานายค าตา สนองผัน สายที่ 2 สาย
หลังคลอง 4 R ฝั่งขวาจากนานายบุญจันทร์ถึงนานาย สมสกุล ต้นกันยา สายที่ 3 แยกทางลาด
ยางบ้านโนนหัวช้างถึง นานายอาด  ทองประดิษฐ์สายที่ 4สายนานายสุพัฒน์ถึงนานางบุญแปลง 
คณะวาปี สายที่ 5 สายนานางกุศล จันทร์สีหาถึงนานายสวัสดิ์  กางเพ็ง ปริมาณลูกรังรวม 5 สาย
ไม่น้อยกว่า 570 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 55,000 บาท 

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)
จ านวน 3 สาย สายที่ 1สายแยกบ้านตาเรืองไปทุ่งนาต่อบ้านจ าปา สายที่ 2 สายบ้านหนองบัว
น้อยไปคลอง 3 R สายที่ 3 สามแยกไปโนนแค ปริมาณลูกรังรวม3 สายไม่น้อยกว่า 436 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 42,000 บาท 

บ้านนาค าน้อย หมู่ที่ 15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 
2 สาย สายที่ 1 สายคลองชลประทาน3R สายที่ 2 สายนานายอบมาถึงคลองแห้ง ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 29,000 บาท 

บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน 2 
สายสายที่ 1 สายแยกบ้านนายสิทธิชัย ยวนใจถึงถนนลาดยางบ้านนาค าน้อย สายที่ 2 สายแยก
สะพานบ้านหนองบัวน้อยฝั่งซ้ายถึงนานายสายยนต์ ศรีเชียงสา ปริมาณลูกรังรวม 2 สายไม่น้อย
กว่า 180 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 17,500 บาท 

บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไม่ตลอดสาย(จุดที่ช ารุด)จ านวน5 สาย 
สายที ่1สายบ้านนางพัง ศรีบุญเรืองถึงนานางสมภารคระวาปี สายที่ 2สายโรงสีชุมชุนถึงนานายสุ
ริ ปัญญายาว สายที่ 3 สายนานายประคองถึงนานายสุพัฒน์  พรมวงษา สายที่ 4 สายนานายค า
หนักถึงล าห้วยทรายสายที่5 สายนานายสมานคณะวาปีถึงนานายสมพงษ์ คณะวาปี  ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 393 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 38,000 
บาท   รวมงบประมาณทั้งหมด 594,300   บาท 

นางสาวไข่มุก พรจ าศิล  -ขอชี้แจงเกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนเขามีระเบียบก าหนดเอาไว้เกี่ยวกับการ 
( ผอ.กองคลัง ) กระจายอ านาจเรื่องเงินอุดหนุนต้องมีการรับรองว่าเป็นประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่ใช่

ว่าเราขออุดหนุนโครงการใดก็ขอได้ขอชี้แจงให้ทุกท่านเข้าใจ  
นายสมาน คณะวาปี  - เกี่ยวกับถนนลูกรังผมว่าปี ๖๓ เกิดการช ารุดเสียหายมากกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่าน 
( ส.อบต.หมู่ที๖่ ) มาและที่ผ่านมาเราก็เคยมีการด าเนินการในช่วงหน้าฝนท าให้การด าเนินงานไม่ได้ดี       

เท่าท่ีควรหินลูกรังโดนน้ าผลัดหนีไปหมดเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ การด าเนินการเรื่องหินลูกรัง
ช่วงที่เหมาะที่สุดผมคิดว่า เดือน ต.ค.- พ.ย. ของทุกปี ปลอดภัยในการด าเนินงานมากที่สุดเพราะ
การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรอยู่ในช่วงนี้พอดี ส่วนเรื่องคุณภาพของหินลูกรัง 



ก็อยากให้มีคุณภาพกับสภาพพ้ืนที่ในการด าเนินการบ้าง เพราะเราก็ด าเนินการเรื่องลง
ลูกรังกันอยู่ทุกปี เรื่องการอนุมัติไม่ต้องเป็นกังวลเพราะเรามีความต้องการและมี
โครงการรองรับไว้ในแผนของทุกหมู่บ้านอยู่แล้ว เราคงไม่ต้องเป็นกังวลส าหรับเรื่องนี้
ด้านงบประมาณมากน้อยมันก็ข้ึนอยู่กับพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว เราก็ต้องเข้าใจว่า
แต่ละพ้ืนที่ไม่เท่ากันอยู่แล้ว ฝากเรื่องนี้ไว้กับผู้เกี่ยวข้องด้วยขอบคุณครับ 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับผมเข้าใจว่าทุกหมู่บ้านก็เกิดความเดือดร้อนและมีปัญหากันทุกหมู่บ้าน 
( ประธานสภา อบต. ) ดังนั้นก็ต้องมีการเสนอปัญหาความเดือดร้อนเข้ามาเพ่ือให้ได้รับทราบร่วมกันและแก้ไข 
   ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนร่วมกัน 
นายสุรพจน์ พรมวงษา  -ขอสอบถามผ่านไปยังท่านนายก อบต. คือถนนของ ม.๕ ยังด าเนินการไม่แล้ว 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ) เสร็จไม่ทราบว่าของบประมาณในส่วนนี้ด าเนินการให้แล้วเสร็จจะได้หรือไม่ คือแต่ก่อนมี

งบประมาณ แต่ติดปัญหาอยู่กับเจ้าของที่ข้างเคียง ปัจจุบันผมได้คุยกับลูกเขาแล้ว
อนุญาตให้ด าเนินการได้ หากเปลี่ยนลูกรังมาเป็นโครงการนี้แทนได้ก็น่าจะดี ขอบคุณ
ครับ 

นายสุภชัย เอาะน้อย  -ส าหรับผู้รับจ้างเก่ียวกับงานลูกรังก็พอมีผู้รับจ้างในพ้ืนที่เราอยู่คือคุณรุงนิรันดร์ 
( ปลัด อบต. ) เราก็เคยใช้บริการอยู่เป็นประจ าเกี่ยวกับงานลูกรัง อย่างไรก็ดีผมจะก าชับผู้รับจ้างอีก

ครั้งในการลงลูกรังกับหมู่บ้านต่าง ๆ เพราะเราสามารถพูดคุยกันได้ดีกว่าเราเอาผู้รับจ้าง
จากพ้ืนที่อ่ืนอาจไม่รู้ใจเท่าคนในพ้ืนที่อย่างแน่นอนขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น
ไว้ก่อน 

นางเพ็งจันทร์ สุวรรณ์แวง  -ดิฉันมีความสงสัยตามท่ีได้ส่งโครงการเข้ามานายช่างโยธา ไม่พิจารณาคือเส้น 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ ) จากสามอาร์ลงมาบ้านโนนหัวช้างเชื่อมทางบ้านท่ามะเดื่อ ซึ่งมีพ้ืนที่นาของชาวบ้านโนน 

หัวช้าง ประมาณ ๒๐๐ กว่าไร่ ซึ่งช่างบอกว่าไม่อยู่ในแนวเขตของพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ จึง
ไม่สามารถด าเนินการได้และได้แจ้งให้ไปของบจาก อบต.ท่ากระเสริม ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มี
การพูดคุยกันนานพอสมควร เพราะภาษีที่ดินเราเสียให้กับ อบต.บัวใหญ่ ท าไมจึงไม่
สามารถด าเนินการได้ก็ไม่เข้าเหมือนกัน แต่เท่าที่ดูในแผนตามที่ช่างให้ดูก็ไม่มีพ้ืนที่
ดังกล่าวจริง มีแต่เส้นลงมาโนนยาง ก็เลยเป็นว่าจะไม่ได้พัฒนาสักทีเลยใช่หรือไม่คะ ขอ
ฝากท่านนายกพิจารณาด้วยว่าจะมีการด าเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับเรื่องนี้ผมก็ได้รับทราบข้อมูลจากทางกองช่างอยู่เหมือนกัน ส าหรับแนว 
( ประธานสภา อบต. ) เขต ที่ติดต่อกันระหว่างต าบลมันก็พูดยากเหมือนกัน ท่านนายก ชี้แจงด้วยเชิญครับ 
นายสุภชัย เอาะน้อย  -เรื่องแบบนี้ก็มีปัญหากันอยู่หลายที่เหมือนกัน คือที่ไปที่มาเรายกฐานะจาก 
( ปลัด อบต. ) สภาต าบลเป็น อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็มีประกาศสามครั้ง ครั้ง

สุดท้ายเมื่อปี ๒๕๔๐ ซึ่งได้มีการก าหนดเขตของท้องถิ่นแต่ละแห่งให้ยึดแนวเขตการ
ปกครองเป็นหลัก เขต อบต.ก็คือแนวเขตของปกครอง ซึ่งก็ยังไม่มีการแก้ไขหลายแห่งก็
มีปัญหาอยู่บ่อยครั้งเพราะมีพ้ืนที่คาบเกี่ยวกับเหมือนลักษณะเช่นนี้ ซึ่งการหาข้อยุติต้อง
มีการพูดคุยกันระหว่างทั้งสองพ้ืนที่ร่วมกัน ผลสรุปก็คงยึดพ้ืนที่แนวเขตการปกครอง
เช่นเดิม และจะยึดแนวเขตพ้ืนที่ทางอากาศเป็นหลักอีกด้วย ถ้าจะพูดก็คงเหมือแนวเขต
บ้านขามกับบัวใหญ่ที่ปักป้ายเหลื่อมกันเช่นทุกวันนี้ ซึ่งเรื่องแบบนี้คงพูดกันไม่จบไม่สิ้น
ไม่มีใครยอมใครก็ว่าได้ กรณีแบบนี้อ าเภอต้องลงมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพ่ือความชัดเจนและ



เกิ ดความเข้ า ใจที่ ตร งกัน เ พ่ือ ได้ ข้ อยุ ติ  หากแนว เขต เปลี่ ยน ไปก็จ ะต้ อง ให้
กระทรวงมหาดไทยประกาศแนวเขตใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใช้เวลาอัน
ยาวนาน เรื่องนี้ขอหารือกับกองช่างอีกครั้งหนึ่งก่อน ถ้าเป็นแนวเขตของท่ากระเสริมจริง
ผมจะขอให้ปลัด อบต.ท่ากระเสริมดูแลให้อีกครั้ง หรือหากเราใช้หินหรือดินไม่มาก
เกินไปก็อาจจะด าเนินการให้เอาเป็นว่าผมรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเพ่ือหารือกับกองช่างอีก
ครั้งขอน าเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับ  

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับก็คงได้รับทราบตามที่ทางท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้ว ต่อไปหากท่านสมาชิก 
( ประธานสภา อบต. ) ไม่มีท่านใดสงสัย จะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม รายละเอียด

ตามที่ทางท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนั้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๙๔,๓๐๐ บาท  หาก
ท่านสมาชิกเห็นชอบโปรดยกมือ  

มติที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๔ 
    เห็นชอบ  ๒๘  เสียง 
    ไม่มา      ๑  เสียง 
    งดออกเสียง ๓ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -วาระนี้ก็จะเป็นการแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบไว้ก่อนหากสงสัยหรือมีข้อซักถาม 
( ประธานสภา อบต. ) ก็ให้ยกมือสอบถามได้ก็แล้วกัน ก็มีเรื่องการทัศนศึกษาดูงานประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งตอนนี้

เรื่องการเมืองเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรจะสิ้นสุดลงเมื่อไรเราก็ยังไม่รู้ และที่
ส าคัญเรื่อง 
ของโรคโควิดก็ค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เราก็ต้องรอให้ทางผู้บริหารและพนักงานทุก
ท่านเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้ก็แล้วกันเพราะมติที่ประชุมก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้อยู่แล้ว  
แต่เหตุที่เราไม่ได้ไปสักทีก็เพราะเรื่องโรคระบาดโควิดเข้ามาทุกที ท าให้เราต้องชะลอ
เรื่องนี้เอาไว้ทุกครั้งไป มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทัศนศึกษาใน
ครั้งนี้ได้ครับ ถ้าไม่มีเราก็มอบเรื่องนี้ให้ทางฝ่ายบริหารเป็นผู้ตัดสินใจในความเหมาะสมก็
แล้วกัน  ขอพูดเรื่องต่อไปเกี่ยวกับการท ารั้วกันแนวเขตบ่อเก็บขยะของ อบต.บัวใหญ่ 
เรา 
เนื่องจากก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาเยอะพอสมควร ซึ่งก็ได้ไปตรวจสอบแต่ก็ยังไม่มีการ
ด าเนินการแต่อย่างไร ได้รับแจ้งว่ามีบาง อบต.ที่ไม่ใช่คนพ้ืนที่เราน าขยะเข้ามาทิ้ งที่เรา
เยอะพอสมควรเนื่องจากเราไม่มีรั้วรอบขอบชิดท าให้มีการลักลอบเข้ามาอย่างง่ายดาย 
จึงได้น าเรื่องนี้เพ่ือหารือกับทุกท่านถึงแนวทางการแก้ไข เพราะเรื่องขยะเราก็มีการ
พูดคุยกันทุกสมัยที่มีการประชุมร่วมกัน ฝากท่านผู้บริหารหรือท่านนายกปัญหาเรื่องขยะ
มีเยอะมากเช่น 
การจัดเก็บขยะไม่ตรงตามวันที่ก าหนด เก็บไม่หมดบ้าง ซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ า
แต่ตอนนี้ก็ได้ทราบในเบื้องต้นว่าท่านนายกมีมาตรฐานที่ค่อนข้างเด็ดขาดแล้วในการ
ก าชับผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บขยะ ก็คงขึ้นอยู่ว่าเขาจะปฎิบัติตามหรือไม่หากไม่
ปฎิบัติก็คงมีมาตรการที่เด็ดขาดให้เห็นกันอย่างแน่นอน  เรื่องการลักลอบก็ท าให้
ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้พ้ืนที่ทิ้งขยะได้รับความเดือดร้อนพอสมควร ก็ขอฝากเรื่องนี้ให้



ผู้บริหารได้พิจารณาเพราะงบประมาณเราพร้อมที่จะอนุมัติให้ด าเนินการอยู่แล้ว แจ้ง
เรื่องสุดท้ายเรื่องแนวเขตเหมือนที่ ม.๑๓ ได้พูดเอาไว้ ซึ่งเมื่อคืนก็ได้พูดของ ม.๙ 
เกี่ยวกับแนวเขตบ้านขามจะขุดลอกเป็นของต าบลตัวเอง ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ก าลังไป
สอบถามอยู่ เรื่องหนองแวงตุมันอยู่ระหว่างกึ่งกลาง ม.๙ กับเขตบ้านขาม พูดคุยกันไม่
จบไม่สิ้นเหมือนกันก็คงต้องเดือดร้อนด้วยกันหลาย ๆ ฝ่ายเพ่ือหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง 
โดยเฉพาะผู้น า ม.๙ ต้องเป็นผู้ประสานงานเรื่องนี้ จึงได้น าเรื่องนี้เสนอผู้บริหารให้
รับทราบเบื้องต้นไว้ก่อน ท้ายสุดก็เป็นเรื่องปัญหาเรื่องการจ่ายเงินฌาปนกิจศพขยะรี
ไซเคิล ของ อบต.บัวใหญ่ เราได้มีการเบิกจ่ายเงินทุกเดือน เรื่องนี้ผมก็ได้ประสานกับท่าน
ปลัดในเบื้องต้นแล้ว และจะได้มีการนัดประชุมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางร่วมกันอาจจะมีการแก้ไข
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด 

นายสมาน คณะวาปี  -ขอพูดเรื่องการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้มีการของบประมาณเพ่ือ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ) ด าเนินการในการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในสมัยท่านนายกคนเดิม 
   หรือคนใหม่ การช่วยเหลือบางครั้งก็ยังไม่มีการด าเนินการ ติดขัดตรงไหนก็ไม่ทราบ 

เป็นแบบนี้เป็นประจ า ก็ขอฝากเรื่องนี้ให้ท่านนายกคนปัจจุบันได้พิจารณาก่อนที่ท่านจะ
เกษียณอายุราชการด้วย 

นายสุภชัย เอาะน้อย  -ครับก็ได้รับทราบปัญหาของ ม.๖ แล้ว ต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะเคยรับปาก 
( ปลัด อบต. )  กับท่านอยู่หลายครั้งเหมือนกัน 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับทุกท่านก็คงเข้าใจตามท่ีทางท่านปลัดได้ชี้แจง ในเมื่อทุกท่านไม่มีข้อเสนอ 
( ประธานสภา อบต. ) หรือสงสัยอีกขอปิดการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ ที่ ๔/๒๕๖๓ ไว้เพียงเท่านี้ 
ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.20 น. 

(ลงชื่อ)             สุภชัย  เอาะน้อย             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (    นายสุภชัย   เอาะน้อย     )  
                                     ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
 

   (ลงชื่อ)            นุชนภางค์  เห็มวิพัฒน์       ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (  นางนุชนภางค์  เห็มวิพัฒน์  )  
                                     ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
 

(ลงชื่อ)              สมบัติ  ทูลธรรม             ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (  นางสาวสมบัติ     ทูลธรรม  )  
                                     ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
 

(ลงชื่อ)               ริตา้ร์  วงมนต์               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (  นางสาวริต้าร์     วงมนต์    )  
                                     ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
 

(ลงชื่อ)            บุญธรรม จันทะวงษ์          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (  นายบุญธรรม  จันทะวงษ์   )  
                                     ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 



 


