
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑/๒๕๖๓ 

เมื่อ วันศุกร์ ที่  ๑๔  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 

********************* 
ผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

๑ นายบุญธรรม จันทะวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 
๒ นายเอกพร โพธิ์ทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 
๓ นายนิคม บึงอ้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑ 
๔ นางนุชนภางค์ เห็มวิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑ 

๕ นายสำรวย ศรีเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๒ 

๖ นางสาวสุดารัตน์   เจริญศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๒ 

๗ นายพุทธา หลานวงศ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๓ 

๘ นางพัชณี          ไชยสัจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๔ 
๙ นางสาวริต้าร์      วงษ์มนต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๔ 

๑๐ นายสุรพจน์ พรมวงษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๕ 

๑๑ นายสุภโชค แยงคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๕ 

๑๒ นายสมาน คณะวาปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๖ 

๑๓ นายหนูรอง ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๖ 

๑๔ นายประยงค์ โพธิผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๗ 

๑๕ นายสุพัฒน์ ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๗ 
๑๖ นายล้อม ต้นกันยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๘ 

๑๗ นายพูลศักดิ์ สุรัติพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๙ 

๑๘ นายสุบรรณ์       สีผาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๙ 
๑๙ นายบูรณา วงษ์ชาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๐ 

๒๐ นายสุรชัย พลไชยมาตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๑ 

๒๑ นายกันหา ทองภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๒ 

๒๒ นางวาทินี ดงเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๒ 

๒๓ นางเพ็งจันทร์ สุวรรณ์แวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๓ 

๒๔ นายฉัตรชัย คณะวาปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๓ 

๒๕ นายอุทัย เหล่าสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๔ 

๒๖ นายเสถียร         สาเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๔ 
๒๗ นายอภินัน ตรีศาสตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๕ 



๒๘ นางสาวสมบัติ ทูลธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๕ 

๒๙ นายเกรียงไกร หลานวงค ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๖ 

๓๐ นายศรีจันทร์      หลานวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๖ 
             

๓๑ นายวิโรจน ์ ปัญญาแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๗ 

๓๒ นายประสงค์ ซาปู ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ม.๑๗ 

๓๓ นายสุภชัย         เอาะน้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

๑ นายสุภชัย     เอาะน้อย ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.บัวใหญ่ 
๒ นายอนุกูล  สิมลี ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางสาวไข่มุก  พรจำศิล ผู้อำนวยการกองคลัง 
๔ นางอัจฉราวดี  สิมลี นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

๕ นางสุชาดา   หมื่นคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

๑ สมาชิกสภา อบต. จำนวน  ๓๓ คน 
๒.ผู้มาประชุม  จำนวน  ๓๒ คน 
๓. ผู้ลาประชุม  จำนวน  ๑   คน 
๔. ผู้ขาดประชุม  จำนวน   -   คน 
๕. เลขานุการสภา อบต. จำนวน   ๑  คน 
๖. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน   ๕  คน 
เริ่มประชุมสภาฯ   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  - ครับสำหรับวันนี้มีท่านสมาชิกขอลาหนึ่งท่าน คือ ท่านเฉลิม คณะวาปี 
(ประธานสภา อบต.) ส.อบต. หมู่ที่ ๓ สำหรับเรื่องประธานแจ้งให้ทราบในวันนี้เรื่องแรกเกี่ยวกับงาน 

รวมพลังความสามัคคี รวมของดีน้ำพอง  และงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอน้ำ
พอง ประจำปี ๒๕๖๓ ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะความร่วมมือของพนักงานสมาชิก
ตลอดจนฝ่ายปกครองทุกท่าน  สำหรับรางวัลขบวนพาเหรดเราได้ที่หนึ่ง ซุ้มของดีบ้าน
ฉันได้รองชนะเลิศ และประเภทกีฬา เปตองเราก็ได้รองชนะเลิศ  ส่วนประเภทกีฬา
พ้ืนบ้านเราค่อนข้างได้เยอะพอสมควร ซึ่งในภาพรวม อบต.บัวใหญ่ ได้มากกว่าทุกตำบล
ก็ว่าได้ ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งก็ว่าได้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความ



ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ครับแจ้งเรื่องต่อไปเกี่ยวกับงบของ อบจ.ขอนแก่นที่จะเข้ามา
ตำบลบัวใหญ่ ประมาณ ๘ โครงการ ซึ่งตอนนี้กองช่างก็กำลังแก้ไขรายละเอียดโครงการ
อยู่เสร็จแล้วก็จะได้นำเสนอท่าน สจ. อีกครั้งโครงการในครั้งนี้เป็นงบของปี ๖๔ ครับ  
ต่อไปแจ้งเกี่ยวกับเงินกองทุนขยะรีไซเคิลสำหรับเดือนนี้ก็มีการเลื่อนจ่ายเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ติดภารกิจ และยังมีการติดตามรายที่ยังไม่พอจ่ายอีก คาดว่าไม่น่าจะเกิน
อาทิตย์หน้าได้วันที่ชัดเจนจะแจ้งท่านสมาชิกทราบอีกครั้งเรื่องสุดท้ายที่จะแจ้งให้ทราบ
ในวันนี้ ทาง อบต.บัวใหญ่ ตอนนี้ได้มีการจ้างเหมายาม  
คนใหม่แล้ว ก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเผื่อจะมีการเข้ามายืมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
วันหยุดราชการ ครับสำหรับวันนี้เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบก็มีเพียงเท่านี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -การประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
(ประธานสภา อบต.) ๒๕๖๒ มีท่านสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่

ประชุมรับรองด้วย 
ที่ประชุม   -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ 
   ธันวาคม ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง 
    รับรอง  ๓๐  เสียง 
    ไม่มา     ๑    เสียง 
    งดออกเสียง ๒ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  ๓.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ประธานสภา อบต.) ครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ ่นนำปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  ดังนั้นจึงนำเรื่องนี้เข้าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๓  สมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเราจะกำหนด
เหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่ เสนอได้เชิญครับ 

นายประยงค์  โพธิผล  -ขอเสนอเป็นสี่สมัยเหมือนปีที่แล้ว คือ ก.พ. , มิ.ย. , ส.ค., ธ.ค. ระยะเวลา 
( สมาชิก อบต. ม.๗ ) ๑-๑๕  ของแต่ละสมัยครับ และสมัยถัดไปก็เป็น ก.พ. เริ่ม๑-๑๕ เหมือนเดิมครับ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับมีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติสภาฯ 
( ประธานสภา อบต. ) ตามท่ีท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เสนอด้วยครับ 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๓๒ เสียง     ไม่มา ๑ เสียง   
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  ๓.๒ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ 
( ประธานสภา อบต. ) งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓    เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 



นางสุชาดา  หม่ืนคำ  -คะสำหรับการโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ครั้งนี้เป็น 
(นักวิเคราะห์ ฯ) อำนาจของสภา เนื่องจากเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ เพ่ือดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้คะ 
๑. โอนเพิ่ม - หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อชุดโซฟารับแขกของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัว
ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด   จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาท
ถ้วน-) โดยโอนลดงบประมาณจาก 

    - หมวดรายจ่ายเงินเดือนนายก/รองนายก  จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
          (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 

๒. โอนเพิ่ม – หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลบัวใหญ่ จำนวน ๔ ตัว  จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (-หกหมื่นบาท
ถ้วน-) 
โดยโอนลดงบประมาณจาก 

–หมวดรายจ่ายเงินเดือนนายก/รองนายก จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
 (-หกหมื่นบาทถ้วน-)                                 

๓. โอนเพิ่ม – หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลบัวใหญ่  จำนวน ๕ ตัว  จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นบาท
ถ้วน-) โดยโอนลดงบประมาณจาก 

- หมวดรายจ่ายเงินเดือนนายก/รองนายก จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 

    ๔. โอนเพิ่ม –หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) โดย
โอนลดงบประมาณจาก 
- หมวดรายจ่ายเงินเดือนนายก/รองนายก  จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท 

(-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
    ๕. โอนเพิ่ม –หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน พนักงาน จำนวน ๒ ตัว จำนวนเงิน  
    ๗,๐๐๐ บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยโอนลดงบประมาณจาก 

- หมวดรายจ่ายเงินเดือนนายก/รองนายก จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
(-เจ็ดพันบาทถ้วน-) 



๖. โอนเพิ่ม – หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หลังใหม่) ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือน
ธันวาคม๒๕๖๒  จำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) โดย
โอนลดงบประมาณจาก 
- หมวดรายจ่ายเงินเดือนนายก/รองนายก จำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท 

(-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
    ๗. โอนเพิ่ม –หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน 

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๔๒ ,๐๐๐ 
บาท(-สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)  โดยโอนลดงบประมาณจาก 
- หมวดค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐บาท (-สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
                          

นายสุภชัย  เอาะน้อย  -ครับขอเพ่ิมเติมถึงการโอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้ สำหรับเหตุผลก็สืบเนื่องมา 
( ปลัด อบต. ) จากเราจัดหาไว้เพ่ือรองรับคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเราก็ไม่

ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดหารองรับเอาไว้  จึง
เป็นที่มาของการโอนงบประมาณในครั้งนี้  

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับมีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับการโอนงบประมาณใน 
( ประธานสภา อบต. ) ครั้งนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  ๓๒ เสียง   ไม่มา ๑ เสียง 
นางสุชาดา  หม่ืนคำ  -คะต่อไปเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบ 
ประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ

อนุมัต ิ
ของสภาท้องถิ่น ดังนั้นจึงได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภา ฯ เพื่อให้สภามีมติ

อนุมัต ิ
รายละเอียดดังนี้  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่า

ที่ดิน 
และสิ ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านบัวใหญ่ หมู ่ที ่ ๔   
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) คำชี ้แจงงบประมาณ
รายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง  
ข้อความเดิม 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำทุก
ช่วง ๑๐ เมตร ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่
น้อยกว่า ๙๐ เมตร และขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๕๐ ตารางเมตร หนา 



๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที ่  อบต.บัวใหญ่ กำหนดตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๕ ลำดับที่ ๒๓ (กองช่าง) งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ข้อความใหม่ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำทุก
ช่วง ๑๐ เมตร ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักน้ำ
ไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร และขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 
กำหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๕ ลำดับที่ ๒๓ (กอง
ช่าง) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้หรือไม่ เชิญครับ 
( ประธานสภา อบต. )  

นางสาวริต้าร์ วงษ์มนต์  -ขอสอบถามว่ารายละเอียดเดิมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๕๐ ตารางเมตร 
( สมาชิก อบต. ม.๔ ) กับข้อความใหม่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ความยาวต่างกันแต่งบประมาณ

เท่าเดิมขอทราบความชัดเจนคะ 
นายอนุกูล  สิมลี  -ขอทำความเข้าใจคือข้อความเดิมยังไม่หักความยาวบ่อพักครับ จริง ๆ แล้ว 
( ผอ.กองช่าง ) ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ถูกต้องแล้วครับขอชี้แจงให้สมาชิก ม.๔ ทราบ

ครับ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับก็เป็นอันว่าเป็นที่เข้าใจตรงกันสำหรับโครงการของ หมู่ที่ ๔ ที่ขอแก้ไข 
( ประธานสภา อบต. ) ในครั้งนี้ ครับต่อไปขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๒๘ เสียง  ไม่มา ๑ เสียง  งดออกเสียง ๔ เสียง 

๓.๓ การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง เชิญครับ 
( ประธานสภา อบต.) 
นายสุภชัย เอาะน้อย  -ครับก่อนอื่นต้องขอชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่เราได้มีการจัดทำโครงการต่าง 
( ปลัด อบต. )  ต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติเพ่ือเป็นงบด้านก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานประมาณปีละไม่เกิน 

สามล้านบาท  ซึ ่งผมมองว่าตำบลบัวใหญ่ เป็นตำบลที่ค่อนข้างใหญ่ คือมีพื ้นที ่มี
ประชากรค่อนข้างมาก ดังนั้นความต้องการหรือความจำเป็นในด้านต่าง ๆ ก็คงต้องมาก
ตามด้วยในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณเราน่าจะใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ี



น้องประชาชน ลำพังเราใช้งบพัฒนาตามข้อบัญญัติคงไม่ทันความต้องการหรือความ
เดือดร้อนของประชาชน จึงได้นำเงินสะสมที่เรามีอยู่มาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ เนื่องจาก
โครงการที ่เราจะดำเนินการเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ ่งได้ผ่านการ
ประชาคมมาแล้วทั้งนั้น และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนา การทำงานทุกอย่าง
ย่อมมีปัญหาหรืออุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งเรื่องนี้ ผอ.กองคลัง ก็ได้มีข้อโต้แย้งอยู่บ้าง แต่
ปัญหาหากเรามีคำตอบหรือหาข้อหักล้างกันได้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะที่ 
อบต. ก่อนที่ผมย้ายมาเราก็ใช้เงินสะสมเพื่อมาพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหมือนกัน ครับ
สำหรับข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรามียอดคงเหลือ
เงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้อยู่ที่ ๑๒ ,๗๔๓,๒๐๐ บาท สำหรับระเบียบที่เกี่ยวข้องด้าน
งบประมาณเงินสะสมมีอยู่สองประเภทคือเงินทุนสำรองที่กันไว้ ๒๕% และเงินสะสม
ปกติ   รายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้มีดังนี้ครับ 
๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมพร้อม
บ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร และขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตารางเมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด  บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 
๑ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท  
๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมพร้อมบ่อ
พักน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐๓ เมตร และขยายผิวจราจรจรกว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที ่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านรักชาติ หมู ่ที ่ ๒ 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 
บัวใหญ่ กำหนด บ้านอุบล หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมพร้อมบ่อ
พักน้ำไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร และขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๒ ตารางเมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ ๔ 
งบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐ บาท 
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท                                         
 

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.บัวใหญ่ กำหนด  บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่  อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านโคกค้อย หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท 



๘.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมพร้อมบ่อ
พักน้ำไม่น้อยกว่า ๑๔๒ เมตร และขยายผิวจราจร คสล.กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที ่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านแสนตอ หมู ่ที ่ ๘ 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๙.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมพร้อมบ่อ
พักน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร และขยายผิวจราจร คสล.กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๔ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และขยายผิวจราจรลูกรังกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านคอกคี หมู่ที่ 
๙ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านคอกคี หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. (๑)โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมพร้อมบ่อพักน้ำ
ไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร และขยายผวิจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านคำม่วม หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท 
 (๒) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผา่นศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมพร้อมบ่อ
พักน้ำไม่น้อยกว่า ๖๙ เมตร และขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านคำม่วม หมู่ที่ ๑๑ 
งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท 
๑๒.(๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมผีิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.บัวใหญ่ 
กำหนด บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท 
     (๒) โครงการก่อสร้างซุ้มประตกูว้าง ๑๐ เมตร สูง ๖.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ ๑๓  งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๓.โครงการก่อสรา้งท่อระบายนำ้เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมพร้อมบ่อพักน้ำไม่
น้อยกว่า ๑๕๕ เมตร และขยายผวิจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตารางเมตร  

หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านหนองบัว
น้อย หมู่ที่ ๑๔  งบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐ บาท 
๑๔.(๑) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร บ้านนาคำน้อย 
หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท 
 (๒) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาว
รวมพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐๓  เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวหญ่ กำหนด บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑ 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๕. (๑) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม
พร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๗๖ เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 



เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านรักชาติ หมู่ที่ ๑๖ 
งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐ บาท  
 (๒) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาว
รวมพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านรักชาติ หมู่ที่ ๑๖ 
งบประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ บาท 
๑๖. (๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐บาท 
 (๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว 
๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ 
บาท 
             ครับรวมขอจ่ายขาดเงินสะสม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ  
๓,๓๗๓,๐๐๐ บาท   ต่อไปเป็นขอจ่ายขาดประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
๑. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 
 แบบเปิดข้างเทท้าย 

(๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร 
(๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ 

มิลลิเมตร 
(๓) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวม

น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม 
จำนวนเงิน ๒,๑๑๙,๐๐๐ บาท (-สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน-) 

๒. รถกระเช้าไฟฟ้า 
เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มี
กำลัง 

แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ตอนท้ายติดตั้งชุดเครน พร้อม
กระเช้า สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ชนิดพับหลังเก๋งได้ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้ 
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ๙๐๐๑: 

๒๐๑๕ พร้อมได้รับรองมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่า ติดตั้ง มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ 
ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความเป็นไปการปฎิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิด
เป็นของใหม่   จำนวนเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-) 



สรุป จ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น  ๗,๙๙๒,๐๐๐ บาท (-เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพัน
บาทถ้วน-) 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับตามท่ีทางท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
(ประธานสภา อบต.) ประจำปี ๒๕๖๓ มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่ เชิญครับ 
นายวิโรจน์  ปัญญาแก้ว  -สงสัยเกี่ยวกับงบประมาณที่จัดสรรให้กับแต่ละหมู่บ้านทำไมไม่เท่ากัน มี 
( ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ ) เหตุผลหรือความจำเป็นใดเป็นเครื่องชี้วัด ขอความชัดเจนด้วยครับ 
นายอนุกูล  สิมลี  -เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบประมาณโครงการต่าง ๆ เราต้องมองที่ความ 
( ผอ.กองช่าง ) เหมาะสมและความจำเป็นหรือประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ สมมุติโครงการในการ

ดำเนินการเหลือเพียง เช่นถนน คสล. เหลือ ๑ เมตร ถามว่าถ้าไม่ประมาณการให้แล้ว
เสร็จ 

 มันเกิดความเหมาะสมหรือไม่  ครั้งต่อไปเราจะทำแค่ ๑ เมตร อย่างนั้นใช่หรือไม่ การที่
เราจะพัฒนาเราต้องมองที่ความเหมาะสมเป็นหลัก จะมากน้อยเราก็พัฒนาตำบลบัว
ใหญ่เหมือนเดิม ไม่อยากให้ทุกท่านคิดแบบนี้คงต้องมีสักวันที่หมู่บ้านของท่านต้องได้
มากกว่าหมู่บ้านบ้านอ่ืน หากมีโครงการที่ต้องใช้งบประมาณมาก ขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ 

นายสุรพจน์ พรมวงษา  -ครับสำหรับการได้รับจัดสรรงบประมาณของแต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากัน เรื่องนี้ก็ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๕) เคยพูดกันมาบ้างพอสมควรแล้ว ซึ่งขอเอ่ยนามท่านวิโรจน์ ครั้งก่อน ๆ ท่านก็เคยขอในที่

ประชุมว่าโครงการของหมู่บ้านผมเหลืออีกไม่มากอยากให้แล้วเสร็จของบประมาณเพ่ิม
ได้หรือไมท่่านคงจะไม่ลืม เหตุการณ์นี้ก็คงเหมือน ๆ กัน ขอบคุณครับ 

นายสมาน คณะวาปี  -ครับผมขอพูดเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ณ ปัจจุบันค่อนข้างช้า 
( ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ) ขอให้ทุกส่วนร่วมมือกัน ไม่ต้องเอาความเกรงใจมาเป็นบรรทัดฐานในการปฎิบัติงาน  

เราต้องเดินหน้าไม่เกิดการสะดุด เพราะผมคิดว่าการทำงานด้านโครงการต่าง ๆ เดี๋ยวนี้
ช้ามากทุกวันนี้ผมคิดว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อบต.บัวใหญ่คงดำเนินการเต็มพื้นที่
แล้วก็ว่าได้ เรามามองเก่ียวกับงานด้านอ่ืน ๆ ที่มีความจำเป็นหรือสำคัญเพ่ิมขึ้นมาอีกจะ
ดีหรือไม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนชาวตำบลบัวใหญ่มากยิ่งขึ้น 

นายสุภชัย  เอาะน้อย  -ขอชี้แจงตามท่ีท่านสมาน คณะวาปี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ กล่าวถึงสำหรับตัวผมแล้ว 
( ปลัด อบต.บัวใหญ่ ) การทำงานทุกอย่างเราต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เพราะการทำงานต้องเกิดความ

ร่วมมือจากทุกส่วนงานถึงจะประสบผลสำเร็จ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นเรา 
จะต้องเคารพสิทธิหรือสร้างความอันเป็นอันหนึ่งเดียวกันในองค์กร สิ่งใดท่ีผิดหรือถูกต้อง
หาข้อมูลที่หักกลบลบล้างกันได้มันถึงจะเกิดความถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับทุกท่านคงได้รับทราบและเข้าใจตามที่ทางท่านปลัดได้ชี้แจงไป ต่อไปหาก
ไม ่
( ประธานสภา อบต. ) มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามอีกก็จะได้ขอมติเพื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจำปี ๒๕๖๓  
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๓๐ เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง  ไม่มา ๑ เสียง 
  ๓.๔ การพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ 



นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
(ประธานสภา อบต.) 
นางสุชาดา  หม่ืนคำ  -ขอชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ 
(นักวิเคราะห์ ฯ ) ประจำปี ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เกี ่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามความมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นดังกล่าว 
รายละเอียดที่ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 

 ตามเอกสารที่อยู่ในมือของทุกท่าน คือเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ แบบ ผ.๐๒ คะ 
นายสุภชัย เอาะน้อย  -ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมแผน ฯ ในครั้งนี้ด้วยพระราชบัญญัติป้องกัน 
( ปลัด อบต. ) และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ โดยอ้างถึงหนังสืออำเภอน้ำพอง

๐๐๒๓๑๓/ว๑๘๗๑๕ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัคร
ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ศูนย์
อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสาน
จังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 
อย่างน้อย ๕๐ คนต่อแห่ง เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับพ้ืนที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/
เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฎิบัติจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มี
ความพร้อมปฎิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย  จึงทำให้ต้องนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพ่ือ
บรรจุเข้าไว้ในแผนตามหนังสือสั่งการที่กล่าวมาแล้ว  

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับเราก็คงทราบถึงแนวทางตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจง  หากไม่มีสมาชิกท่านใด 
( ประธานสภา อบต. ) สงสัย ขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๓๐ เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง  ไม่มา ๑ เสียง 
  ๓.๕ การพิจารณาทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๓ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับในวาระนี้ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น เชิญครับ 
( ประธานสภา อบต. )  
นายเสถียร  สาเพชร  -สำหรับแนวความคิดของผมเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาดูงานปีนี้ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ) ให้ชะลอหรืองดเอาไว้ก่อน หากเราไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้จะส่งผลต่อการตั้ง 
 งบประมาณในปีต่อ ๆ ไป หรือไม่  หากไม่ส่งผลกระทบผมมีความเห็นให้งดไว้ก่อน 
นายสุภชัย เอาะน้อย  -ขอชี้แจงสำหรับการทัศนศึกษาดูงาน ก็เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 



( ปลัด อบต. ) ในการทำงานให้กับบุคลากรขององค์กรหรือสมาชิก อบต. เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป แต่ ณ ปัจจุบันเราก็คงทราบดีว่าสถานการณ์
บ้านเมืองเราไม่ค่อยสู้ดีนักก็สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคต่าง ๆ การที่เราจะได้ดู
งานที่โน่นบ้างนี่บ้างก็ถือเกิดความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน เพราะเราไม่ทราบว่าเราจะติดเชื้อ
จากสถานที่ที่เราไปหรือไม่ สำหรับเรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่ท่านสมาชิกจะมีความเห็นเป็นอย่างไร 

นายสมาน คณะวาปี  -เกี่ยวกับการทัศนศึกษาดูงาน  งบประมาณเราก็มีอยู่แล้วจะไปช่วงไหนคงจะไม่ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ) ใช่ปัญหาหรอกครับ   มีความพร้อมหรือเหมาะสมช่วงไหนค่อยว่ากันอีกครั้ง 

นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว  -ผมว่าเราหามติที่ประชุมเลยได้หรือไม่ว่าไปหรือไม่ไปจะได้จบ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗ ) 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับเอาเป็นว่าเราขอมติที่ประชุมว่าไปหรือไม่ไป จะได้เกิดความยุติธรรมหรือ 
( ประธานสภา อบต. ) เพ่ือความสบายใจของทุกฝ่าย 
ที่ประชุม  -มีมติ   ไป  ๒๔ เสียง   ไม่ไป ๖ เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มา ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ    
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -วาระนี้มีท่านใดนำเรื่องท่ีจะปรึกษาหารือต่อที่ประชุมหรือไม่ เชิญครับ 
( ประธานสภา อบต. )  

นายเสถียร  สาเพชร  -ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านปลัด อบต ที่มีการผลักดันงบประมาณ 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ) เพื่อพัฒนาตำบลบัวใหญ่ในครั้งนี้ แต่จะให้ดีกว่านี้ขอให้ท่านรีบดำเนินการโครงการของ

หมู ่ที ่ ๑๔ เพราะเมื ่อเพิ ่มโครงการในวันนี ้รวม ๔ โครงการ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่
ดำเนินการสักโครงการขอฝากเรื่องนี้ให้ท่านปลัดพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วย ขอบคุณ
ครับ 

นายสุภชัย เอาะน้อย  -ครับก่อนอื่นต้องขอยืนยันว่าผมยังรับประกันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 

( ปลัด อบต. ) ปีนี้อย่างแน่นอน  ขณะนี้ก็ได้ผู้รับจ้างแล้วซึ่งคาดว่าอาทิตย์หน้าจะลงนามในสัญญาอย่าง
แน่นอน  สำหรับเรื่องผู้รับจ้างแต่ก่อนก็ไม่มีปัญหาเหมือนทุกวันนี้ ตามท่ีรับทราบข้อมูลผู้
รับจ้างส่วนมากมีเงินทุนสำรองไม่มากจึงไม่สามารถรับงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เร็ว 
เช่น 

 งาน คสล.กว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ต้องมีระยะเวลานานพอสมควร ทำให้ผู้รับจ้างไม่เกิด
สภาพคล่องทางการเงินอยู่บ้างพอสมควร  แต่อย่างไรก็ดีขอให้ทุกท่านสบายใจได้ผมสรร
หาผู้รับจ้างและมีการพูดคุยในเบื้องต้นกันแล้ว และจะมีการดำเนินงานของปี ๖๒ ให้แล้ว
เสร็จและตามด้วยงบปี ๖๓ และงานอ่ืน ๆ ที่ค้าง ขอทำความเข้าใจไว้เพียงเท่านี้ 

นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว  -สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำ ต่อไปผมคิดว่าควรเป็นรางระบายน้ำคงจะดี 
( ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ ) เนื่องจากโครงการท่อระบายน้ำมีปัญหาเกี่ยวกับท่อประปาของหมู่บ้านเกิดความเสียหาย

เป็นอย่างมากเวลาลงท่อระบายน้ำ เวลาท่อเกิดการอุดตันก็ลำบากต่อการแก้ปัญหา ไม่
ทราบว่าเราจะแก้ไขแผนจากท่อระบายเป็นรางระบายน้ำได้หรือไม่ 

นางวาทินี  ดงเจริญ  -ขอสอบถามเกี่ยวกับถังขยะ เนื่องจากหมู่ที่ ๑๒ เกิดการชำรุดเป็นอย่างมาก 



( ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ ) ไม่ทราบว่าทาง อบต. ตอนนี้มีสำรองให้หรือไม่ และค่าตอบแทนในการจัดเก็บบิลขยะ
จาก ๓ บาท จะมีโอกาสเพ่ิมเป็น ๔ หรือ ๕ บาท หรือไม่เพราะราคานี้หลายปีมาแล้ว เรา
ได้รับแจ้งจากคนเก็บบิลให้สอบถาม ขอบคุณคะ 

นายสุภชัย เอาะน้อย  -ครับเกี่ยวกับถังขยะตอนนี้หมดแล้ว สำหรับเรื ่องการจัดหาถังขยะจะได้นำ
ปรึกษา  

( ปลัด อบต. ) ผอ.กองคลัง หรือหัวหน้าสำนักปลัด อบต. เพื่อหางบประมาณในการดำเนินการต่อไป 
ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนจัดเก็บบิลขยะคงต้องให้คลังชี้แจงอีกครั้งเพราะผมก็ยังไม่
ชัดเจนในรายละเอียด 

นางสาวไข่มุก พรจำศิล  -คะสำหรับเรื่องการจัดหาถังขยะเรื่องบประมาณอยู่ที่สำนักปลัด เจ้าหน้าที่ 
( ผอ.กองคลัง ) ผู้รับผิดชอบพนักงานจัดเก็บขยะก็อยู่ในสำนักปลัด เรื่องนี้จะนำปรึกษากับหัวหน้าสำนัก

ปลัด อีกครั้ง แต่เรื่องนี้ขอฝากท่านสมาชิกในการประสานกับลูกบ้านของแต่ละหมู่ด้วย
บางบ้านก็ไม่เข้าร่วมโครงการ เรื่องนี้ถือว่ามีความสำคัญต่องบประมาณในการพัฒนาของ
ตำบลบัวใหญ่ เราเหมือนกันเพราะถือเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ส่วนเรื่องค่าตอบแทนที่ขอ
เพ่ิมดิฉันขอไปศึกษารายละเอียดความน่าจะเป็นดูก่อนว่ามันเกิดความคุ้มค่ากับการที่จะ
เพ่ิมตรงส่วนนี้หรือไม่ ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้ง ขอบคุณคะ 

 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -ครับเรื่องการจัดเก็บขยะถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง  แนวความคิดผมอยาก 
( ประธานสภา อบต. ) ให้ทุกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ เพราะมันมีผลต่อโครงการกองทุนขยะรีไซเคิลของเรา

ด้วย 
 ผมว่าครัวเรือนไหนไม่เข้าร่วมก็ไม่สมควรที่จะได้รับเงินฌาปนกิจศพ ฝากเรื่องนี้กับผู้นำ

ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านทราบเพื่อเข้าร่วมทั้งสองโครงการ 
นายสมาน  คณะวาปี  -ขอพูดเกี่ยวกับค่าบริการสิ่งปฎิกูล ซึ่งเรื่องนี้เราก็เคยพูดมากันหลายครั้งแล้ว 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๖) สำหรับค่าบริการที่ค่อนข้างแพงเกินไป อยากหารือที่ประชุมว่าเรามีมาตรฐานในการ

จัดเก็บที่ชัดเจนหรือไม่ว่าค่าบริการอยู่ที่เท่าใด และเรื่องการจ่ายเงินฌาปนกิจศพสำหรับ
ครอบครัวไหนที่ไม่เข้าร่วมถังขยะ ผมว่าคงไม่ใช่เพราะบางครอบครัวร่วมขยะรีไซเคลิแต่
ไม่ร่วมถังขยะให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย 

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -วันนี้ผมก็ได้ประสานไปยังผู้รับจ้างจัดเก็บสิงปฎิกูลในเขตตำบลบัวใหญ่เพ่ือมา 
( ประธานสภา อบต. ) ชี้แจงถึงเหตุผลเกี่ยวกับค่าบริการในการจัดเก็บที่เกิดความแตกต่าง  แต่ติดต่อไม่ได้ก็ไม่รู้

จะทำอย่างไรเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะพูดกับเขาอีกครั้ง 
นายอภินัน  ตรีศาสตร ์  -ตอนนี้ผมทราบว่ามีการลักลอบตัดไม้ยูคาในพื้นที่ อบต.บัวใหญ่ ไม่ทราบว่า 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ ) ทางเรามีมาตรการในการบริหารอย่างไรหรือไม่ครับ 
นายบุญธรรม จันทะวงษ์  -เราเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีเฉย ๆ ครับ เรื่องความรับผิดชอบเป็นอำนาจของฝ่าย 
( ประธานสภา อบต. ) ปกครองทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน อย่างไรก็ดีผมจะนำเรื่องนี้แจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบอีกครั้ง 
 ครับมีท่านใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ไว้เพียงเท่านี้ 
 



ปิดประชุม  เวลา ๑๒.๑๕ น. 
 
  

(ลงชื่อ)            สุภชัย  เอาะน้อย             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (    นายสุภชัย   เอาะน้อย     )  
                                     ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 
 
 

   (ลงชื่อ)        นุชนภางค์   เห็มวิพัฒน์           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (  นางนุชนภางค์  เห็มวิพัฒน์  )  
                                     ตำแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)           สมบัติ   ทูลธรรม               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (  นางสาวสมบัติ     ทูลธรรม  )  
                                     ตำแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)             ริต้าร์   วงมนต์               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (  นางสาวริต้าร์     วงมนต์    )  
                                     ตำแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)         บุญธรรม  จันทะวงษ์           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (  นายบุญธรรม  จันทะวงษ์   )  
                                     ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 
 


