
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
สมัยประชุม สมัยสามัญที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  ครั้งที่  1/2563 

วันพุธที่   12   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัคร   บุพบุญ ประธานสภา อบต. สมัคร   บุพบุญ  
2 นายนิมิตร  นาดี รองปรธานสภา อบต. นิมิตร  นาดี  
3 นายสมจิตร  มุงรัง เลขานุการสภาฯ  สมจิตร  มุงรัง  
4 นายสมพงศ์   ซากลมกลาง ส.อบต. หมูที่ 1 สมพงศ์   ซากลมกลาง  
5 นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่  1 บุญเสาร์  หมั่นกิจ  
6 นางมารศรี    นาดี ส.อบต.หมู่ที่  2 มารศรี    นาดี  
7 นายสุวิทย์   สิริวัฒนากุล ส.อบต.หมู่ที่  2 สุวิทย์   สิริวัฒนากุล  
8 นายประยูร     ช่างเหล็ก ส.อบต.หมู่ที่  3 ประยูร     ช่างเหล็ก  
9 นายทองวัน   นาดี ส.อบต.หมู่ที่  5 ทองวัน   นาดี  

10 นายโยธิน   ป่ามะไพร ส.อบต.หมู่ที่  5 โยธิน   ป่ามะไพร  
11 นางปรัชญา     จันทร์น้อย ส.อบต.หมู่ที่  6 ปรัชญา     จันทร์น้อย  
12 นายสงวน    พลประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที่  6 สงวน    พลประเสริฐ  
13 นายล ายวง    กล้าหาญ ส.อบต.หมู่ที่  8 ล ายวง    กล้าหาญ  
14 นางเปล่ง   แก้วรักษา ส.อบต.หมู่ที่  8 เปล่ง   แก้วรักษา  
15 นายสมัย   บ้วนนอก ส.อบต.หมูที่ 9  สมัย   บ้วนนอก  
16 นายบุญรัก   นาดี ส.อบต.หมูที่  10 บุญรัก   นาดี  

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ภิรมยา เอกตะคุ  
2 นายศิริพงษ์  ศรีอภัยพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  ศิริพงษ์  ศรีอภัยพันธ์  
3 นางวรรณวิไล  ชุมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วรรณวิไล  ชุมศรี  
4 นางบัวแพร  แก้วหีด ผู้อ านวยกองการศึกษา บัวแพร  แก้วหีด  
5 นายชูศรี  ดีสวน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3  ชูศรี  ดีสวน  
6 นายอุทัย  นรินทร์นอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9  อุทัย  นรินทร์นอก  
7 นายบุญส่ง  จันทร์น้อย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 บุญส่ง  จันทร์น้อย   
8 นายช านาญ  พิงชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  10 ช านาญ  พิงชัยภูมิ  
9 นายทองพูน  ทองแสง  ก านันต าบลหนองแจ้งใหญ่ ทองพูน  ทองแสง  

10 นายอ านวย นพรัมย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  1 อ านวย นพรัมย์  
 

ผู้เข้าประชุม  16 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  10  คน 
ผู้ไม่มาประชุม   -  คน 

 
 



 

-2- 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมัคร  บุพบุญ ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ 

                                          บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยประชุม สมัยสามัญ 1 ประจ าปี 2563  ระหว่างวันที่ 
๑-๑๕  กุมภาพันธ์ 2563 รวม  ๑๕  วัน  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่  ในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมสภาในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2562  ได้ก าหนดไว้
แล้ว   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  โดยอาศัยอ านาจตามในมาตรา 
๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ  ๒๒  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ ๑ -15  กุมภาพันธ์  ๒๕63  เป็นต้นไป รวม  ๑๕  วัน 
ประกาศเม่ือวันที่     เดือน  5   กุมภาพันธ์  2562 
 

มติที่ประชุม  -รบัทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
   เมื่อวัน ที ่ 24  ธันวาคม   2562 
นายสมัคร  บุพบุญ - เมื่อท่านสมาชิกได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม  2562  
   แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายงานการประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิก
   ท่านใดเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ผมขอให้สมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 
   2562   เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2562 
มติที่ประชุม  รับรองด้วยคะแนนเสียง 13  เสียง งดออกเสียง  3 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   กรทู้ถาม  
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 
ที่ประชุม   - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  

 5.1 เรื่อง  การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  พ.ศ. 2563  
นายสมัคร  บุพบุญ  กล่าวชี้แจง ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
   ๒๕๔8 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี
   ก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี 
   ก าหนดกี่วันและตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไข
   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือ
   หลายสมัย แล้วแต่องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุม 
   สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
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ประธานสภาฯ ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เรื่อง  ก าหนด 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์   
2562  ได้ก าหนดสมัยประชุมไว้  4  สมัย  และสมัยแรกของปีถัดไป 
สมัยที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์  2562  เริ่มวันที่ 1-15 ไม่เกิน 15 วัน  
สมัยที่ 2 เดือน  เมษายน    2562  เริ่มวันที่ 16-30 ไม่เกิน 15 วัน 
สมัยที่ 3 เดือน  สิงหาคม    2562  เริ่มวันที่ 1-15  ไม่เกิน 15 วัน 
สมัยที่ 4 เดือน  ตุลาคม     2562   เริ่มวันที่ 16-30 ไม่เกิน 15 วัน 
สมัยแรกของปีถัดไป  คือ เดือน กุภาพันธ์  2563 เริ่มวันที่  1-15  ไม่เกิน 15 วัน    
      เนื่องจากสภาฯ  ได้มีการประชุมครบทั้ง 4 สมัยแล้ว  ประธานสภาฯ จึงน าปรึกษาว่า 
ในปี  พ.ศ. 2563  สภาฯ จะก าหนดสมัยประชุมประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่ม 
สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุม   สมัยสามัย 
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และขอให้สมาชิกได้เสนอว่าการประชุมสภาฯ  จะก าหนดกี่
สมัย   หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงไม่เหมือเดิม  

นางเปล่ง  แก้วรักษา     กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ  ดิฉัน  นางเปล่ง  แก้วรักษา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  8 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอน าเสนอก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  2563  

ดังต่อไปนี้ 
ก าหนดสมัยประชุมสามัยประจ าปี พ.ศ. 2563    ก าหนด 4 สมัย 

 สมัยที่ 1 ก าหนดวันที่  1-15    กุมภาพันธ์  2563   มีก าหนด 15 วัน ก าหนดไว้แล้ว  
 สมัยที่ 2 ก าหนดวันที่  1-15    เมษายน    2563   มีก าหนด 15 วัน 

สมัยที่ 3 ก าหนดวันที่   1-15   สิงหาคม    2563   มีก าหนด 15 วัน 
สมัยที่ 4 ก าหนดวันที่  16-30  ธันวาคม    2563   มีก าหนด 15 วัน 
และก าหนดสมัยแรกของปีถัดไป คือเดือน กุมภาพันธ์  2564  เริ่มวันที่  1-15  
ไม่เกิน 15 วัน    

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะน าเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม                 -   ไม่มี   - 
 
ประธานสภาฯ             เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดน าเสนอก็ขอมติที่ประชุมตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

น าเสนอต่อไป 
มีขอมติสมาชิกรับรอง 2 ท่าน 

   เห็นชอบก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563   ไว้ 4 สมัย   
คือ  กุมภาพันธ์ ,  เมษายน ,  สิงหาคม   และ ธันวาคม   

   ผู้รับรอง   
1. นายบุญเสาร์  หม่ันกิจ   ส.อบต. หมู่ ที่ 1 
2. นายบุญรัก  นาดี         ส.อบต. หมู่ ที่  2 

มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2563   จ านวน  4 สมัย 
 
 
 
 
 
 



 

-4- 
 

 5.2 เรื่อง  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                       งบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายสมัคร  บุพบุญ  ด้วยสภาฯ ได้รับญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  รายละเอียดขอเชิญท่านปลัดองค์การ  
บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
ชี้แจง รายละเอียด  

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ   กล่าวชี้แจงรายละเอียดรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563   
 ปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
                               พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ  3) พ.ศ. 2543  

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ      

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น  ดังรายละเอียด 

 
5.2.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563   
ข้อความเดิม  

               (1) กล้องวัดมุม  ตั้งจ่ายไว้  43,500  บาท   รวมเป็น   110,000  บาท         
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ  กล้องวัดมุม (แบบอิเล็กทรอนิกส์) ชนิดอ่านค่ามุม 
ได้ละเอียด  5 พิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ )  จ านวน  1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1.กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง  
2. ก าลังขยาย 30  เท่า  
3.ขนาดเส้นป่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่ต  ากว่า 40 มิลลิเมตร  
4.ขนาดความกว้างของภาพที เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา  
5.ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.9เมตร  
6.ค่าตัวคูณคงที  100  
7.ค่าตัวบวกคงที  0  
8.ก าลังในการขยายภาพ 3 ฟิลิปดา  
9.เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading  
10. หน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา  
11. แสดงค่ามุม ทวี ได้ละเอียดโดยตรงไม่เกิน 5 ฟิลิปดา และ 10 ฟิลปิ ดา  
12. ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 2 ฟิลิปดา  
 
ข้อความใหม่ 
(1) กล้องวัดมุม  ตั้งจ่ายไว้  43,500  บาท   รวมเป็น   110,000  บาท         
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ  กล้องวัดมุม (แบบอิเล็กทรอนิกส์) ชนิดอ่านค่ามุม 
ได้ละเอียด  5 พิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ )  จ านวน  1 เครื่อง  
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คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์  
          1)  อ่านค่ามุมได้ละเอียด  5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ )               
             (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง                
             (2)  ก าลังขยาย 30 เท่า                
             (3)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร                
             (4)  ขนาดความกว้างของภาพที เห็นในระยะ 100 เมตร  ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา       
             (5)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร               
             (6)  ค่าตัวคูณคงที   100               
             (7)  ค่าตัวบวกคงที   0               
             (8)  ระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator มีช่วงการท้างาน + / -3 ลิปดา               
             (9)  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา    เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD           
                   (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้า  ของตัวกล้อง              
            (10)  แสดงค่ามุมที วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา              
            (11)  ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม  (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา               
            (12)  ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า               
            (13)  ความไวของระดับฟองยาว  40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า               
            (14)  สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ ง               
            (15)  มีแบตเตอรี ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี ได้               
            (16)  ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001  
            (17)  อุปกรณ์ประกอบ                     
                  -  ขากล้องเลื อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ งและสาย 1 ชุด                     
                  -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง                       
                  -  มีฝาครอบเลนส์                             
                  -  ที ชาร์ทแบตเตอรี                          
                  -  มีชุดเครื องมือปรับแก้ประจ ากล้อง              
            หมายเหตุ :  การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ งมีค่ายิ งน้อยยิ งดี  
 

5.2.2 การโอนลด  โอนเพิ่ม   
  รายการโอนลด  
 แผนงานเคหะและชุมชน  (หน้า  114) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
1. งบบุคลากร           
 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         
 เงินเดือนพนักงาน 

เพื อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ นประจ าปี   จ านวน  2  อัตรา  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  599,040 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ น ดังนี้     
       -  ผู้อ านวยการกกองช่าง    1  อัตรา   เป็นเงิน  342,720 บาท 
       -  นายช่างโยธา                1  อัตรา  เป็นเงิน  256,320 บาท 
  โดยโอนลดจากเงินเดือนนายช่างโยธา  จ านวน  66,500  บาท  เพื่อไปโอนเพิ่ม 
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รายการโอนเพิ่ม      เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
3.1.4  ครุภัณฑ์ส ารวจ  

              (1) กล้องวัดมุม  ตั้งจ่ายไว้  43,500  บาท   รวมเป็น   110,000  บาท         
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ  กล้องวัดมุม (แบบอิเล็กทรอนิกส์) ชนิดอ่านค่ามุม 
ได้ละเอียด  5 พิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ )  จ านวน  1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์  
          1)  อ่านค่ามุมได้ละเอียด  5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ )               
             (1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง                
             (2)  ก าลังขยาย 30 เท่า                
             (3)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร                
             (4)  ขนาดความกว้างของภาพที เห็นในระยะ 100 เมตร  ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา                   
             (5)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร               
             (6)  ค่าตัวคูณคงที   100               
             (7)  ค่าตัวบวกคงที   0               
             (8)  ระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator มีช่วงการท้างาน + / -3 ลิปดา               
             (9)  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา    เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD           
                   (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้า  ของตัวกล้อง              
            (10)  แสดงค่ามุมที วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา              
            (11)  ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม  (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา               
            (12)  ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า               
            (13)  ความไวของระดับฟองยาว  40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า               
            (14)  สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ ง               
            (15)  มีแบตเตอรี ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี ได้               
            (16)  ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001  
            (17)  อุปกรณ์ประกอบ                     
                  -  ขากล้องเลื อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ งและสาย 1 ชุด                     
                  -  มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง                       
                  -  มีฝาครอบเลนส์                             
                  -  ที ชาร์ทแบตเตอรี                          
                  -  มีชุดเครื องมือปรับแก้ประจ ากล้อง              
            หมายเหตุ :  การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ งมีค่ายิ งน้อยยิ งดี  
 
นายศิริพงษ์  ศรีอภัยพันธ์  ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับครุภัณฑ์กล้องวัดมุมได้ทั้งมุมราบและมุมดิ่ง สามารถวัดได้ทุก      
 ผอ. กองช่าง                          ระดับ และมีความละเอียดสูง เป็นระบบอัตโนมัติ  
นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ  เนื่องจากงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ได้ 
                                         ประกาศใช้ไปแล้วนั้น  ได้ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียง จึงขอโอนลด  โอนเพิ่มตามรายละเอียดที่  
                                         กล่าวชี้แจงแล้ว จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการโอนงบประมาณในครั้งนี้                
มติที่ประชุม       เห็นชอบให้มีการโอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน  1                
                               รายการ   
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5.2.3  โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  

รายการโอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
      เงินเดือนนายก/รองนายก        คงเหลือ  414,000  บาท 

               -เพื อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1 อัตรา ๆ 
ละ 20,400 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800 บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตราๆละ  11,220 บาท/เดือน   จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน269,280 บาท   โดยโอน
ลด  65,000  บาท  เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 
           รายการใหม่ 

       แผนงานเคหะและชุมชน 
      งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
       ครุภัณฑ์ส ารวจ  
        (2) เครื่องเจาะคอนกรีต                            ตั้งไว้  65,000  บาท  
                รายละเอียด    

- เครื่องยนต์ ขนาด 5.5  แรงม้า  
- เจาะรูคอนกรีตได้ตั้งแต่ 1” – 8”  
- ความเร็วสูงสุด 3,600  รอบ /นาดี  
- ระบบระบายความร้อนใช้น้ าส าหรับหล่อเย็น 
- ปรับระดับการเจาโดยการหมุนพวงมาลัย 
- มีล้อช่วยขับเคลื่อน 

 
ข้อมูลทางเทคนิค 
- ความจุถังเชื้อเพลิง   1.6  ลติร 
- ความจุน้ ามันเครื่อง   0.6  ลติร 
- อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1.1  ลิตร /ชม. 
- ความจุน้ าเปล่าในถังพ่นเจาะ  30  ลิตร 
- ใส่กระบอกเจาะได้  1” – 8” 
- ความยาวกระบอกไม่เกิน450  มม. 

 
นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธ์          ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดเครื่องเจาะคอนกรีต เป็นเครื่องยนต์เบนซิล สามารถเจาะ      
ผอ. กองช่าง                          ผวิลาดยาง  พ้ืนคอนกรีต ไว้ส าหรับในการตรวจสอบควบคุมงาน ตรวจสอบความ                         

                              หนา และเพ่ือให้ส าหรับคณะกรรมการในการตรวจรับงานของ องค์การบริหารส่วน    
                              ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ           เนื่องจากงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ได้ 
 ปลัด อบต.                           ประกาศใช้ไปแล้วนั้น  ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้  จึงขอโอนลด  โอนเพิ่มเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น            
                                         รายการใหมต่ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีาร งบประมาณขององค์กร 
                                         ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ  3) พ.ศ. 2543   
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                                       หมวด  4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                                        ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่       
                                         ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น 
                                         อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ตามรายละเอียดที่กล่าวชี้แจงแล้ว จึงขอความ         
                                         เห็นชอบจากสภาฯ ในการโอนงบประมาณในครั้งนี้   
             
มติที่ประชุม       - เห็นชอบให้มีการโอนเพ่ิม โอนลด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน  1               
                               รายการ  เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
  

5.3  เรื่องการแก่ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

5.3.1 การขุดเจาะบ่อบาดาล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ได้รับหนังสือจากผู้น าหมู่บ้านในเขต
ต าบลหนองแจ้งใหญ่เรื่องขอรับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบซับเมอร์ส (ปั๊ม
บาดาล)  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
เจาะบ่อบาดาลตามจุดต่างๆตามที่ได้รับหนังสือจากผู้น าหมู่บ้านและได้ส ารวจแหล่งน้ าผิวดิน
ที่ใช้ส าหรับระบบผลิตประปาหมู่บ้านพบว่าแหล่งน้ ามีปริมาณน้ าเหลือน้อยมากซึ่งคาดว่าจะ
ไม่เพียงพอส าหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
จากแหล่งน้ าผิวดิน เห็นควรให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาล และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ส าหรับ
ขั้นตอนการด าเนินการต้องด าเนินการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลและใช้น้ าบาดาลต่อ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา และด าเนินการอนุญาต
ขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ทั้งในส่วนของพ้ืนที่ดินที่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน และพ้ืนที่ดินที่มีหนังสือส าคัญรับรองที่หลวง (นสล.)  โดยมี
รายละเอียด จ านวน และสถานที่ ดังนี้ 
 1.บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
150 มิลลิเมตร ความลึกไม่เกิน 100 เมตร จ านวน 3 บ่อ ทั้งนี้เพ่ือให้ส าหรับบ้านหนอง
แจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่ 4 และส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ บนพ้ืนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

 2.บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 
มิลลิเมตร ความลึกไม่เกิน 100 เมตร จ านวน 1 บ่อ บนพ้ืนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 3.บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 , บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความลึกไม่เกิน 100 เมตร จ านวน 2 บ่อ ทั้งนี้เพ่ือใช้
ส าหรับบ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 และบ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 บนพ้ืนที่ดินสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
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4.บ้านอีโค หมู่ที่ 7 ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 
มิ ล ลิ เม ต ร  ค ว าม ลึ ก ไม่ เกิ น  1 0 0  เม ต ร  จ าน วน  2  บ่ อ  ทั้ งนี้ เ พ่ื อ ใช้ ส าห รั บ 
บ้านอีโค หมู่ที่ 7 บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8 และบ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 บนพ้ืนที่ดินสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 5.บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9 ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 
มิลลิเมตร ความลึกไม่เกิน 100 เมตร จ านวน 1 บ่อ บนพ้ืนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

6.บ้านหนองไข่ผ า หมู่ที่ 10 ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
150 มิลลิเมตร ความลึกไม่เกิน 100 เมตร จ านวน 1 บ่อ บนพ้ืนที่ดินที่มีหนังสือส าคัญ
รับรองที่หลวง (นสล.)  

ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการให้กองช่างด าเนินการส ารวจ ออกแบบและ
ประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ต่อไป 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล- 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมัคร  บุพบุญ ในวาระอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้ามีเชิญได้ครับเสนอแนะได้  
   เชิญได้ครับ  
นายช านาญ  พิงชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฯ  กระผมอยากสอบถามเรื่องการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลใน 
ผญบ. หมู่ที่ 10             การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งครับ  
นางสาวภิรมยา เอกตะคุ   กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน สอบถามทางคณะกรรมการ 
                                กลั่นกรองระดับจังหวัดแล้วว่าถ้าเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่สามารถท าได้ นอกจากเป็นที่ 
                                ของส่วนบุคคล ที่ที่เป็น นสร. ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงแจ้งให้ทราบและสอบถามว่ามีทาง 
                                หมู่บ้านไหนบ้างพอจะบริจาคท่ีส่วนบุคคลได้ ใช้พื้นที่เพียงประมาณ  4  ตารางวาเท่านั้น 
   และขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ประชาชนได้หลักการในการขออนุญาต ในกรณีขุดเจาะบ่อ 

น้ าบาดาลของประชาชนถ้าหากมีการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลในพื้นที่ท่ีขุดเจาะลึกเกิน  15  
เมตรลงไปต้องมีการขออนุญาตจากรมทรัพยากรน้ าก่อน จึงขอแจ้งให้ทราบ  

   ปัญหาในขณะนี้  คือเราไม่มีคนที่จะบริจาคที่ส าหรับการขุดเจาะบ่อน้ าบาลให้กับทางเรา  
นายชูศรี ดีสวน   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ถ้าหากเป็นที่ธรณีสงฆ์ สามารถด าเนินการไหมครับ  
นางสาวภิรมยา เอกตะคุ   ส่วนที่ธรณีสงฆ์  อันนี้เดียวขอศึกษาระเบียบก่อนว่าสามารถด าเนินการได้ไหม  แล้วจะแจ้งให้ 

ทราบอีกทีค่ะ 
นายสมัคร  บุพบุญ  เรื่องอ่ืนๆ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ    
นางบัวแพร  แก้วหีด  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพฯ  ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ 
ผอ.กองการศึกษา          สมาชิกทุกท่าน และผู้น าหมู่บ้านทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น  พอดีมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ 
                               จ านวน 3 เรื่อง คือ 

1)  เรื่อง งานบัวไหม บัวใหญ่ ซึ่งเป็นงานประจ าปีของอ าเภอบัวใหญ่เรา  ปีนี้เราได้
ด าเนินการอุดหนุนให้กับทางอ าเภอเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม  เพราะฉะนั้นปีนี้เราจะ
ไม่มีการจัดริ้วขบวนเข้าร่วม  แต่ก็ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯของเราทุกท่านได้เข้าร่วม
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
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2) เรื่อง  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ก็ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านและพนักงานของเรา
ได้ทราบเกี่ยวกับการจัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จะจัดขึ้นในวันที่  18  มีนาคม  2563  
ซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทย  ภาคเช้าก็จะท าพิธี  และภาคบ่ายก็จะเป็นการแข่งขันกีฬา ซึ่งปี
นี้  อบต. ของเราจะได้ร่วมทีมเดียวกันกับ อบต. ด่านช้าง  และ อบต.ห้วยยาง  

3) เรื่อง  การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดของต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงขอปรึกษาว่า
จะจะด าเนินการในช่วงวันไหน   จะต้องก าหนดวัน และมีการจับสายแบ่งสาย เลือกสี
ทีมของแต่ละทีม 

 
 ที่ประชุม   ตกลงเห็นชอบในการจัดวันที่   30 – 31  มีนาคม  2563  และนัดให้มาแบ่งสาย เลือกสี 
                               เสื้อทีมในวันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์ 2563 นี้นะคะ เวลา   9.00 น..  เสื้อทาง อบต.  
                               สนบัสนุนทีมละ  20 ตัว  ส่วนรางวัลแต่ละประเภทของกีฬา จะมี 4 รางวัล  
นายสมัคร  บุพบุญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้ามีเชิญได้ครับเสนอแนะได้  ถ้าไม่มี เสนอ 

เพ่ิมเติม กระผมขอปิดประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2563  ณ  
บัดนี้ ขอบคุณครับ 

 
   ปิดประชุมเวลา  10.18   น. 
 
       ลงชื่อ                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  (นายสมจิตร     มุงรัง) 
          เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
       ลงชื่อ                         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายสมัคร    บุพบุญ) 
           ประธานสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  
 ในการประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญท่ี  1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563   ในวันที่  …………………………………………… 
 
                                     ลงชื่อ................................................กรรมการ 
                                                          (นางมารศรี    นาดี )    
                                            สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2         
                      
     ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
                                        (นางเปล่ง  แก้วรักษา) 
                                                                    สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
 

ลงชื่อ..............................................   กรรมการ 
                                                               ( นายสมัย   บ้วนนอก)                  
                                                                 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  9 
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                                ขอให้เลขานุการสภาฯ   น าส าเนารายงานการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ   
มีมติรับรองรายงานการประชุม   เม่ือที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว   ขอให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ 
   
                           ลงชื่อ......................................  ......ผู้ตรวจสอบ 
                                                          (นายสมัคร      บุพบุญ) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


