
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งท่ี 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 

ในวันที่  12  มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
--------------------------------------------- 

 
  ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้เข้าประชุม    

1 นายบุญรัก   นาดี ประธานสภาฯ บุญรัก   นาดี  
2 นายโยธิน    ป่ามะไพร รองประธานสภาฯ โยธิน    ป่ามะไพร  
3 นายบุญเสาร์   หมั่นกิจ ส.อบต. หมู่ 1 บุญเสาร์   หมั่นกิจ  
4 นายสัญญา    บุญยัง ส.อบต. หมู่ 2 สัญญา    บุญยัง  
5 นายพิกุลทอง   กำมหาวงศ์ ส.อบต. หมู่ 3 พิกุลทอง  กำมหาวงศ์  
6 นายทรงยศ    ศรีวัฒนพงศ์  ส.อบต. หมู่ 4 ทรงยศ   ศรีวัฒนพงศ์   
7 นางสาวสมปอง   มิสา ส.อบต. หมู่ 6 สมปอง   มิสา  
8 นางสาวเพ็ญนภา   นรนิทร์นอก ส.อบต. หมู่ 7 เพ็ญนภา นรินทร์นอก  
9 นายประมวล   เกตุนอก ส.อบต. หมู่ 8 ประมวล   เกตุนอก  

10 นางสาวสำราญ   บุพบุญ  ส.อบต. หมู่ 9 สำราญ   บุพบุญ   
11 นางสาวภิรมยา   เอกตะคุ เลขานุการสภาฯ  ภิรมยา   เอกตะคุ  

 
 

 
 
 
 

  ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      

1 นายสมคิด    สิริวัฒนากุล นายก อบต. หนองแจ้งใหญ่ สมคิด    สิริวัฒนากุล  
2 นางเบญจกัลยาณี สิทธิวง รองนายก อบต. หนองแจ้งใหญ่ เบญจกัลยาณี สิทธิวง  
3 นางมารศรี   นาดี รองนายก อบต. หนองแจ้งใหญ่  มารศรี   นาดี  
4 นายวิมาน  โยธาโทน เลขานุการนายก อบต.หนองแจ้งใหญ่ วิมาน  โยธาโทน  
5 นางกฤติกา  ไชยชวคุปต์ หัวหน้าสำนักปลัด  กฤติกา  ไชยชวคุปต์  
6 นางวรรณวิไล  ชุมศรี  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน วรรณวิไล  ชุมศรี  
7 นางสาวลำพึง  พรมมานอก ผู้อำนวยการกองคลัง ลำพึง  พรมมานอก  
8 นายศิรพิงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง  ศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์  
9 นางบัวแพร  แก้วหีด  ผู้อำนวยการกองการศึกษา บัวแพร  แก้วหีด   

10 นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ  รุ่งเรือง สีดาวงษ์   
11 นางสาวธนิกา  ปักการะโน นักพัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ธนิกา  ปักการะโน  
12  นายณัฐพงศ์   ศรีสาลาแสง ผู้อำนวยการ ร.ร. บ้านหนองไข่ผำ ณัฐพงศ์   ศรีสาลาแสง  
13 นายสวัสดิ์  พืชสิงห์  องค์กรชุมชน  สวัสดิ์  พืชสิงห์   



 ๒ 
 
 

  ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง  ลายมือชื่อ 
14 นายอุทัย   นรินทร์นอก ผญบ. หมู่ 9 อุทัย   นรินทร์นอก 
15 นายอำนวย  นพรัมย์ ผญบ. หมู่ 1 อำนวย  นพรัมย์ 
16 นายสุนทร   วงษ์ชารี ผญบ. หมู่ 4 สุนทร   วงษ์ชาร ี
17 นายสุรศักดิ์   แก้วหีด  รอง ผอ. วท. บญ. สุรศักดิ์   แก้วหีด  
18 นางพงษ์พรรณ  สาระอินทร์ ผอ.รพ.สต. พงษ์พรรณ สาระอินทร์ 
19 นายชำนาญ  พิงชัยภูมิ ผญบ. หมู่ 10 ชำนาญ  พิงชัยภูมิ 
20 นายปรีชา   พลประเสริฐ ผญบ. หมู่ 6 ปรีชา   พลประเสริฐ 
21 นายจำนงค์  ปาปะโพธิ์  ผช. ผญบ. หมู่ 3 จำนงค์  ปาปะโพธิ์ 
22 นางสาวพัชรา   แก้วจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พัชรา   แก้วจันทร์ 
23  นายณัฐสิทธิ์   โพธิ์เงิน นิติกร ณัฐสทิธิ์   โพธิ์เงิน 
24  นายธนกฤต    ดวงจิต เจ้าพนักงานป้องกันฯ ธนกฤต    ดวงจิต 
25 นางสาวนวพร  นันทะเส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นวพร  นันทะเส 
26  นางสาวจารุภา ดุมกลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จารุภา ดุมกลาง 
27  นายอภินันท์    จันภิรมย์ พนักงานขบัรถ อภินันท์    จันภิรมย์ 
28  นายวิริยะ   พงศ์ศาสตร์ คนงาน วิริยะ   พงศ์ศาสตร์ 
29 นางวิลาวรรณ  อินอุ่นโชติ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วิลาวรรณ  อินอุ่นโชติ 
30  นางภรภัทร ภิภัทรตระกูลวงษ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ ภรภัทร ภิภัทรตระกูลวงษ ์

31  นางนวพร  งามปญัญา  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นวพร  งามปัญญา  
 

- มีผู้เข้าประชุม         11  คน  
- มีผู้เข้าร่วมประชุม    31  คน  
- มีผู้ลาประชุม           -   คน  
- มีผู้ขาดประชุม         -   คน  

 

เริ่มประชุม เวลา    09.00 น.  

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ทุกท่าน ดิฉันขอเรียนชี้แจงให้ท่าน 
  ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้กับท่านประกอบด้วย  
  กฎหมายและเอกสารต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตำแหน่งสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ง 
  ใหญ่ เปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
  ขอเชิญค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภา อบต. เรียนท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ด้วยสภาองค์การ 
  บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
  ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12-26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 รวม 15 วัน  
   
   



 ๓ 
   
  เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้กล่าวแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ง 
  ใหญ่ก่อนเข้ารับหน้าที่ ในคราวประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.  
  2565 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
  องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ข้อ 22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  ข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่  
  12-26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 รวม 15 วัน ประกาศเมื่อวันที่ 7 เดือนมกราคม  
  พ.ศ. 2565   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา                                                

ประธานสภา อบต. ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนตำบล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ซึ่งเลขานุการได้สำเนาแจกจ่ายให้กับ 
 ทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคำหรือไม ่อย่างไร ขอเชิญครับ                                                    

ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดแก้ไข เพ่ิมเติมถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
  ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 

ประธานสภา อบต. ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6  
  มกราคม 2565 ครับ                                                                                   

มติที่ประชุม ได้พิจารณารายงานการประชุมแล้วโดยไม่มีการแก้ไข สมาชิกสภามีมติรับรองรายงาน 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เสียง 
  เป็นเอกฉันท์                                                                                                                                               
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 5.1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา อบต. เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
  ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 58/5 วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า  

   “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาประชุมสภา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภา 
  องค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 
  ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

   การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดย 
  เปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร 
 แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

    

 

 



 ๔ 
 

   หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ 
  บริหารส่วนตำบลได้ ให้นายอำเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำนโยบาย 
  แจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำ 
  วิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง  
  ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว 

   ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม 
  นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี  

   คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการ 
  ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย” 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  ข้อ 123 กำหนดว่า  

   “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ 
  จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการ 
  ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

   เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่ น 
  ดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป” 

  ข้อ 124 กำหนดว่า  

  “สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่อง 
  ความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นให้สำเร็จตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปราย  
  ถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้” 

  ข้อ 125 กำหนดว่า  

   “ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของ 
  สมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถาม 
  หรือคัดค้านทีละคนเป็นลำดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้” 

  ข้อ 126 กำหนดว่า  

   “ในการอภิปรายนั้น นอกจากท่ีได้กำหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นำความในหมวด 5  
  มาใช้บังคัดโดยอนุโลม” 

ประธานสภา อบต. เมื่อท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
  การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ 
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ได้เลยครับ  เชิญครับ 
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นายก อบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 58  
  บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมา 
  จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
  ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 58/5 “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับ 
  หน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  ตำบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน  
  ตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก 
  องค์การบริหารส่วนตำบล  กระผมนายสมคิด  สิริวัฒนากุล ได้รับความไว้วางจาก 
  ประชาชนในเขตตำบลหนองแจ้งใหญ่ เลือกกระผมให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหาร  
  ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เพ่ือเป็นตัวแทนประชาชนในการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่น  
  ซึ่งกระผมได้เข้าใจและลงพ้ืนที่ได้เห็นสภาพของทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ รับทราบ 
  ปัญหาพ้ืนฐานความจำเป็นเบื้องต้นแล้ว กระผมมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาท้องถิ่น ด้วย 
  ความบริสุทธิ์ใจ ผดุงความเสมอภาคให้เกิดในชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาล 
  ส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล อสม. อปพร. และภูมิปัญญาท้องถิ่น) มีส่วนร่วม 
  ในการตัดสินใจเพ่ือนำมาพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาลคือ กฎหมาย คุณธรรม  
  ความโปร่งใส ยึดมั่นและเคารพใน 3 สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ  
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  หลักการ 
  สำคัญ คือ โลกกำลังอยู่กับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ต้องคำนึงถึงการ 
  พัฒนาที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

   1 นโยบายด้านน้ำ สำรวจวางผังการจัดการน้ำทั้งระบบหมายถึงพ้ืนที่รับน้ำ  
  แหล่งน้ำ เส้นทางการไหลของน้ำ บริหารจัดการใหม่ให้เป็นระบบทั้งตำบล 

    1.1 น้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ต้องสร้างและจัดทำแหล่ งน้ ำเพ่ือให้  
  น้ำประปาเพียงพอและมีความสะอาด ปลอดภัย 

    1.2 น้ำเพ่ือการเกษตร มีการขุดลอกลำห้วยจัดทำฝายเก็บกักน้ำขุดลอก 
  แหล่งน้ำสาธารณะ มีกฎระเบียบในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ทำน้ำประปาไปถึงแปลง 
  เกษตร การขุดเจาะน้ำบาดาลเมื่อเกิดภัยแล้ง 

  2. นโยบายด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบล 
    2.1 ถนนในหมู่บ้านถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ต้องดำเนินการสร้าง หรือ 

  ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ ทันทีเพ่ือการสัญจรไปมาที่สะดวกปลอดภัย 
    2.2 ถนนไปพื้นท่ีทำการเกษตรต้องพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบาย 

   3. นโยบายด้านการพัฒนาให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
    3.1 ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุก 

  ครัวเรือนที่มีบ้านเลขที่ 
    3.2 จัดให้มีไฟส่องสว่างตามถนนหนทาง ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง 
    3.3 จัดให้มีไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไปตามพ้ืนที่ทำการเกษตร 
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   4. นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม 
   หลักการสำคัญคือ คนต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็ก เยาวชน  

  คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จะต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย  
  ที่สมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี เข้มแข็ง เพ่ิมพูนทางสติปัญญา สามารถใช้ชีวิต 

  พ่ึงตนเองได้อย่างมีความสุข 
    4.1 เด็กอยู่ในครรภ์มารดา ต้องร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

  ให้แม่ท่ีตั้งครรภ์ได้รับความรู้ เข้าใจดูแลทารกในครรภ์และได้รับอาหารถูกต้องเพียงพอ 
    4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยมีมาตรฐาน ทั้งอาคาร 

  สถานที่ ครูผู้ดูแลเด็ก หลักสูตรการดูแลเด็กให้ดีทั้งสุขภาพสติปัญญาที่สร้างสรรค์มีการ  
  สร้างเสริมด้านจริยธรรมของเด็ก 

    4.3 ส่งเสริมในการพัฒนาเด็กในวัยเรียนของโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบล 
   4.4 เยาวชนต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านดนตรี กีฬา อาชีพ เสริมทักษะความรู้ 

  ความสามารถทุกๆด้านตามความสนใจ 
   4.5 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง 
   4.6 ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยให้มีการเข้าถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่รัฐ 

  จัดให้ โดย อบต.จะเป็นผู้พิจารณารับรองด้วยความเป็นธรรม 
   - ให้มีการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนกองบุญวันละ 1 บาท 
   4.7 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมชุมชนและให้มีงานประจำปี “งาน 

  ประเพณีข้าวใหม่ปลามัน” ปลายฤดูเก็บเกี่ยว 
   4.8 ทะนุบำรุงศาสนา วัดวา อารามและกิจการทางศาสนา 
   4.9 ส่งเสริมกลุ่มสตรี แม่บ้าน  

  5. นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ 
   5.1 ส่งเสริมการทำเกษตร ข้าว พืช ไร่ พืชสวน ให้มีการลดละเลิกในการใช้  

  สารพิษ สารเคมี 
   5.2 ส่งเสริมการปศุสัตว์ โค กระบือ ให้มีคุณภาพราคาสูงเพ่ิมรายได้ ส่งเสริม 

  การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน และอ่ืนๆ  
   5.3 ส่งเสริมการอาชีพการประมง การเลี้ยงปลา กุง้ หอย ปู 
   5.4 ส่งเสริมการอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอเสื่อกก  

  จักสาน ฯลฯ 
   5.5 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
   5.6 ส่งเสริมการตลาดของชุมชน โดยเฉพาะตลาดอาหารของชุมชน มีการนำ 

  ระบบออนไลน์มาใช้ในการตลาดของชุมชน 
   5.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนพัฒนาอ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านหญ้าคา 

  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
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  6. นโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   6.1 ส่งเสริมการพัฒนาบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ดินมีความปลอดภัยไม่มี 

  อันตรายจากสารพิษสารเคมี 
   6.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพ่ือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

  คืนมา เช่น เห็ดป่า ไข่มดแดง ผัก สมุนไพรต่างๆ เป็นต้น 
   6.3 การบริหารการกำจัดขยะในชุมชนมีมาตรการ คือ การลดขยะ การแยกขยะ  

  เพ่ือส่งโรงงานรีไซเคิล การจัดเก็บขยะโดยมีรถจัดเก็บ การฝังกลบขยะ การจัดการขยะ 
  เป็นพิษ (ขยะอันตราย) เพ่ือส่งต่อให้ อบจ. ต้องให้มีความรวดเร็วสะอาดอยู่เสมอ 

 7 พัฒนาองค์กร อบต.หนองแจ้งใหญ่ ในการบริการประชาชน 
   7.1 การต้อนรับประชาชนเข้าไปใช้บริการ ต้องยิ้มแย้ม แจ่มใส อำนวย 

  ความสะดวกให้เกิดความรวดเร็ว ผู้ไปขอใช้บริการมีความสุข จะใช้ระบบ ไอ.ที. เข้ามาใช้ 
  เพ่ือการแจ้งล่วงหน้าให้ อบต.ทราบล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพการบริการ 

   7.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการต้องโปร่งใส 
  และจะมีการประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆทุกเดือน 

   7.3 ยกระดับคุณภาพของ อบต.ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

   นโยบาย ที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้น จะสำเร็จและบรรลุตาม 
  วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน 
  ตำบลหนองแจ้งใหญ่ และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ จากประชาชนในเขตตำบลหนองแจ้ง  
  ใหญ่ของเรา และในระยะที่กระผมและทีมงานบริหารดำรงตำแหน่งพร้อมที่ จะพัฒนา 
  ตำบลหนองแจ้งใหญ่   ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ เพ่ือ 
  ประชาชนในตำบลของเรา 

 ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. เชิญท่านเลขานุการได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการแถลงนโยบายของ 
  ผู้บริหารต่อสภาท้องถิ่น เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  ข้อ 123 กำหนดว่า 

   “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ 
  จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการ 
  ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

   เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่ น 
  ดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป” 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอข้อซักถามหรือจะอภิปราย เชิญได้เลยครับ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดซักถาม สภารับทราบนโยบายนายกท่ีได้แถลงให้ทราบแล้ว 

 

 

 



 ๘ 
 

ประธานสภา อบต. ต่อไปขอเชิญนายกประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ.2565  

นายก อบต. ผมขอประกาศเจตจำนงสุจริตดังนี้  

  (นายกได้อ่านประกาศให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว และได้แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 
  คอร์รัปชันทั้งสภา) 
 
 2)  เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

ประธานสภา อบต. เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน ๓ ท่าน 

  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบทีเ่กี่ยวข้องให้แก่สมาชิกสภาได้รับทราบ  เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาทุกท่านตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น  
  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ให้ 
  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย                                                                                       

   (1) ผู้บริหารท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 

  (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ                                              

   (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ                                           

  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ 

  (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ                                                                       
              คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน   

   (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ                                              
    คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  

  (7) ปลัดองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการและเลขานุการ  

   (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ                                                          

  กรรมการตาม(3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
 ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1.กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
  การจัดทำร่างแผนพัฒนา 
 3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
 4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
 5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  6. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่  
  เห็นสมควร 

 

 



 ๙ 
 

ประธานสภา อบต. ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
  บริหารส่วนตำบลผู้สมควรได้รับคัดเลือก  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566  
  – 2570 จำนวน 3 ท่าน เชิญครับ 

นางสาวเพ็ญนภา นรินทร์นอก  เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7)  บริหารส่วนตำบลทุกท่าน    ดิฉันขอเสนอ นางสาวสำราญ  บุพบุญ  สมาชิกสภาฯ  
   หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ  

ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
    1. นายพิกุลทอง กำมหาวงศ ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอรับรองครับ 
   2. นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่1 ขอรับรองครับ 

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับเชิญครับ 

นายบุญเสาร์  หม่ันกิจ   เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ สมาชิกสภาองค์การ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่1)     บริหารส่วนตำบลทุกท่าน  ผมขอเสนอ นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์  สมาชิกสภาฯ  
  หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ  

ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง ๒ คนครบั 
   1. นายประมวล เกตุนอก    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ขอรับรองครับ 
    2. นางสมปอง มิสา      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขอรับรองค่ะ 

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับเชิญครับ 

นางสมปอง  มิสา   เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่6)     บริหารส่วนตำบลทุกท่าน  ผมขอเสนอ นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ 
   ที่ 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ  

ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง ๒ คนครับ 
    1.  นายสัญญา บุญยัง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่2 ขอรับรองครับ 
    2.  นางสาวสำราญ บุพบุญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอรับรองคะ่ 

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับเชิญครับ   

ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดเสนอท่านอื่นอีก 

ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอท่านอื่นอีก เป็นอันว่าทั้งสามท่านได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ 
   พัฒนาท้องถิ่น    ดังนี้ 

   1. นางสาวสำราญ บุพบุญ                                                                                                  
  2. นายทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์                                                                                                                
  3. นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ   

 

 

 

 

 

 



 ๑๐ 
 

  3) เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธานสภา อบต. ขอให้เลขานุภารชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภา ฯ เรียนท่านประธานสภา  นายกและสมาชิกสภาทกุท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม         
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง                               
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย                                                 

   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน                                                                           
   (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน                                                                     
   (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน                                                           
   (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน                                                                                                       
   (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน                                                                                                 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ           
  กรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (1) (2) (3)  
  (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้          
 กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามผล
 และประเมินผลแผนพัฒนา 

   (1) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ 
  พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น 
  ทราบ  โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้  ให้ปิด 
  ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  (2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ประธานสภา อบต.  เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร   
  ส่วนตำบล ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิน  
  ผลแผนพัฒนา จำนวน 3 ท่าน เชิญครับ 

นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์    เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)  บริหารส่วนตำบลทุกท่าน ผมขอเสนอนายสัญญา  บุญยัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2     
   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
    1. นายประมวล เกตุนอก    สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่8 ขอรับรองครบั 
   2. นายพิกุลทอง กำมหาวงศ ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่3  ขอรับรองครบั 

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับเชิญครับ 

 

 

 

 



 ๑๑ 
 

นายบุญเสาร์  หม่ันกิจ  เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) ผมขอเสนอ นายพิกุลทอง  กำมหาวงศ์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3 เป็นคณะกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
   1. นางสมปอง  มิสา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขอรับรองค่ะ 
   2. นางสาวเพ็ญนภา นรินทร์นอก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่7 ขอรับรองคะ่ 

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับเชิญครับ 

นายประมวล  เกตุนอก  เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาทุกท่าน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8)   ผมขอเสนอ นางสาวเพ็ญนภา นรินทร์นอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการ 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
   1. นายทรงยศ  ศรวีัฒนพงศ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่4 ขอรับรองครับ 
   2.  นางสาวสำราญ  บุพบุญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9    ขอรับรองคะ่ 

 มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับเชิญครับ                                                                                

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอท่านอืน่อีก 

ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีก เป็นอันว่าทั้งสามท่านได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลผลแผนพัฒนาองถิ่น    ดังนี้ 

   1. นายสัญญา  บุญยัง                                                                                                                   
  2. นายพิกุลทอง  กำมหาวงศ ์                                                                                                           
   3. นางสาวเพ็ญนภา นรินทร์นอก  

  4) เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 

ประธานสภา อบต. เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ  เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล หนองแจ้งใหญ่  
  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

   (๑) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม 
  ข้อ ๔ 

   (๒) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงิน 
  หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามท่ีสำนักงานหลักประกันสุขภาพ 
  แห่งชาติกำหนด 

   (๓) ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถ 
  เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมี  
  ประสิทธิภาพ 

    (๔) จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมาย 
  และหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 



 ๑๒ 
     

   (๕) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน 
  หลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพ 
 แห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

   (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องได้  
  ตามความจำเป็น 

ประธานสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนตำบลได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน  
  สุขภาพตำบลหนองแจ้งใหญ่ จำนวน 2 ท่าน เชิญครับ 

นายบุญเสาร์  หม่ันกิจ      เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1)   บริหารส่วนตำบลทุกท่าน ผมขอเสนอนางสมปอง  มิสา สมาชิกสภา หมู่ที่  6 เป็น 
  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
   1.  นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ 
   2.  นายประมวล  เกตุนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ขอรับรองครับ 

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับเชิญครับ 

นายสัญญา  บุญยัง  เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2)   ผมขอเสนอ นายประมวล เกตุนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการกองทุน 
  หลักประกันสุขภาพตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
   1. นางสาวสำราญ บุพบุญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอรับรองค่ะ 
   2. นางสาวเพ็ญนภา นรินทร์นอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ขอรับรองค่ะ 

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับเชิญครบั 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอท่านอื่นอีก 

ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีก เป็นอันว่าทั้งสองท่านได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแจ้งใหญ่ ดังนี้ 

   1. นางสมปอง มิสา 
   2. นายประมวล เกตุนอก 

  5) เรื่อง  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 

    ที่กันเงนิไว้ (หมวดค่าครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านนายกเสนอขออนุมัติครับ 

นายก อบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านผมขอเสนอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
  ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่กันเงินไว้ ดังนี้ 

 

 

 



 ๑๓ 
 

ข้อความเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกน้ำ 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (แบบบรรทุกน้ำ)  
  (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  6,000 ซีซี หรือกำลัง 
  เค รื่ อ งยนต์ สู งสุ ด ไม่ ต่ ำกว่ า  170 กิ โลวัตต์  เป็ น ไปตามบัญ ชี ราคามาตรฐาน 
  ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 

  - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2562  

ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทกุน้ำ  แบบเอนกประสงค์ 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ (แบบอเนกประสงค์)  
  (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  6,000 ซีซี หรือกำลัง 
  เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 

  - เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
    จากสำนักงบประมาณ 

  - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2562  

 เหตุผลและความจำเป็น   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ มีระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ  
  4 กิโลเมตร  มีหมูบ่้าน จำนวน ๑0 หมู่บ้าน จำนวนประชากร ประมาณ 7,000 คน  

  เมื่อเกิดปัญหาไฟไหม้ในพ้ืนที่ ไม่มีรถบรรทุกน้ำ หรือ รถดับเพลิง ที่จะเข้าไปดับเพลิง 
  ขณะเกิดเหตุไฟไหม้ ต้องร้องขอความ อนุเคราะห์ รถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองบัวใหญ่  
  ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 – 20 นาที อาจจะไม่ทันท่วงที ในการเข้าระงับเหตุไฟ 
  ไหม้ จึงเกิดการรุกรามได้อย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในพ้ืนที่ตำบลหนองแจ้งใหญ่  
  อีกท้ัง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริการสาธารณประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ส่งน้ำอุปโภค- 
  บริโภค ช่วงหน้าแล้ง หรือตามประชาชน โรงเรียน วัด  สถานที่ราชการต่างๆในพ้ืนที่  
  ร้องขอความอนุเคราะห์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุ ไฟไหม้ ทั้งในพ้ืนที่ 
   และพ้ืนที่ ข้างเคียง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของ 
  ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลหนองแจ้งใหญ่ให้มีความอยู่ดีกินดีมีความปลอดภัยในชีวิตและ 
  ทรัพย์สิน ต่อไป 

 

 

 



 ๑๔ 
 

   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.  
  2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  30 การแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินไว้หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
  ไว้แล้ว  จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการ 
  เบิกจ่าย 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีนายกได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเชิญสมาชิกสภาอภิปราย                                                            

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดอภิปราย 

ประธานสภา อบต. ขอมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ที่กันเงินไว้ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติเสียงเป็นเอกฉันท์ 

  6) เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญท่านนายกเสนอขออนุมัติครับ 

นายก อบต.  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านผมขอเสนอ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี          
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

รายการโอนลด โอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ 
รายการ โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายไว้   700,000 บาท  คงเหลือ  298,148 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  หนองแจ้งใหญ่ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  
  การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี  
  ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดย 
  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย 
  เอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า 
  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและ 
  เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย 
  ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ 
  โครงการ ฯลฯ  

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  

   1) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต(นม) 0002/ 
  ว 117  ลงวันที่14  กรกฎาคม 2564  

   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20  
  มีนาคม 2563 

 
 



 ๑๕ 
 
 โดยโอนลด 40,000 บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่าย  ดังนี้  
รายการโอนเพิ่ม  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  
(1)  เก้าอ้ี   หน้า  64  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ี จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็น 
  เงิน 12,000 บาท  
  รายละเอียด ดังนี้  
  - เบาะฟองน้ำ  หุ้มหนังเทียม  
  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ดังนี้  
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที ่มท  0808.2ว0746   ลงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2562 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
  จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
  กองมาตรฐานสำนักงบประมาณ  

  โดยโอนเพิ่ม 12,000 บาท คงเหลือ 286,148 บาท  

รายการโอนเพิ่ม  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน   หมวด  ค่าครุภัณฑ์   ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  
(2)  โต๊ะทำงาน   หน้า  65  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ระดับ  3 -6 จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 
  7,000 บาท  

  คุณลักษณะดังนี้  

  - ขนาดไม่น้อยกว่า 150 W x 75  Hcm  

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
  จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
  กองมาตรฐานสำนักงบประมาณ 

 โดยโอนเพิ่ม 28,000 บาท คงเหลือ 258,148 บาท     

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากทางฝ่ายผู้บริหารต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพ่ิมเติม  เพ่ือใช้สำหรับ 
  นั่งปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น  แต่เนื่องจากงบประมาณในการ 
  จัดซื้อในครั้งนี้ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติในการโอนเพิ่ม โอนลดในครั้งนี้ 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  
  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนงบประมาณ 
  รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ 
  เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

 



 ๑๖ 
 

รายการโอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โดยโอนเพิ่ม  118,000  บาท   เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(3)   โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

  - โครงการติดตั้งชุดประตูอลูมิเนียม และผนังอลูมิเนียมลูกฟูก พร้อมกระจกติดตาย 
  ประกอบด้วย 

  - ชุดผนังพร้อมประตูบานเลื่อน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร สูง 2.90 เมตร จำนวน 2 ชุด 

  - ชุดผนังลูกฟูกพร้อมกระจกติดตาย ขนาดกว้าง 5.80 เมตร สูง 2.90 เมตร จำนวน  
    2 ชุด 

  - ชุดประตูบานเลื่อน ขนาดกว้าง 1.70 เมตร สูง 2.90 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง 
  ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 118,000 บาท คงเหลือ 14,148 บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องด้วยคณะผู้บริหารมีวัตถุประสงค์ในการที่จะกั้นห้องประชุมเพ่ือเป็นห้องสำหรับ 
  ปฏิบัติงานของรองนายกฯ เลขานายก ประธานสภาฯ และรองประทานสภาฯ แต่ 
  เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม โอนลดเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 
  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนงบประมาณ 
  รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ 
  เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภา อบต. ตามท่ีนายกได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณมาเชิญสมาชิกสภาอภิปรายครับ                                                             

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดอภิปราย 

ประธานสภา อบต. ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติเสียงเป็นเอกฉันท ์

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

  

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

บุญเสาร์ หม่ันกิจ  ผมขอสอบถามเรื่องถนนทางเข้าบ้านหมู่ที ่1 หมู่ที ่4 ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่1) 

 
 



 ๑๗ 
 
ประธานสภา อบต. ให้ปลัด อบต.ชี้แจง 

ปลัด อบต. ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง 

ผู้อำนวยการกองช่าง ถนนหน้าวัดหนองแจ้งใหญ่ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้ามาปรับเกรดแล้วครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกครับ 

นายสัญญา  บุญยัง ถนนหมู่ที่ 2 ท่อน้ำทรุดขอให้ไปดำเนินการซ่อมดว้ยครับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่2)  

บุญเสาร์ หม่ันกิจ เรื่องทางน้ำข้างบ้านชาวบ้านท่อตันขอให้ไปซ่อมด้วย 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) 

ผู้อำนวยการกองช่าง ปัญหาทางระบายน้ำก็รอการดำเนินการตามข้อบัญญัติครับ 

นางสมปอง มิสา  ดิฉันขอให้ไปซ่อมท่อระบายน้ำตรงสามแยกบ้านตลุกยางค่ะ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่6)  

ประธานสภา อบต.  ให้ปลัดอบต.ชี้แจง 

ปลัด อบต. ค่ะตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามมาทั้งหมดก็คงเป็นงบประมาณในข้อบัญญัติปีนี้   
  ซึ่งรายรับของเราเข้ามายังไม่เพียงพอ ต้องจ่ายรายจ่ายประจำก่อน ถ้ามีรายได้เข้ามา  
  พอที่จะดำเนินการจัดจ้างตามข้อบัญญัติแล้วก็จะให้ทางกองช่างและกองคลังดำเนินการ 
  เสนอนายกเพ่ือจัดจ้างตามโครงการที่ได้ขอมา 

ประธานสภา อบต.  ด้วยทางอำเภอบัวใหญ่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและจัดจำหน่ายเหรียญที่ระลึก (เหรียญ 
  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) เพ่ือสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุส าวรีย์สมเด็จ 
  พระนารายณ์มหาราช  ขนาด 3.5 ซม. เนื้อทองแดง/เนื้อทองบรอนซ์ เหรียญละ  
  20 บาท จำนวน 100 เหรียญ   ก็ขอให้สมาชิกสภาช่วยกันสมทบคนละ 5 เหรียญ  
  เป็นเงิน 100 บาท อีกส่วนหนึ่งจะขอให้ผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน ผอ.กองต่าง ๆ 
  ช่วยกันสมทบทุนครับ 

  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก 

ประธานสภา อบต.  ผมขอขอบคุณท่านนายก และสมาชิกสภา ทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง 
  ที่ได้มาร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ในวันนี้ ผมขอ 
  ปิดการประชุมในครั้งนีค้รับ 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
       ลงชื่อ      ภิรมยา  เอกตะคุ      ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางสาวภิรมยา  เอกตะค)ุ 
         เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 

 
       ลงชื่อ       บุญรัก  นาดี ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
           (นายบุญรัก  นาดี) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 



 ๑๘ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  

   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยสามัญที่ สมัยที่ 1  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2565  ไดต้รวจรับรองรายงานการประชุม  ในวันที่   23  มีนาคม พ.ศ. 2565  
  
                                    ลงชื่อ        กรรมการ 
                                                    (นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ ์)    
                                          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4       
   
                      
     ลงชื่อ        กรรมการ 
                                     (นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ) 
                                                                สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
 
 

ลงชื่อ.        กรรมการ 
                                                                  (นายสัญญา  บุญยัง)                  
                                                                 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
 
                         ขอให้เลขานุการสภาฯ นำสำเนารายงานการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ มีมติ
รับรองรายงานการประชุม  เม่ือที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว  ขอให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ 
   
                            ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบ 
                                                            (นายบุญรัก  นาดี) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

 


