
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
สมัยประชุม  สมัยสามัญ ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันอังคารที่  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

................................................................................. 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ รายชื่อผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมัคร   บุพบุญ ประธานสภา อบต. สมัคร   บุพบุญ  
2 นายนิมิตร  นาดี รองปรธานสภา อบต. นิมิตร  นาดี  
3 นายสมจิตร  มุงรัง เลขานุการสภา อบต. 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     จันธิดา ส.อบต.หมู่ที่  6 ปรัชญา     จันธิดา  
12 นายสงวน    พลประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที่  6 -  
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 รายชื่อผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ภิรมยา  เอกตะคุ  
2 นางสาววรางคณา  วรรณจิตร์ นักวิชาการคลังช านาญการ วรางคณา  วรรณจิตร์  
3 นางกฤติกา   ไชยชวคุปต์ หัวหน้าส านักงานปลัด   กฤติกา   ไชยชวคุปต์  
4 นางวรรณวิไล  ชุมศรี นักเคราะห์นโยบายและแผน วรรณวิไล  ชุมศรี  
5 นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ ผอ. กองช่าง  ศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์  
6 นายสุวัฒน์  พลภักดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  6  สุวัฒน์  พลภักดิ ์  
7 นายกิตติ  แคนสี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  7 กิตติ  แคนสี  
8 นายชูศรี  ดีสวน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3  ชูศรี  ดีสวน  
9 นายอุทัย  นรินทร์นอก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 อุทัย  นรินทร์นอก  

10 นายทองพูน  ทองแสง  ก านันต าบลหนองแจ้งใหญ่ ทองพูน  ทองแสง  
11 นายสุนทร วงชารี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  4 สุนทร วงชาร ี  
12 นางบัวแพร  แก้วหีด  ผอ. กองการศึกษา บัวแพร  แก้วหีด  
13 นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์ ผอ. กองสวัสดิการฯ         รุ่งเรือง สีดาวงษ์  

 
 
 



-2- 
                      - ผู้มาประชุม  จ านวน  15  คน 
  - ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  13  คน 

- ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน    1  คน  

เริ่มประชุมเวลา  09.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมัคร  บุพบุญ    - ไม่มี- 
มติที่ประชุม     - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2                       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  การประชุมสภาสมัยประชุม สมัยสามัญ ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่   
   12 กุมภาพันธ์  2563  
นายสมัคร  บุพบุญ   - เมื่อท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การ  
(ประธานสภา อบต.)                   บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  สมัยประชุม สมัยสามัญ ที่ 1 ประจ าปี 
 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2563  แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด   
 จะเสนอหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายงานการประชุมหรือไม่    
                                         - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ผมขอให้สมาชิกยกมือรับรอง 
 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ สมัยประชุม สมัยสามัญ ที่ 1 
 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  ด้วยครับ 
มติที่ประชุม   - รับรองด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง งดออกเสียง 3  เสียง   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง  กระทู้ถาม………………………………………………………………………….… 
      3.1 ……ไม่มี-……………………………………………………………………………….. 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
        4.1 …-ไม่มี-………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 

ประธานสภาฯ    ตามท่ี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ 
                                       บริหารส่วนต าบลฯ ได้ยื่นญัตติ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
                                       ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  
                                       ประจ าปี 2563 ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
นางสาวภิรมยา เอกตะคุ          เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ก านันต าบลหนองแจ้งใหญ่ และผู้เข้าร่วม 
                                       ประชุมทุกท่าน  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
                                       ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้น าหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ว่าได้รับความ 
                                       เดือดร้อนและขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค 

        โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบซัมเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) แต่ทาง    
        
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ยังไม่มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนเรื่องน้ า  
ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะมีปัญหากันทุกหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่เดือดร้อนและเป็นปัญหา
ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน จึงจ าเป็นต้องบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประเภทครุภัณฑ์ 

         การเกษตร   ก็จะบรรจุไว้ในแผนฯ จ านวน  2 ขนาด  คือปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 2 PH    
         จ านวน  9 เครื่อง     และ ขนาด  3 PH  จ านวน  1 เครื่อง  ดังรายละเอียด 

ประธานสภาฯ            ตามท่ีทา่นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิก 
ท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนออะไรอีก 
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม           - มีมตเิห็นชอบให้ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่   
                                       2 ประจ าปี 2563    ด้วยคะแนนเสียง   13  เสียง  งดออกเสียง  3 เสียง  
นางสาวภิรมยา เอกตะคุ         ได้กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติม เกี่ยวกับงบประมาณท่ีใช้เป็นงบประมาณจากงบกลางว่าจะ 

ใช้ได้เพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอก็จะมีการประชุมเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง แต่ช่วงระยะนี้จังหวัดนครราชสีมาของเรายังไม่มีประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยแล้ง แต่
ถ้าหากประกาศแล้วจะจึงจะสามารถใช้ได้ 

ที่ประชุม           - รับทราบ -  
5.2 เรื่อง สรุปงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ (ต.ค. 
62 - 31 มี.ค. 63 
 สรุปงบประมาณรายรับ – รายจ่าย  ระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือน     

               ตุลาคม 2562 - มีนาคม  2563 
   การเงิน การคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประธานสภา        - มอบหมายให้ ส่วนกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง 
นางสาววรางคณา วรรณจิตร   - ในทุกๆ ไตรมาส จะต้องเสนอรายงานสถานะการเงินการคลัง ให้สภา อบต. หนอง
    แจ้งใหญ่  ได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
    ด าเนินงานของ อบต. หนองแจ้งใหญ่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563  ตามเอกสารที่ได้
    แจกให้ทุกท่านได้รับแล้ว จึง ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาดู และขออนุญาตที่ประชุมกล่าว
    รายงาน ดังนี้       
     รายรับจริง  ณ วันที่ 31  มีนาคม   2563 จ านวน 23,558,729.06  
    รายรับ 
 

รายได้ ประมาณการ รับจริง 
1. หมวดภาษีอากร 118,749 200 
2. หมวดค่าธรรมเนียมฯ 25,500 99,728.30 
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 394,915 223,834.40 
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค - - 
5. หมวดภาษีจัดสรร 11,116,754 9,636,477.93 
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด - - 
7. หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 21,508,950 10,637,563.39 
8. หมวดรายได้จากทุน   2,300 2,013 
9 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 25,506 

รวมเงิน 40,167,168 27,236,739.12 
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    รายจ่าย 
  

แผนรายจ่ายตามงบประมาณ ประมาณการ จ่ายจริง 
1.  งบกลาง 14,086,634 5,764,780.60 
2.  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,113,560 4,071,465 
3.  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,406,120 727,200 
4.  หมวดค่าตอบแทน  666,000 137,840  
5.  ค่าใช้สอย 5,796,260 1,049,560.23 
6.  ค่าวัสด ุ 2,324,644 662,157.23 
7. ค่าสาธารณูปโภค 319,000 113,928.22 
8.  หมวดค่าครุภัณฑ์ 563,950 388,950 
9.  หมวดเงินอุดหนุน 3,334,000 917,000 
10. หมวดรายจ่ายอื่น - - 
11. เงินที่จ่ายขาดเงินสะสม - 318,000 
12. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ฯ 1,557,000 483,000 
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,167,168 14,315,891.23 

        
     ส าหรับสรุปยอดเงินรับจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม   2563  จะให้ 
    ทางส่วนการคลังได้รายงานต่อไป 
     - สรุปรายรับ – รายจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 1 มีดังนี้ 
    รายรับ  จ านวน   27,236,739.12  บาท 
    รายจ่าย จ านวน    14,315,891.23 บาท 
  
ที่ประชุม   - รับทราบ 

  
    5.3  เรื่อง  การพิจารณาแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 2  

              ประจ าปี 2562      
1.1 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านบุเสมา  
หมู่ที่ 3 
ข้อความเดิม 
- วางท่อระบายน้ า คสล.และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 
1.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาวรวม  500  เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่  อบต.ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 1 ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย 

                                   ข้อความใหม่ 
1.1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3   
- วางท่อระบายน้ า ค.สล.ชั้น 3 มอก. จ านวน 391 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล.ชนิด

ส าเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หนา  0.08 ม. 
จ านวน 50 บ่อ พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก และขยายผิวจราจรโดยก่อสร้าง 
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รางตื้น กว้างไม่น้อยกว่า 0.81  เมตร  หนา  0.20  เมตร ความยาวรางตื้นรวม  

383.16 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 310.35 ตารางเมตร ระยะโครงการรวมไม่
น้อยกว่า 433.12 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.ก าหนด) พร้อมติดตั้ง
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
 

เหตุผล 
ตามที่ อบต.หนองแจ้งใหญ่ได้ด าเนินการส ารวจงานวางท่อระบายน้ าพร้อม

บ่อพักโดยให้ระบายน้ าจากในหมู่บ้านออกมาหน้าหมู่บ้านแล้วเลียบมาทางวัดบ้านบุ
เสมาจนถึงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งในช่วงระหว่างวัดถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น
จะต้องด าเนินการขุดวางท่อพร้อมบ่อพักในเขตทางหลวงของส านักงานทางหลวง
ชนบทนครราชสีมา (นม.6030) อบต.หนองแจ้งใหญ่ ได้ด าเนินการการขอใช้และ
ขออนุญาตก่อสร้างในเขตทางไปแล้วนั้น ปัจจุบัน อบต.หนองแจ้งใหญ่ยังไม่ได้รับรับ
หนั งสือตอบรับหรือให้ด าเนินการก่อสร้ างจากส านักงานทางหลวงชนบท
นครราชสีมาแต่อย่างใด ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายน้ าในชุมชนและ
ลดปัญหาผลกระทบในการก่อสร้างในเขตทางหลวง จึงเห็นควรให้มีการย้ายจุด
ระบายจากเดิมที่ระบายออกทางด้านหน้าวัดทางทิศใต้ไปทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
ย้ายมาทางด้านข้างวัดทางด้านทิศตะวันตกแล้วระบายออกทางด้านทิศเหนือของวัด 
ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินการดังนี้  

                1. วางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น 3 มอก. จ านวน 391 ท่อน  
     2. ติดตั้งบ่อพัก ค.ส.ล.ชนิดส าเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร 
สูง 1.00 เมตร หนา 0.08 ม. จ านวน 50 บ่อ พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก 
(เหตุผลที่ เลือกใช้บ่อพักแบบส าเร็จรูปเนื่องจากปัจจุบันใกล้ เข้าสู่ฤดูฝนการ
ด าเนินการจะค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้นเพ่ือความสะดวกและลด
ระยะเวลาในการด าเนินการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักให้มีความรวดเร็วและ
สามารถใช้การได้ทันต่อความต้องการของประชาชนจึงขอเลือกใช้บ่อพักแบบ
ส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในโครงการนี้) 

                   3. ขยายผิวจราจรโดยก่อสร้างรางตื้น กว้างไม่น้อยกว่า 0.81  เมตร  หนา   
0.20  เมตร ความยาวรวม  328.28 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 265.90 ตาราง 
เมตร 

                   4. ปรับแก้ไขระยะการก่อสร้างตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบใหแ้ก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
                                          โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3  - 
      ข้อความเดิม 

1.2 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรบ้านเสมาทอง  
หมู่ที่ 5    
-วางท่อระบายน้ า คสล.และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 
1.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ช่วงที่ 1 ระยะทางรวมบ่อพัก 293  เมตร  ช่วงที่ 
2 ระยะทางรวมบ่อพัก 195 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.ก าหนด) 
พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
1 ป้าย 
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    ข้อความใหม่ 
    1.2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5   
         ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ า ค.สล.ชั้น 3 มอก. จ านวน 182 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล. 

ชนิดส าเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หนา  
0.08 ม. จ านวน 24 บ่อ พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก และขยายผิวจราจร
โดยก่อสร้างรางตื้น กว้างไม่น้อยกว่า 0.81  เมตร  หนา  0.20  เมตร ความยาว
รางตื้นรวม  99.92 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 80.93 ตารางเมตร ระยะ
โครงการรวมไม่น้อยกว่า 201.40 เมตร  
ช่วงที ่2 วางท่อระบายน้ า ค.สล.ชั้น 3 มอก. จ านวน 264 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล.
ชนิดส าเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หนา  
0.08 ม. จ านวน 34 บ่อ พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก และขยายผิวจราจร
โดยก่อสร้างรางตื้น กว้างไม่น้อยกว่า 0.81  เมตร  หนา  0.20  เมตร ความยาว
รางตื้นรวม  211.68 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 171.46  ตารางเมตร ระยะ
โครงการรวมไม่น้อยกว่า 292.92 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.
ก าหนด) พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย      

    เหตุผล 
ตามที่ อบต.หนองแจ้งใหญ่ได้ด าเนินการส ารวจงานวางท่อระบายน้ าพร้อม

บ่อพักโดยการก่อสร้าง ช่วงที่ 2 ให้ระบายน้ าจากในหมู่บ้านออกมาด้านทิศใต้
บริเวณทางโค้งร้านโยธาวัสดุแล้วเลียบตามถนนสาย นม.6030 ฝั่งขวา ซึ่งในช่วง
ระหว่างเลียบถนนสาย นม.6030 นั้นจะต้องด าเนินการขุดวางท่อพร้อมบ่อพักใน
เขตทางหลวงของส านักงานทางหลวงชนบทนครราชสีมา (นม.6030) อบต.หนอง
แจ้งใหญ่ ได้ด าเนินการการขอใช้และขออนุญาตก่อสร้างในเขตทางไปแล้วนั้น 
ปัจจุบัน อบต.หนองแจ้งใหญ่ยังไม่ได้รับรับหนังสือตอบรับหรือให้ด าเนินการก่อสร้าง
จากส านักงานทางหลวงชนบทนครราชสีมาแต่อย่างใด ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้ าในชุมชนและลดปัญหาผลกระทบในการก่อสร้างในเขตทาง
หลวง จึงเห็นควรให้ผู้น าและชาวบ้านหาแนวทางการแก้ไขพิจารณาจุดการระบายน้ า
ใหม่ โดยผู้น าและประชาชนเห็นควรให้มีการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักเข้ามาใน 
เขตที่ดินที่มีการครอบครอบครองของประชาชนในหมู่บ้านและตัดปัญหาการขอใช้
เขตทางและเพ่ือให้มีการก่อสร้างได้ทันต่อความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน จึง
ได้มีมติให้วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักในเขตแปลงที่ดิน โฉนดเลขที่ 42472 ซึ่ง
เป็นที่ดินของ นางสาวลัดดาวัลย์ ขอแสนกลาง และเจ้าของที่ดินยินยอมให้มีการ
ด าเนินการก่อสร้างได้ โดยการด าเนินการก่อสร้างนั้นให้ก่อสร้างชิดแนวเขตท่ีดินด้าน
ติดกับทางหลวง นม.6030 และระบายน้ าออกทางทิศใต้ของแปลงที่ดินซึ่งมี
รายละเอียดในการด าเนินการดังนี้  

1 ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ า ค.สล.ชั้น 3 มอก. จ านวน 182 ท่อน และ
บ่อพัก ค.ส.ล.ชนิดส าเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 
เมตร หนา  0.08 ม. จ านวน 24 บ่อ พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก และ
ขยายผิวจราจรโดยก่อสร้างรางตื้น กว้างไม่น้อยกว่า 0.81  เมตร  หนา  0.20  
เมตร ความยาวรางตื้นรวม  94.08 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 76.20 ตาราง
เมตร ระยะโครงการรวมไม่น้อยกว่า 201.40 เมตร  
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2 ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ า ค.สล.ชั้น 3 มอก. จ านวน 264 ท่อน และ

บ่อพัก ค.ส.ล.ชนิดส าเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 
เมตร หนา  0.08 ม. จ านวน 34 บ่อ พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก และ
ขยายผิวจราจรโดยก่อสร้างรางตื้น กว้างไม่น้อยกว่า 0.81  เมตร  หนา  0.20  
เมตร ความยาวรางตื้นรวม  211.68 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 171.46  ตาราง
เมตร ระยะโครงการรวมไม่น้อยกว่า 292.92 เมตร 

           3. ปรับแก้ไขระยะการก่อสร้างตามความเหมาะสมของพ้ืนที ่
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบใหแ้ก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
                                          โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5  - 
 

    5.4  เรื่อง  การโอนลด โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่  
    รายการโอนลด  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
    งบด าเนินงาน    หมวดค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย 

อ่ืนๆ  
    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    ตั้งจ่ายไว้    700,000 บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  ตามที่กฎหมายก าหนด  อีกทั้ งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  และ
หรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร   และสิ่งพิมพ์   ค่าหนังสือ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ    โดยโอนลด  
60,000  บาท   เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่  

     
    รายการ  โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่  
    แผนงานการเกษตร 
    งานส่งเสริมการเกษตร  
    งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าครุภัณฑ์การเกษตร  
 ปั๊มซัมเมอร์ส พร้อมตู้ควบคุม 2 HP จ านวน 2 ชุด ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มซัมเมอร์ส พร้อมตู้ควบคุม 2 HP 
จ านวน  2  ชุด ๆละ  30,000  บาท   
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`นางสาวภิรมยา เอกตะคุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543   หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  

มติที่ประชุม    - เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง   เพื่อโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน  1 รายการ  คือ ครุภัณฑ์
การเกษตร - 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายสมัคร  บุพบุญ                    - มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
นายทองวัน นาดี   สอบถามเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
                                         และขยายผิวจราจรบ้านเสมาทอง  หมู่ที ่5  ว่าทางได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว  
นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธ์   ได้กล่าวชี้แจง  ว่าโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรบ้าน 
                                          เสมาทอง หมู่ที่ 5 นั้น ได้ด าเนินการแล้วและได้ท าหนังสือไปยังกรมทางหลวงแล้ว 
                                          เพ่ือแจ้งประสานเรื่องการเข้าท ากิจกรรมในพื้นที่เพราะพ้ืนที่โครงการที่จะด าเนิน 
                                         การเป็นรอยต่อของกรมทางหลวง อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ หากได้รับหนังสือ 
                                          ตอบรับก็จะรีบด าเนินการได้ 
นายอ านวย นพรัมย์  สอบถามเรื่องโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านแจ้งเจริญ หมู่ที ่4 (หน้าวัดซอย 2) 

ว่าทาง กองช่างได้ด าเนินการอยู่ในระหว่างช่วงไหน 
นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธ์   ได้กล่าวชี้แจง  ว่าโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านแจ้งเจริญ หมู่ที ่4 (หน้าวัดซอย  
ผอ.กองช่าง                            2)  ทางกองช่างได้ส ารวจแล้วว่า โครงการซ่อมแซมาจะมีอยู่  2 จุด จุดหน้าวัด 
                                          ปรากฎว่าส่วนข้างล่างของท่อเดิมของเส้นถนนเป็นโพรง  ซึ่งจะด าเนินเทพ้ืน 

แบบเดิมมันจะไม่ได้ ซึ่งจะต้องมีการเสริมพ้ืนดินข้างและทางกองช่างก็ได้ประมาณ 
การแล้ว 
- ส่วนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการอ่ืน ๆ  ก็จะอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับ 
จ้าง   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  10 บ้านหนองไข่ผ า และหมู่ที่ 5 บ้าน
เสมาทอง  ช่วงนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ  
- ส่วนโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 2  บ้านหญ้าคา ช่วงนี้อยู่ระหว่าง

ด าเนินการอยู่ ซึ่งด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว เทพื้นคอนกรีตได้ประมาณ 95 %   
                                         และจะเหลือเทไหล่เพียงเท่านั้น  
             ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการนั้นเราต้องจะต้องท าให้ถูกต้อง 

ตามระเบียบกฎหมาย หากไม่ถูกต้องแล้วเราก็ไม่สามารถด าเนินการได้ หากสิ่งไหน 
ผิดและไม่ตรงตามระเบียบหรือไม่สามารถด าเนินการได้เราก็จะแก้ไขให้มันถูกต้อง  

นางบัวแพร  แก้วหีด                 ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครแม่ดีเด่น  ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับทางผู้น าหมู่บ้านว่า 
 ผอ.กองการศึกษา                   เห็นสมควรว่าส่งใครบ้างเพ่ือส่งเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประจ าปี ซึ่ง 
                                         ต้องมีผลงานดีเด่นด้านใดบ้าง  หรือว่าลูกดีเด่น ก็ได้  
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นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ ์           ทางกองสวัสดิการฯ ขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ประจ าเดือน เมษายน 2563 เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในระหว่างช่วงของการปฏิบัติตาม
มาตรการของการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือ โรคโควิด 19 ซึง่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จะ
ด าเนินจ่ายเบี้ยยังชีพในวันที่   10  เมษายน  2563  จึงขอความร่วมทางผู้น า
หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้เข้ามารับเอกสารพร้อมเงินที่ส านักงานเพ่ือน าไปจ่ายให้กับ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่  10   ขอขอบคุณค่ะ                                        

ประธานสภาฯ    ในวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ 
ขอปิดการประชุมในครั้งนี้ ในสมัยประชุม สมัยสามัญที่  2 พ..2563 ขอบคุณครับ

     

- เลิกประชุมเวลา 10.45  น. 
 

        (ลงชื่อ)         สมจิตร   มุงรัง          ผู้จดรายงานบันทึกการประชุม 
           (นายสมจิตร      มุงรัง) 
                     เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่  
 

                                          (ลงชื่อ)     สมัคร   บุพบุญ               ผู้ตรวจรายงานบันทึกการประชุม 
      ( นายสมัคร   บุพบุญ ) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  
 สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่      สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 
                                     
                                                ลงชื่อ................................................กรรมการ 
                                                                  (นางมารศรี    นาดี )    
                                                    สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2      
    
                          ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
                                         (นางเปล่ง  แก้วรักษา) 
                                                                         สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
 

ลงชื่อ..............................................   กรรมการ 
                                                                      ( นายสมัย    บ้วนนอก)                  
                                                                       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   9 
             
                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสมัย
สามัญที่............./................ครั้งที่...............เมื่อวันที่.............เดือน................................... .............พ.ศ. ...................... 
   

 
                           ลงชื่อ......................................  ......ผู้ตรวจสอบ 
                                                          (นายสมัคร      บุพบุญ) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 



 
 
 
    
 
 
 

 


