
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งใหญ่ 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2 / 2564 
วันที่  23  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งใหญ่ 
ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1. นายลอย   บัวดี ประธานสภาฯ ลอย  บัวดี  
2. นางพยุง   บุญจุ้ย รองประธานสภาฯ พยุง  บุญจุ้ย  
3. นายเสงี่ยม   เรเรือง สมาชิก อบต. ม.1 เสงี่ยม  เรเรือง  
4. นายชมเชย   เพ็ชรเกิด สมาชิก อบต. ม.2 ชมเชย  เพ็ชรเกิด  
5. นางน้้าผึ้ง   สว่างแก้ว สมาชิก อบต. ม.2 น้้าผึ้ง  สว่างแก้ว  
6. นายบิ้ง  มาตสนา สมาชิก อบต.  ม.3 บิ้ง มาตสนา  
7. นายประเสริฐ   จันทร์ใด สมาชิก อบต. ม.4 ประเสริฐ  จันทร์ใด  
8. นายวีระวัฒน์  ลือพัฒธิมา สมาชิก อบต ม.4 วีระวัฒน์ ลือพัฒธิมา  
9. นายบุญทอด   ช้านาญ สมาชิก อบต. ม.5 บุญทอด  ช้านาญ  

10. นายชาตรี   ผายแสง สมาชิก อบต. ม.6 ชาตรี  ผายแสง  
11. นายแถม   มณีขวัญ สมาชิก อบต. ม.6 แถม  มณีขวัญ  
12. นายเยี่ยม   เดโชเม็ง สมาชิก อบต. ม.7 เยี่ยม  เดโชเม็ง  
13. นายส้าเนียง   การภักดี สมาชิก อบต. ม.8 ส้าเนียง  การภักดี  
14. นางสาวรสริน   แก้วกองศรี สมาชิก อบต. ม.8 รสริน  แก้วกองศรี  
15. นางวันเพ็ญ   ชูจิตร สมาชิก อบต. ม.9 วันเพ็ญ  ชูจิตร  
16. นายชู   เพชรพันธ์ สมาชิก อบต. ม.9 ชู  เพชรพันธ์  
17. นางประทุมทิพย์   วงค์ใจ สมาชิก อบต. ม.10 ประทุมทิพย์ วงค์ใจ   
18. นายบุญชู   สโมสร สมาชิก อบต. ม.10 บุญชู   สโมสร  
19. นายสุชาติ   วงค์สุวรรณ์ สมาชิก อบต. ม.11 สุชาติ  วงค์สุวรรณ ์  
20. นายบุญยืน   เจริญสุข สมาชิก อบต. ม.12 บุญยืน  เจริญสุข  
21. นายสมพร   ทองค้าดี สมาชิก อบต. ม.12 สมพร  ทองค้าดี  
22. นายสนั่น   เหล่าเขตกิจ สมาชิก อบต. ม.13 สนั่น  เหล่าเขตกิจ  
23. นางกัญจะนา   ค้าสะอาด สมาชิก อบต. ม.13 กัญจะนา  ค้าสะอาด  
24. นายสุรินทร์   ผูกเรือง สมาชิก อบต. ม.14 สุรินทร์   สุรินทร์  
25. นางชวน   อุ่นสมัย สมาชิก อบต. ม.15 ชวน   อุ่นสมัย  
26. นายศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม สมาชิก อบต. ม.16 ศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม  
27. นายณรงค์   ชูเนตร สมาชิก อบต. ม.16 ณรงค์    ชูเนตร  
28. นายสุด   แหยมดอนไพร สมาชิก อบต. ม.17 สุด   แหยมดอนไพร  
29. นายดอกรัก   สโมสร สมาชิก อบต. ม.17 ดอกรัก  สโมสร  
30. นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท สมาชิก อบต. ม.18 เดือนรุ่ง  เนียมสนิท  
31. นายทวิน   เมฆอ้อย สมาชิก อบต. ม.19 ทวิน  เมฆอ้อย  
32. นายประสิทธิ์  กาศเกษม เลขานุการสภาฯ ประสิทธิ์  กาศเกษม  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1. นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายก อบต. สุรัตน์       ดอนศรีคุ้ม  
2. นายสมคิด  บุษดี รองนายก อบต. สมคิด       บุษดี  
3. นายช้านาญ  กุลศรี รองนายก อบต. ช้านาญ      กุลศรี  
4. นายชาลี  เสือนาราง เลขานุการนายก อบต. ชาลี          เสือนาราง  
5. นายวิชาญ ยศแสง ผู้อ้านวยการกองช่าง วิชาญ        ยศแสง  
6. นางสาวสุมน จันทร์ท้าว นักวิเคราะห์นโยบายฯ สุมน          จันทร์ท้าว  
      
      
      

 

 ผู้ไม่มำประชุม 
- ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ เริ่มประชุม............. 
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เริ่มประชุม   เวลำ 09.30 น. 

นำยลอย  บัวดี  - เมื่อที่ประชุม สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
(ประธำนสภำฯ) ส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ สมัยแรก ประจ้าปี 2564 ครั้งที่ 2 ประจ้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564      
ขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
 
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธำนสภำฯ  1.1 เรื่อง กำรลำป่วย ลำกิจ กำรไปรำชกำรของสมำชิก ดังนี้  
   มีสมาชิก ไม่ได้มาประชุม ประกอบด้วย  

1. นางกัญจะนา    ค้าสะอาด   (ลาประชุม) 
2. นายบุญยืน      เจริญสุข   (ลาประชุม)  

   3. นายประเสริฐ    จันทร์ใด   (ลาประชุม) 
   4. นายสมพร    ทองค้าดี (ลาประชุม)  
   5. นายณรงค์    ชูเนตร  (ลาประชุม) 
   1.2 เรื่องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ประจ้าวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2564  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 166 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 49 ราย 
ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 89 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 28 ราย รวม
สะสม 24,571 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 21,935 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,636 
ราย รักษาหายป่วยแล้ว 22,111 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 2,380 ราย เสียชีวิตสะสม 80 ราย 
    1.3 “เลขำธิกำร กกต.”คำดมิถุนำยน "เลือกตั้ง อบต." ส่วนกันยำยน -ตุลำคม 
เลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. และ เมืองพัทยำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้ง เมื่อเสร็จการเลือกตั้งเทศบาลแล้ว ทาง
กระทรวงมหาดไทยก็คงนับเวลาตามที่ตกลงกันไว้ประมาณ 3 เดือน ช่วงมิถุนายน ก็อาจจะเป็นการ เลือกตั้ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.) และช่วงประมาณเดือนกันยายนไม่เกินตุลาคม ก็จะเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
    1.4. เรื่องนโยบำย, หนังสือสั่งกำรจำกกระทรวงมหำดไทย / กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น /ข้อรำชกำรจำกจังหวัด อ ำเภอ มีดังนี้ 
   -เรื่องอ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง ขอบคุณทางส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือในการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ หอประชุมอ้าเภอโพธิ์
ประทับช้าง  
   -เรื่องวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในปี 2564  มีดังนี้  วันตรุษจีน 12 กุมภาพันธ์,   
วันหยุดราชการประจ้าภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจ้าปี 26 มีนาคม, ชดเชยสงกรานต์ 12 เมษายน, 
วันหยุดราชการประจ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีบุญบั้งไฟ 10 พฤษภาคม, เนื่องในวันมหิดล 24 
กันยายน,  วันหยุดราชการประจ้าภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ 6 ตุลาคม , วันหยุดราชการประจ้าภาคกลาง 
ประเพณีเทศกาลออกพรรษา 21 ตุลาคม , และวันจันทร์ 22 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช  
    -เรื่องเตือนระวังภัยสาธารณะต่างๆ เช่น อัคคีภัย เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศแห้งแล้ง 
และตามอาคารบ้านเรือนที่มีการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่า ช้ารุด การเดินสายไฟฟ้าในบ้านเรือนที่ใช้งานมา
นาน คอยหมั่นตรวจสอบ และด้าเนินการแก้ไข ติดตั้งระบบให้มีสภาพใช้งานได้ดี 
 

/ -เรื่องการเผาตอซังข้าว……….. 
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    -เรื่องการเผาตอซังข้าว หรือต้นข้าวที่เกิดหลังการเก็บเกี่ยวหรือเกี่ยวข้าวของเกษตรกร 
สร้างมลพิษ ควัน ฝุ่นลอยตามอากาศ ก่อปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถ้าสูดดมเข้าไปก็จะเป็นการ
สะสมสารพิษในร่างกาย และพร้อมที่จะออกอาการได้ตลอดเวลถ้าร่างกายภูมิคุมกันไม่แข็งแรง 
   -เรื่องการดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์การที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือไม่ให้
มีการรวมตัวรวมกลุ่มในการจาบจ้วง ละเมิดสถาบันเบื้องสูง ประกอบกับการดูแลรักษาทั้งเรื่องของธงชาติ พระบรม
รูป ให้มีความสะอาด ใหม่ อย่างสมพระเกียรติอยู่เสมอ  
    - เรื่องกำรขอใช้ที่ดินของรำชกำร (สปก.) ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร/ ด ำเนินกำร        
สิ่งถำวร โครงสร้ำงอ่ืนๆ โดยถือปฏิบัติตาม  
    1. ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518   

2. ระเบียบ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้
เลขาธิการส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและ
กิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 

ซ่ึงขั้นตอนการยื่นค้าขออนุญาตใช้ที่ดิน  
            9) การขออนุญาตทุกกิจการจะต้องมีความเห็นของ อบต. และหากเป็นกิจการที่เห็นว่า 
อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากชุมชุนท้องถิ่นว่า  
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ทั้งนี้ กิจการใดที่กฎหมายระบุว่าต้องผ่านการ
พิจารณาของหน่วยงานอื่น ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย 
    3. ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาค้าขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภค 
และกิจการอ่ืน ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน แนบท้ายค้าสั่งส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ที่  50 /2549     
สั่ง ณ วันที่  25   มกราคม พ.ศ.  2549 ( ข้อ 2.7 การขออนุญาตโดยทั่วไปต้องมีความเห็นของผู้ปกครองท้องที่ 
แต่หากเป็นกิจการที่ เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องผ่านความเห็นชอบจากชุมชนท้องถิ่นว่าไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กิจการใดหากมีกฎหมายระบุว่าต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานอ่ืนจะต้องมี
ความเห็นของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย 
    - กำรช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียน  เด็กนักเรียน  สถำนศึกษำ มีระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส้าหรับนักศึกษา 
และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 มีค้านิยาม ดังนี้ 
         “นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 
        “ผู้ยากจน” หมายความว่า ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การเลี้ยงชีพ  มีชีวิตอยู่อย่างยากล้าบาก และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน 
         “ผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถด้ารงชีวิตได้
เท่าเทียมกับผู้อ่ืน 
    ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นทุนการศึกษาส้าหรับนักศึกษาหรือ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม โดยค้านึงถึงสถานะการเงินการคลัง 
    ข้อ 5 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เห็นควรให้มีรายจ่ายตามข้อ 4 ใน
ปีงบประมาณใดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  
 

/ (1) ให้ตั้งงบประมาณ............. 
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        (1) ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายส้าหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือไว้ใน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 
        (2) ให้ตั้งงบประมาณตาม (1) ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่าน
มาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ดังนี้ 
          (ก) รายได้จริงไม่เกินห้าสิบล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสาม แต่ไม่เกินหนึ่ง
ล้านบาท 
          (ข) รายได้จริงเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
ร้อยละสองจุดห้า แต่ไม่เกินสามล้านบาท 
          (ค) รายได้จริงเกินสองร้อยล้านบาทขึ้นไป ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสองแต่ไม่เกิน
ห้าล้านบาท 
    ข้อ 6 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
       (1) เป็นผู้ที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี  
       (2) เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 
    ข้อ 7 ให้นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครอง ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการ
ช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ยื่นค้าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
       ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งค้าขอตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ ตามระเบียบนี้ 
    ให้ปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ ได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือตามวรรคสอง ณ 
ส้านักงาน หรือที่ท้าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ท้าการหมู่บ้าน ชุมชน ให้ทราบเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า    
สิบห้าวันท้าการ 

2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
    ข้อ 8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน        
คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (3) กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (กรรมกำร) ประกอบด้วย  
    (ก) นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จาก
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล  
    (ข) ข้าราชการส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ ที่ท้องถิ่น
จังหวัดมอบหมาย  
    (ค) ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากนายอ้าเภอ เป็นกรรมการ  จ้านวนไม่เกิน   
2 คน  
   (ง) ผู้แทนประชาคม ที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคัดเลือก เป็นกรรมการ จ้านวน  
ไม่เกิน 3 คน  
   (จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นกรรมการ และเลขานุการ  
   (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นกรรมการ ที่นายกองค์การ 
บริหารส่วนต้าบลมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ จ้านวนไม่เกิน 2 คน 
 

/ หมวด 4 การให้ความ.............. 
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    หมวด 4 กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
    ข้อ 12 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นอกจากกรณี การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์ 
จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการตามข้อ 9  (หน้าที่ของกรรมการช่วยเหลือฯ) 
    ข้อ 9 ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ้านาจ
หน้าที่ ดังนี้  

(1) ให้น้ารายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส้ารวจโดยหน่วยงานของรัฐ และ
รายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามข้อ 12 มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้  

(2) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (1) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ ส้านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และท่ีท้าการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  

(3) รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ 
ต่อไป  

(4) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม  
(5) การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ก้าหนดไว้ในระเบียบนี้  

- เรื่องส้านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (สปก.) ได้มีหนังสือแจ้งถ่ายโอนภารกิจให้
องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ดูแลรับผิดชอบในส่วนของอาคารรวบรวมผลผลิต งบประมาณด้าเนินการ      
สามล้านกว่าบาท   
 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ   - ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ตรวจสอบเอกสาร รายงานวาระการประชุมสภาฯ เมื่อ
ครั้งที่ผ่านมา  ว่ามีข้อความเรื่องใดตกหล่นหรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้
ด้าเนินการตรวจสอบไปแล้ว กรณีพบเห็นข้อผิดพลาด ให้ยกมือพร้อมชี้แจงเสนอแก้ไข เพ่ิมเติมได ้
  -กล่าวเชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
เลขำนุกำรสภำฯ   -กล่าวชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท้าส้าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อน
เวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น และการแก้ไขถ้อยค้าในรายงาน
การประชุมให้กระท้าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 
ทีป่ระชุมสภำฯ  -ร่วมกันตรวจสอบรายงานประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มีแก้ไขใดๆ 

ประธำนสภำฯ  -ขอมติจากที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจ้าปี 2564  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 

มติที่ประชุม  -รับรอง   27  เสียง  ,  ไม่รับรอง       -       เสียง 
/ ระเบียบวาระท่ี ๓   ………… 
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ระเบียบวำระท่ี ๓    เรื่องกะทู้ถำม   

- ไม่มี  

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำฯตั้งขึ้น พิจำรณำแล้วเสร็จ 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
ประธำนสภำฯ  5.1 พิจำรณำโครงกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวงเงิน
งบประมำณ 3,088,000 บำท  ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
เลขำนุกำรสภำฯ   - ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ   
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

   “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ้าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส้ารองเงินสะสม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส้ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้  
    (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  
    (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส้ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบ
ห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีนั้น หากมีความจ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน้าเงินทุนส้ารองเงิน
สะสมเฉพาะในส่วนที่เกิน ไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
    (1) ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดท้าเพ่ือบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก้าหนด  
    (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว  
    (3) ให้กันเงินสะสมส้ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน  
     (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด้าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด้าเนินการภายในระยะเวลาที่ก้าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค้านึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ” 

 
ประธำนสภำฯ   - เนื่องจากทางคณะผู้บริหารฯ ได้เสนอญัตติการพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสม ปีงบประมาณ 2564 โอกาสนี้ขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงหลักการ และเหตุผลที่เสนอญัตตินี้ 
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นำยกองค์กำรบริหำร-  -กล่าวเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต ำบล   ส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีการส่งเรื่องค้าร้องเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เกี่ยวกับปัญหาการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การสัญจร
ไปมาในพ้ืนที่ที่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง ถนนช้ารุดเสียหาย ดังนั้น
จึงมีความประสงค์เสนอญัตติพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564  โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ   
การคลัง เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาฯ ดังนี้ 
    กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่  1 ก.พ. 2564 
   (1) เงินสะสมทั้งสิ้น          11,832,424.80 บาท    
   - กันไว้เป็นงบบุคลากร 3 เดือน     เป็นเงิน  3,137,262 บาท 
   - กันส้ารองกรณีเกิดสาธารณภัย ร้อยละ10 ของงประมาณ 2564  
         เป็นเงิน 4,659,590  บาท 
    คงเหลือวงเงินสะสมใช้จ่ำยได้     4,035,572.80 บำท 
    
   (2) เงินทุนส้ารองเงินสะสม     9,564,134.16 บาท  
   
   จึงขอเรียนมายังสภาฯ ว่า การใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้  ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะ   
ทางการคลังอย่างแน่นอน โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้ 

โครงกำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่ สายหมู่ 1 ถึง หมู่ 
19 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หู
ช้างไม่น้อยกว่า 362.70 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 135 ข้อ 2) เป็นเงินจ้านวน 154,000.00 บาท 
    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส ซอยนานายชุม 
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 2.5 เมตร ยาว 126 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 315 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 1/2563 หน้า 7 ข้อ 6) เป็นเงินจ้านวน 136,000.00 บาท 
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส สายบ้านทุ่ง
ประพาส ถึงบ้านขุยยาว ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หูช้างไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 ข้อ 4) เป็นเงินจ้านวน 21,000.00 บาท 
    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยคันเบ็ด ซอยบ้านนางก้า
มะลิด ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 288 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 2/2563 หน้า 7 ข้อ 5) เป็นเงินจ้านวน 123,000.00 บาท 
    5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปิ้งเกลือ ซอยกลางบ้าน 
บ่อปิ้งเกลือ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 2/2563 หน้า 8 ข้อ 7) เป็นจ้านวนเงิน 151,000.00 บาท 
     

/6. โครงการก่อสร้างถนน............ 



-9- 
 

    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย  สายบ้านนาย
สุนทร สดุดี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 2/2563 หน้า 72 ข้อ 24) เป็นจ้านวนเงิน 153,000.00 บาท 
    7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  6 บ้านหนองพง สายข้างวัด       
บ้านหนองพง ถึงบ้านนายพนิช ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 26 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มี
พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ข้อ 32) เป็นเงินจ้านวน 33,000.00 บาท 
    8. โครงการขุดวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก แก้ปัญหาน้้าขัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง
บริเวณทางข้ามคลอง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 15 วางท่อระบายน้้า 0.40 x 1.00 เมตร จ้านวน 65 ท่อน บ่อพัก 0.80 
x 0.80 เมตร จ้านวน 6 บ่อ (ปรากฎอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561-2565) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง 1/2563 หน้า 34 ข้อ 3) เป็นจ้านวนเงิน 90,000.00 บาท 

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน สายบ้านบึงบ้าน – 
บ้านหนองจอก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 2/2563 หน้า 11 ข้อ 14) เป็นจ้านวนเงิน 151,000.00 บาท 
    10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี  ซอยนายประชุม 
ถาวร ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 77 ข้อ 39) เป็นเงินจ้านวน 128,000.00 บาท 
    11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี  สายบ้านนายสุทิพ 
ไทยตรง – บ้านนายสมนึกอินต๊ะ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มี
พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 1/2563 หน้า 15 ข้อ 26) เป็นเงินจ้านวน 
129,000.00 บาท 
    12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาวสายบ้านขุยยาว -  
บ้านห้วยน้อย ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ทั้งหมด
รวมพ้ืนที่หูช้างไม่น้อยกว่า 366 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 2/2563 หน้า 13 ข้อ 17) เป็นเงินจ้านวน 156,000.00 
บาท 
    13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้้าซึม สายกลุ่ม    
บ้านห้วยน้้าซึม ถึงเกาะแฝก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มี
พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ข้อ 45) เป็นเงินจ้านวน 205,000.00 บาท 
    14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด ซอยบ้าน     
นางมานิช ถึงบ้านนางนวลจัน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หูช้างไม่น้อยกว่า 379 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ข้อ 50) เป็นเงินจ้านวน 161,000.00 บาท 
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    15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระเบา ซอยบุญทวี 
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 
138 ข้อ 12) เป็นเงินจ้านวน 154,000.00 บาท  
    16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกลาง  สายบ้าน    
ทองประศรี อินทะสมบัติ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) หน้า 80 ข้อ 54) เป็นเงินจ้านวน 151,000.00 บาท  
    17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเกษตรพัฒนา  สายนา   
นางหน่าย ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 83 ข้อ 62) เป็นเงินจ้านวน 154,000.00 บาท 
    18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอกสายหมู่ 15 ถึง
หมู่ 7 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 84 ข้อ 66) เป็นเงินจ้านวน 151,000.00 บาท 
    19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านห้วยค้าตาล สายรอบ    
สระหลวง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 1/2563 หน้า 22 ข้อ 43) เป็นเงินจ้านวน 151,000.00 บาท 
    20. โครงการขุดวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก แก้ปัญหาน้้าขัง หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์
ร่วมใจ นานายอ๊ออด ชินวงษ์ถึงนานายนพพร วางท่อระบายน้้า 0.40 x 1.00 เมตร จ้านวน 125 ท่อน บ่อพัก 
0.80 x 0.80 เมตร จ้านวน 10 บ่อ (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 102 ข้อ 41) 
เป็นเงินจ้านวน 110,000.00 บาท 
    21. โครงการขุดวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก แก้ปัญหาน้้าขัง หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์
ร่วมใจ สายบ้านนายสิญ ผายแสง ถึงหลังวัดบ้านหนองพง วางท่อระบายน้้า 0.40 x 1.00 เมตร จ้านวน 62 
ท่อน บ่อพัก 0.80 x 0.80 เมตร จ้านวน 4 บ่อ (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 102 
ข้อ 41 และ 42) เป็นเงินจ้านวน 70,000.00 บาท 
    22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือซอยแก้มลิง 
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
360 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 86 ข้อ 
76) เป็นเงินจ้านวน 152,000.00 บาท  
    23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคีซอยร่วมทุ่ง 
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 1/2563 หน้า 24 ข้อ 48) เป็นเงินจ้านวน 204,000.00  

รวมโครงกำรใช้จ่ำยเงินสะสม   เป็นเงินจ ำนวน 3,088,000.00 บำท 
       ( สำมล้ำนแปดหม่ืนแปดพันบำทถ้วน ) 
 
 

/ ประธานสภาฯ ……….. 
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ประธำนสภำฯ   -กล่าวเชิญสมาชิก ได้อภิปราย เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาอนุมัติ
โครงการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ 
   
นำยเสงี่ยม  เรเรือง  -กล่าวอภิปรายว่าถนนลูกรัง และถนนโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายหมู่ 1 
ไปหมู่ 19 นั้น เป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งก่อนหน้านี้เป็น
ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นละอองเยอะสร้างความร้าคาญ และเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  
 
นำยชมเชย  เพ็ชรเกิด -กล่าวอภิปรายว่า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส เช่นเดียวกัน การเดินทางสัญจรไปมาของ
ประชาชนล้าบาก ประกอบกับเพ่ือเป็นการพัฒนาเส้นทางให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 
 
นำยบิ้ง  มำตสนำ -กล่าวชี้แจงว่าถนนลูกรัง สายซอยบ้านนางก้ามะลิด หมู่ที่ 3 เวลาฝนตกมักจะมีน้้าขัง 
และหน้าแล้งเป็นหลุมบ่อมีฝุ่นเช่นเดียวกับหมู่อ่ืนๆ ดังนั้นเห็นควรปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น 
 
นำยวีระวัฒน์ ลือพัฒธิมำ    -อภิปรายว่า ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน จึงเห็นควรมีการ
ปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีข้ึน 
  
นำยบุญเทอด  ช ำนำญ -อภิปรายว่า เส้นทางบ้านนายสุนทร สดุดี  หมู่ที่ 5 ห้วยน้อย ก็เจอปัญหาเช่นเดียวกัน 
ประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองเวลาที่มีรถสัญจรไปมา  
 
นำยแถม  มณีขวัญ  -อภิปรายว่าบ้านหนองพง หมู่ที่ 6 มีเส้นทางที่ประสบปัญหาหลุมบ่อ ประชาชนส่วน
ใหญ่ใช้สัญจรไปมาตลอด ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกจุดหนึ่งก็มักประสบปัญหาน้้าท่วม
ขัง จึงเห็นควรให้มีการวางท่อระบายน้้า 
  
นำยเยี่ยม  เดโชเม็ง  -อภิปรายว่า บ้านบึงบ้าน หมู่ที่ 7 ก็เจอปัญหาถนนช่วงบึงบ้าน – หนองจอก  เป็นหลุม
บ่อ ควรที่จะปรับปรุงสภาพถนนให้ดีขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาซ้้าซาก 
  
นำยส ำเนียง กำรภักดี -อภิปรายว่า บ้านทุ่งนาดี หมู่ที่ 8 ถนนสายซอยนายประชุม  ถาวร บางช่วงที่มีปัญหา
ซ้้าซากเช่นเดียวกัน ควรมีการปรับปรุงถนนไม่ให้มีฝุ่นละออง และเป็นหลุมบ่อ ประชาชนจะได้เดินทางอย่างสะดวก 
 
นำยชู  เพ็ชรพันธ์ -อภิปรายว่า หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว ถนนช่วงไปบ้านห้วยน้อย ประสบปัญหาฝุ่น และเป็น
หลุมเป็นบ่อ ประชาชนต้องการให้แก้ไขปัญหาเดือดร้อนตรงเส้นทางนี้ 
 
นำยบุญชู สโมสร  -อภิปรายว่า บ้านห้วยน้้าซึม หมู่ 10 ถนนสายไปเกาะแฝก เส้นทางนี้เกษตรกรใช้
เดินทางสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ควรปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น  
 
นำยสุชำติ วงค์สุวรรณ์ -อภิปรายว่า เส้นทางสายบ้านนางมานิช ไปบ้านนางนวลจัน หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด 
ช่วงนี้เป็นถนนที่ช้ารุดเสียหาย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ควรที่จะปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น 
 
นำยสนั่น เหล่ำเขตกิจ -อภิปรายว่า หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกลาง ถนนสายบ้านทองประศรี อินทะสมบัติ  ก็มี
ปัญหาเป็นหลุมเป็นบ่อ เวลารถวิ่งผ่านจะมีฝุ่นละอองคลุ้งเต็มซอย สร้างความเดือดร้อน ร้าคาญแก่ประชาชนสอง
ข้างถนนเป็นอย่างยิ่ง 

/ นางชวน  อุ่นสมัย……….. 
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นำงชวน  อุ่นสมัย  -อภิปราย หมู่ที่ 15  บ้านหนองจอก สภาพพ้ืนที่เส้นทางก็ย่อมมีปัญหาเช่นเดียวกัน เช่น 
สายหมู่ 15 – ถึงหมู่ 7 จึงอยากให้มีการปรับปรุงถนน ให้สัญจรไปมาสะดวกสบาย 
 
นำยศิลป์ชัย จันทร์นิ่ม -อภิปรายว่า หมู่ที่ 16 บ้านห้วยค้าตาล ต้องการให้มีการพัฒนาเส้นทางให้เจริญยิ่งขึ้น 
ประกอบกับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องเจอฝุ่นละออง น้้าขัง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 
นำยสุด  แหยมดอนไพร  -อภิปรายว่า หมู่ที่ 17 มีปัญหาเรื่องการระบายน้้า เนื่องจากการวางท่อระบายน้้าไม่
ทั่วถึง เวลาฝนตกมักจะมีน้้าท่วมขัง เห็นควรให้มีการวางท่อระบายน้้าบริเวณท่ีมีปัญหา 
 
นำงเดือนรุ่ง  เนียมสนิท -อภิปรายว่า หมู่บ้านเกาะเหนือ หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ ซอยแก้มลิง โดยประชาชนได้
สะท้อนปัญหาเรื่องการเดินทาง สัญจรไปมามักจะเจอหลุมบ่อเยอะมากมาย มีหลุมเต็มถนน ควรพัฒนาปรับปรุง
ถนนให้มีสภาพที่ดีข้ึน 
 
นำงสุนันท์ ศรีนำรำง  -อภิปรายว่าโครงการใช้จ่ายเงินสะสมปี 64 นี้ ส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้านคมนาคม หมู่ที่ 19 ทุ่งสามัคคี  มีถนนสายซอยร่วมทุ่ง ที่ต้องการให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ประชาชนจะ
ได้สัญจรอย่างสะดวก เป็นการลดอุบัติเหตุ 
 
ประธำนสภำฯ   -ขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียงล้าดับ
โครงการดังนี้    

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่  สายหมู่ 1 ถึง หมู่ 
19 เป็นเงินจ้านวน 154,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส ซอยนานายชุม 
เป็นเงินจ้านวน 136,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส สายบ้านทุ่ง
ประพาส ถึงบ้านขุยยาว เป็นเงินจ้านวน 21,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยคันเบ็ด สายซอยบ้าน
นางก้ามะลิด เป็นเงินจ้านวน 123,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  4 บ้านบ่อปิ้งเกลือ สายซอย
กลางบ้านบ่อปิ้งเกลือ เป็นจ้านวนเงิน 151,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 

/6. โครงการก่อสร้างถนน………… 
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    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บ้านห้วยน้อย สายบ้านนายสุนทร 
สดุดี  เป็นจ้านวนเงิน 153,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง สายข้างวัดบ้าน
หนองพง ถึงบ้านนายพนิช เป็นเงินจ้านวน 33,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    8. โครงการขุดวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก แก้ปัญหาน้้าขัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง 
บริเวณทางข้ามคลอง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 15 เป็นจ้านวนเงิน 90,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
   9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน  สายบ้านบึงบ้าน – 
บ้านหนองจอก เป็นจ้านวนเงิน 151,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี ซอยนายประชุม 
ถาวร เป็นเงินจ้านวน 128,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี  สายบ้านนายสุทิพ 
ไทยตรง – บ้านนายสมนึกอินต๊ะ เป็นเงินจ้านวน 129,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว สายบ้านขุยยาว -
บ้านห้วยน้อย เป็นเงินจ้านวน 156,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้้าซึม สายกลุ่มบ้าน
ห้วยน้้าซึม ถึงเกาะแฝก เป็นเงินจ้านวน 205,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด สายซอยบ้าน
นางมานิช ถึงบ้านนางนวลจัน เป็นเงินจ้านวน 161,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระเบา สายซอย
บุญทวี เป็นเงินจ้านวน 154,000.00 บาท  
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 

 / 16. โครงการก่อสร้างถนน………… 
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    16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกลาง สายบ้านทอง
ประศรี อินทะสมบัติ เป็นเงินจ้านวน 151,000.00 บาท  
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
   17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเกสรพัฒนา สายนานาง
หน่าย เป็นเงินจ้านวน 154,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก สายหมู่ 15 
ถึงหมู่ 7 เป็นเงินจ้านวน 151,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านห้วยค้าตาล สายรอบสระ
หลวง เป็นเงินจ้านวน 151,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
    20. โครงการขุดวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก แก้ปัญหาน้้าขัง หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์
ร่วมใจ จุดนานายอ๊ออด ชินวงษ์ถึงนานายนพพร เป็นเงินจ้านวน 110,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
   21. โครงการขุดวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก แก้ปัญหาน้้าขัง หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์
ร่วมใจ สายบ้านนายสิญ ผายแสง ถึงหลังวัดบ้านหนองพง เป็นเงินจ้านวน 70,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง  
 
    22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ สายซอยแก้ม
ลิง เป็นเงินจ้านวน 152,000.00 บาท  
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี สายซอยร่วม
ทุ่ง เป็นเงินจ้านวน 204,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   -พิจารณาอนุมัติ  ออกเสียง  27  เสียง ,  ไม่อนุมัติ   0  เสียง 
 
ประธำนสภำฯ  - เนื่องจากตอนนี้ดูเวลาแล้ว เป็นเวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม เพ่ือรับประทาน
อาหารกลางวัน  

************************รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ 12.00 น.************************* 
 

เริ่มประชุมต่อ   เวลำ 13.00 น.    
 

/ ประธานสภาฯ………… 
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ประธำนสภำฯ  5.2 พิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ      

พ.ศ. 2564 
  - ด้วยทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่  เสนอญัตติ พิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงฯ “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว สายบ้านขุยยาว – บ้านทุ่ง
ประพาส งบประมาณ 353,500 บาท”   
  - กล่าวขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด หลักการ เหตุผลของการเสนอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ครั้งนี้ 
 
นำยกองค์กำรบริหำร-  - กล่าวเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งใหญ่  เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน
ส่วนต ำบล   คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  9 บ้านขุยยาว สายบ้านขุยยาว – บ้านทุ่ งประพาส 
งบประมาณ 353,500 บาท มีความจ้าเป็นที่จะต้องแก้ไขค้าชี้แจง สืบเนื่องจากมีงบนอกงบประมาณเข้ามา
ด้าเนินการในเส้นทางเดียวกัน  ท้าให้มีการทับซ้อนในบางช่วง ท้าให้ระยะทางที่จะก่อสร้างเดิมลดลง จึงเสนอสภาฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงโครงการฯ  รายละเอียดดังนี้ 
 
  ค ำชี้แจงเดิม 
   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว สายบ้านขุยยาว – 
บ้านทุ่งประพาส งบประมาณ 353,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจารจร
คอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 206 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 824 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่าที่
ก้าหนดไว้ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ทุ่งใหญ่ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต้าบล
ทุ่งใหญ่) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 77 ข้อ 41 (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
  ค ำชี้แจงใหม่ 
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว สายบ้านขุยยาว บ้าน
ทุ่งประพาส จ้านวน 182,500.00 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจารจร
คอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หูช้างไม่น้อยกว่า 433 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่าที่
ก้าหนดไว้ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ทุ่งใหญ่(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต้าบล
ทุ่งใหญ่) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 136 ข้อ 4 (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว สายบ้านขุยยาว – 
บ้านห้วยน้อย จ้านวน 171,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจารจร
คอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 131 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หูช้างไม่น้อยกว่า 
399 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่าที่
ก้าหนดไว้ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ทุ่งใหญ่ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต้าบล
ทุ่งใหญ่) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 หน้า 13 ข้อ 17 (ปรากฎ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
  จึงเสนอมาเพ่ือสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
 

/ ประธานสภาฯ ……….. 
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ประธำนสภำฯ   - โอกาสนี้ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สภาฯ ได้รับทราบ และประกอบในการพิจารณาครั้งนี้ 
 
เลขำนุกำรสภำฯ   - กล่าวชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 (ถึงแก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท้าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
 
ประธำนสภำฯ   - ขอมติที่ประชุม ว่าจะอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงฯ หรือไม่  
 
มติที่ประชุม   - ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจ้าเป็น และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณโครงการดังกล่าว ออกเสียงอนุมัติ  27  เสียง  , ไม่อนุมัติ  0  เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ   (1) ข้อราชการจากส่วนราชการ อบต.ทุ่งใหญ่ / ส่วนราชการอ้าเภอ/หน่วยงานราชการ
ในพ้ืนที่ / และจากก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ขอเชิญเสนอเรื่องอ่ืนๆ  
 
นำยเสงี่ยม  เรเรือง  1. เรื่องให้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตก ที่พ้ืนที่ต้าบลทุ่งใหญ่
มักจะประสบปัญหา เมื่อก่อนเคยใช้หม้อขนาด 30 แอมป์ แล้วเปลี่ยนมาใช้ขนาด 50 แอมป์ กระแสไฟฟ้าก็ยังไม่
พอใช้อยู่ดี จึงขอฝากทางผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการติดตามเรื่องด้วย 
  2. เรื่องที่เป็นกระแสข่าว และเป็นปัญหาเกี่ยวกับกรณีการรับเบี้ยบ้าเหน็จบ้านาญ กรณี
ที่มีการเรียกคืนจนสร้างความกังวลและความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุที่เคยได้รับไป ประเด็นตรงนี้พ้ืนที่ต้าบลทุ่ง
ใหญ่เราก็เคยมีกรณีนี้ด้วยเช่นกัน อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ หรือทางผู้รับผิดชอบได้มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้  
  3. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ อยากให้มีการประสานหรือด้าเนินการ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีเกษตรกรบางกลุ่มก็มีความสนใจโครงการนี้ 
 
นำยวีระวัฒน์ ลือพัฒธิมำ - กล่าวชี้แจงว่าเคยมีการพูดคุย และเสนอแนะการท้างานของฝ่ายสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่เราว่าควรมีการตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพ่ือรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ เช่น ฝ่าย
การศึกษา  สาธารณสุข  วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ  
 
จ่ำเอกอนุพันธ์ ชัยรักษ์  1. กล่าวชี้แจงเรื่องรถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์ ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่
ด้าเนินการจัดซื้อในตอนนี้นั้น จากการประสานติดต่อสอบถามไปยังบริษัทผู้รับจ้างได้รับแจ้งมาว่าจะมีการส่งมอบ
รถบรรทุกน้้าในวันพุธนี้ แต่ล่าสุดแจ้งมาว่าชุดอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบ การจัดส่งมอบรถดังกล่าวจึงล่าช้า
ออกไป และตอนนี้มีค่าปรับ เนื่องจากว่าสัญญาได้สิ้นสุดไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว  
  2. เรื่องไฟฟ้าที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในตอนนี้ เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าไม่พอใช้ 
กระแสไฟตกบ่อยครั้งก็สืบเนื่องจากว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งก็เป็นหม้อแปลง
ระบบเก่า เดี๋ยวจะด้าเนินการประสานไปยังไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โพธิ์ประทับช้าง) เพ่ือให้มาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
 

/ 3. เรื่องการติดตั้ง.............. 
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  3. เรื่องการติดตั้งระบบปล่อยน้้า หรือสูบน้้า เพ่ือรองรับส้าหรับรถบรรทุกน้้าออกไป
บริการหรือมีเกิดเหตุอัคคีภัย ตามหมู่บ้านต่างๆ ดังนั้นถ้าหากหมู่บ้านไหนที่จะด้าเนินการวางท่อระบบประปา
หมู่บ้าน หรือขยายเขตประปาหมู่บ้านก็ขอให้แจ้งมายังฝ่ายงานป้องกันฯ เพื่อที่จะไปด้าเนินการขอเพ่ิมระบบปล่อย
น้้าหรือสูบน้้าดังกล่าว 
 
นำยศิลป์ชัย  จันทร์นิ่ม  1. ขอชี้แจงกรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาเส้นทาง
ห้วยค้าตาล – แหลมรัง เนื่องจากผิวจราจรช้ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อการเดินทางไม่สะดวก ซึ่งระยะทางที่เหลืออยู่
ประมาณ 600 เมตร ดังนั้นขอฝากผ่านไปยังผู้บริหารฯ ช่วยด้าเนินการประสานของบประมาณเพ่ือมาปรับปรุง
ถนนลาดยางเส้นดังกล่าว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบในเขตพ้ืนที่ต้าบลแหลมรังแล้วตอนนี้เขาด้าเนินการก่อสร้างเป็นถนน 
คสล. ทั้งหมดแล้วโดยมาชนแนวเขตติดต่อกับต้าบลทุ่งใหญ่แล้ว    
  2. โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านตอนนี้ได้มีการด้าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย
แล้วทั้งสองข้างทาง 
 
นำยสุชำติ วงศ์สุวรรณ์  1. กล่าวย้อนไปเรื่องไฟฟ้านั้น พ้ืนที่หมู่บ้านเราส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้าเฟสเดียว มีการเดิน
สายไฟแค่สองเส้น จึ งมักจะประสบปัญหากระแสไฟฟ้าตก ไม่พอใช้  เนื่ องจากมีการใช้ ไฟมากขึ้นทั้ ง
เครื่องปรับอากาศ การสูบน้้าเพ่ือการเกษตรที่มากข้ึน จึงอยากเสนอให้มีการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ิมจากเฟสเดียวเป็น
สองเฟส  
  2. เรื่องระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ไปเกาะน้อย มีการทรุดตัว ช้ารุดเสียหาย    
ไปมาก ก็อยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
  3. เรื่องการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ เพ่ือมาทดแทนการใช้     
แก๊สหุงต้ม ถ้าหากมีโอกาสหรือได้ประสานไปยังหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนการท้าหรือให้ความรู้กับ
ประชาชนก็อยากให้มีการด้าเนินการอีกถ้ามีโอกาส 
 
นำยส ำเนียง  กำรภักดี  1. กล่าวว่าพ้ืนที่ต้าบลทุ่งใหญ่เรามีวัดตามหมู่บ้านต่างๆ ก็อยากให้มีการซ่อมแซมวัดวา
อารามต่างๆ เพ่ือเป็นการท้านุบ้ารุงศาสนา หรือไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นเราก็อยากให้มีไว้ในแผนก็จะเป็นการดี  
เนื่องจากว่าทางผู้บริหารก็มีการแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สาธารณสุข ด้านการ
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม  
 
นำยกองค์กำรบริหำร-  -กล่าวชี้แจงตามที่มีการเสนอในที่ประชุมว่า จริงๆแล้วก็อยากจะด้าเนินการตามที่เสนอ
ส่วนต ำบล  ทั้งหมด แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่เรามีงบประมาณไม่เพียงพอ
ด้าเนินการได้อย่างทั่วถึง อย่างเช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ ซีซีทีวี ซึ่งใช้งบประมาณเป็นล้าน ถ้าจะให้ดีควร
ประสานกับหมู่บ้านใช้งบกองทุนหมู่บ้าน หมู่ละ 300,000 บาท ร่วมกันท้าโครงการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาใน
หมู่บ้านตัวเอง 
 
ที่ประชุม  รับทรำบ  ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธำนสภำฯ   - กล่าวถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ก่อนอ่ืนขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบล คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม 
 

/ ปิดประชุมเวลา.............. 
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ปิดประชุม   เวลำ 15.15 น. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)       ประสิทธิ์   กาศเกษม    ผู้จดรายงานการประชุม  
               ( นายประสิทธิ์   กาศเกษม ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ 
   
 
   (ลงชื่อ)    สนั่น  เหล่าเขตกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสนั่น  เหล่าเขตกิจ) 
 
   (ลงชื่อ)      เสงี่ยม   เรเรือง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นายเสงี่ยม   เรเรือง) 
 
   (ลงชื่อ     บุญทอด  ช้านาญ         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายบุญทอด  ช้านาญ) 
 
   (ลงชื่อ)     ส้าเนียง  การภักดี       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส้าเนียง  การภักดี) 
 
 
 
    (ลงชื่อ)        นายลอย   บัวด ี    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   ( นายลอย   บัวดี ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ 
 

 
 
 

 

 

 


