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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2 วันที่  11   สิงหาคม 2563  เวลา 9.30 น. 

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางสําราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ สําราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด  จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี  คุ้มบุ่งคล้า สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี  คุ้มบุ่งคล้า 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 
10 นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 สระกิต  งอกลาภ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 ลากิจ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์    เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 
22 นางชนาภา       สุภักดี เลขานุการสภา ชนาภา       สุภักด ี
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 ลากิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2 วันที่  11 สิงหาคม 2563 เวลา  9.30 น. 

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า นายก อบต. แก่ง   หาญบุ่งคล้า 
2 นายสมบูรณ์    กล้าจริง รองนายก อบต. สมบูรณ์    กล้าจริง 
3 นายวิยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต. วิยุทธร  ช่างเหล็ก 
4 นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย เลขาฯ นายก อบต. รุ่งทิพย์  ใจสบาย 
5 นางอุบลรัตน์  สอนชัยภูมิ ผช.ผญบ.ม.4 อุบลรัตน์  สอนชัยภูมิ 
6 นางวัชรีย์  ภูมิคอนสาร ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย วัชรีย์  ภูมิคอนสาร 
7 นายสุเทพ  ดิเรกโภค ครู ร.ร.บ้านบุ่งคล้าฯ สุเทพ  ดิเรกโภค 
8 นายสุพรม  สิมาชัย กํานันตําบลบุ่งคล้า สุพรม  สิมาชัย 
9 นางมาลัย  กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย  กล้าประจันทร์ 
10 จ.อ.อดุลย์  ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า จ.อ.อดุลย์  ลาภเกิด 
11 นางวิไลพร  เขียนภูเขียว ผญบ.ม.10 วิไลพร  เขียนภูเขียว 
12 นายชม  กัลยาณี ผญบ.ม.8 ชม  กัลยาณี 
13 น.ส.นิศากร  พิพัฒน์พงษ์ จพง.ธุรการ นิศากร  พิพัฒน์พงษ์ 
14 นางปฏิณญา  คลังกลาง นักตรวจสอบฯ ปฏิณญา  คลังกลาง 
15 น.ส.สายรุ้ง  ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง  ระดาบุตร 
16 นายทินกรณ์  จันทร์สอน พนักงานขับรถยนต์ ทินกรณ์  จันทร์สอน 
17 นายสุชัย  จําพันธ์ คนงานทั่วไป สุชัย  จําพันธ ์
18 นายรณชัย  เมืองมุงคุณ คนงานทั่วไป รณชัย  เมืองมุงคุณ 
19 นายสุชาติ  จําพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ สุชาติ  จําพันธ์ 
20 น.ส.อภิญญา  อุดม ผช.นักพัฒนาชุมชน อภิญญา  อุดม 



21 นางจารุวรรณ  โชควิเศษ จพง.ธุรการ จารุวรรณ  โชควิเศษ 
22 น.ส.ณัฐชะนันท์พร  นาสถิต จพง.ธุรการ ณัฐชะนันท์พร  นาสถิต 
23 น.ส.ปลายฝน  ศรีพล นักพัฒนาชุมชน ปลายฝน  ศรีพล 
24 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน 
25 น.ส.กรรณิการ์  สะอาดเอ่ียม จ้างเหมาบริการ กรรณิการ์  สะอาดเอ่ียม 
26 นางอารดา  ไวโหม่ง ผช.จพง.จัดเก็บฯ อารดา  ไวโหม่ง 
27 น.ส.นิตยา  เสนวงค์ จพง.จัดเก็บฯ นิตยา  เสนวงค์ 
28 น.ส.พัชชา  เติมพงษ์ จ้างเหมาบริการ พัชชา  เติมพงษ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2 วันที่  11 สิงหาคม 2563 เวลา  9.30 น. 

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
29 น.ส.พรทิพย์  สิมาเพชร ผช.จพง.พัสดุ พรทิพย์  สิมาเพชร 
30 น.ส.รุจิราพร  โคตรนาวัง จพง.พัสดุ รุจิราพร  โคตรนาวัง 
31 น.ส.สุพัตรา  หงส์คํา นวก.สาธารณสุข สุพัตรา  หงส์คํา 
32 นายศราวุธ  หาญเสนา ผช.จพง.ป้องกันฯ ศราวุธ  หาญเสนา 
33 พ.จ.ท.ทองชัย  หาญแรง จพง.ป้องกันฯ พ.จ.ท.ทองชัย  หาญแรง 
34 นายคมกริช  เพชรคมกริช นิติกร คมกริช  เพชรคมกริช 
35 น.ส.จีรนันท์  ญาติสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล จีรนันท์  ญาติสมบูรณ์ 
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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําปี พ.ศ.2563 

ครั้งที่ 2   วันที่  11  สิงหาคม 2563   เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 

................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จํานวน 21 คน  ไม่มาประชุม 1 คน  

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน    -  

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

(สมัยสามัญที่ 3ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2563) 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 



มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 20 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ (ส่วนราชการ) 

ประธานฯ  ขอเชิญส่วนราชการได้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ  

ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า - วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต อวยัวะ ที่หอประชุมอําเภอ

เมืองชัยภูมิ  ช่วงเช้า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

 - ขอแจ้งเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หรับกลุ่มเสี่ยง ยังเหลือบริการอีก 40 

ราย ฝากทุกหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับทราบและ

มารับบริการ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงได้แก่ 1.กลุ่มผู้สูงอายุ 2.ผู้ป่วยเรื้อรัง 3.ผู้พิการ สามารถ

ขอรับบริการได้ที่ รพ.สต. 

 - รพ.สต.จัดทําแผนออกตรวจเลือดหาปริมาฯสารเคมีสําหรับเกษตรกร  เริ่ม

ดําเนินการสัปดาห์หน้า 

 - จากปัญหาการป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง ทาง รพ.สต.บุ่ง

คล้าจึงได้จัดทําโครงการออกตรวจร้านอาหาร แผงลอย ร้านจําหน่ายอาหาร  เพ่ือ

ตรวจความสะอาด และแนะนํา 

 - การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพ ตําบลบุ่งคล้ามีจํานวนผู้ติดเชื้อเพ่ิม

มากขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบการติดเชื้อจากแหล่งน้ํา ที่ผ่านมามาจากใน

ตัวเมืองชัยภูมิ การป้องกันเมื่อเสร็จภารกิจขึ้นจากน้ําแล้วให้รีบชําระล้างร่างกาย

ทันที และเมื่อเป็นแผลขอให้รีบมารับการรักษาท่ี รพ.สต.ทันที ปัญหาส่วนใหญ่เกิด 
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จากประชาชนรักษาด้วยตนเองและไม่ถูกวิธีทําให้แผลลุกลาม  จึงขอฝากท่านผู้นําได้

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

กํานันตําบลบุ่งคล้า - วันนี้ทางผู้นําหมู่บ้านในหลายๆหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯในหมู่บ้าน

เช่น การทําความสะอาด ตัดต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  รวมถึงอีกหลายหมู่บ้านได้

ร่วมกันไปแก้ปัญหาเรื่องน้ําสําหรับพ้ืนที่การเกษตร 

 - แจ้งคณะกรรมการชุด ชปต. ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาทางกํานัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้จัด

ประชุม สําหรับเดือนนี้กําหนดประชุมที่บ้านหนองฉิม ม. 2 ที่บ้านแพทย์บุญยัง จึง

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯทุกท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งก็ประกอบไปด้วย กํานัน, 



ผญบ. นายก อบต. ปลัด อบต. ปลัดอําเภอ พัฒนาชุมชน เกษตร ปศุสัตว์ กศน. และ

สถานศึกษาในพ้ืนที่  

 - สถานการณ์น้ําในขณะนี้มีน้ําไหลจากชีลอง  เข้าลําห้วยหลัว และจะเข้าสู่หนองโง้ง

ประมาณ 1 สัปดาห์คาดว่าจะเต็ม 

 - กรมชลประทาน  จะได้ออกมากําจัดวัชพืช  ตั้งแต่โนนแดง  วัดนครรังสิตถึงหนอง

โง้งประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้  และขอฝากคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ได้

จัดสรรงบประมาณลงลูกรังรอบหนองโง้ง  ซึ่งโครงการขุดลอกได้ดําเนินการเสร็จ

แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรได้สะดวก 

ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย - จากที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่ โรงเรียนบ้านหัวนา  ซึ่ง

ทางโรงเรียนบ้านขวาน้อยได้ดูแลอยู่ หากหน่วยงานใดจะขอใช้  ขอให้ส่งภายในวันที่ 

20 สิงหาคม 2563 นี้ เพื่อจะได้รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ หากเกินกําหนด

ถือว่าไม่มีหน่วยงานขอใช้  ทางเราก็จะทําเรื่องส่งคืนเขตพ้ืนที่  

 - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนบ้านขวาน้อยวันนี้ เวลา 10.00 

น. 

 - สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วฝนตกหนัก ทําให้เกิดน้ําท่วมขังพ้ืนที่โรงเรียน ซึ่งน้ํา

จะไหลมาจากในหมู่บ้านไหลงลงสู่โรงเรียนทําให้น้ําท่วมขังในพื้นที่ ซึ่งช่วงนี้ก็เป็น

ห่วงนักเรียนซึ่งปัญหาจากน้ําท่วมขัง  ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิ

ทัศน์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์  จึงขอฝากท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ได้

ช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้  

ประธานฯ ฝากสมาชิก ม.1ได้พิจารณา 

นายประหยัด จันทร์ปรีดา(ส.อบต.ม.1)- เท่าท่ีท่าน ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย เสนอมาสมาชิก อบต. ม.1 ทั้ง2 คนได้

พิจารณาว่าจะขอใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาจุดนี้ ขอแจ้งให้ทางโรงเรียนขวา

น้อยได้รับทราบ 

ประธานฯ ชอฝากท่านผู้บริหารได้รับทราบ 
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ตัวแทนโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้า - สําหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบุง่คล้าวันนี้ท่าน ผอ.ติดภารกิจจัดกิจกรรมวัน

แม่ที่โรงเรียนจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  สําหรับปัญหาของโรงเรียนก็คล้ายกับ

ขวาน้อยคือน้ําท่วมขังในบริเวณโรงเรียน  โดยเฉพาะใต้ถุนอาคาร สนามกีฬา มี

ปัญหาลูกน้ํายุงลาย   



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 (วาระท่ี 2) 

ประธานสภาฯ          ในวันนี้  เป็นการพิจารณาใน วาระท่ี 2  การแปรญัตติ    ซึ่งคณะกรรมการแปร       

                               ญัตติ  ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563       

                               เชญิคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานต่อท่ีประชุมสภา 

นางเหรียญทอง ยังดี ดิฉันนางเหรียญทอง ยังดี  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการ

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ จากที่ได้กําหนดรับแปรญัตติระหว่างวันที่ 4-6 

สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นระยะเวลา 3 วัน ผลปรากฏว่าไม่

มีท่านสมาชิกท่านใดยื่นแปรญัตติ  และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาการแปร

ญัตติในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นควรคงร่างเดิม   

ประธานสภาฯ  มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นควรคงร่างเดิม ท่านสมาชิกเห็นชอบ

หรือไม่  

ที่ประชุม     รับทราบทั้ง 20 เสียง      
 

4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 (วาระท่ี 3) 

ประธานสภาฯ  ใน วาระท่ี 3  จะเป็นการให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  20 เสียง     ไม่เห็นชอบ – เสียง     งดออกเสียง – เสียง 

 

ประธานฯ     ขอพักการประชุมเป็น เวลา 30 นาที  เริ่มประชุมต่อเวลา 12.30 น. 

พักการประชุม  เวลา  12.00 น. 

 

เริ่มประชุม  เวลา 12.30 น. 

   4.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(1) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า  งบประมาณ 

184,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
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ปลัด อบต. สืบเนื่องจากหลังคาอาคารที่ทําการ องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า เกิดการชํารุด

ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายต่อผู้มาใช้บริการ และโครงการนี้ไม่ได้ตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจําเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือดําเนินการ ซึ่งการ

โอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 27 เป็นการโอนที่ทําให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพ หรือ 

  เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

  เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 รายละเอียดการโอนงบประมาณ 

(1) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า  งบประมาณ 

184,000 บาท  ขอโอนลดจากงบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งงบไว้  500,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ  

415,340 บาท  ตั้งจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ขอโอน 184,000  บาท หลังจากโอนแล้วคงเหลืองบประมาณ 231,340 

บาท 

ประธานฯ  ท่านสมาชิกจะอภิปรายหรือเสนอแนะหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  20 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5           เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

นายประหยัด จันทร์ปรีดา(ส.อบต.ม.1)- ขอนําเรียนท่านสมาชิกฯเก่ียวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  เนื่องมา 

   จากปัญหาน้ําท่วมขังของโรงเรียนบ้านขวาน้อย  ซึ่งจะต้องก่อสร้างรางระบายน้ํา 

   จากร้านค้ามาถึงโรงเรียนถ้าสามารถดําเนินการได้จะแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้ 

- อีกโครงการคือพื้นที่ตรงป่าช้าเก่า เราขุดลอกตั้งแต่ปี 2548 เวลาน้ําหลากทําให้น้ํา

ไหลไม่สะดวก ถ้าเราขุดลอกก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในหมู่บ้านได้ 

นางเหรียญทอง ยังดี(ส.อบต.ม.2)- สืบเนื่องจากโรงเรียนบ้านขวาน้อยได้สอบถามการขอใช้พ้ืนที่โรงเรียนบ้าน 



หัวนา ซึ่งโรงเรียนบ้านขวาน้อยได้ดูแล  ถ้าหน่วยงานหรือหมู่บ้านไม่ขอใช้  ขอเสนอ

ให้ อบต.ขอใช้  

- เกี่ยวกับเรื่องดินที่หนองสัมพันธ์  ซึ่งขณะนี้เหลือไม่มาก  อยากจะให้ทางฝ่าย

บริหารได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับเกรด  เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
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- ขอเสนอเกี่ยวกับป้าย อบต.ทางลงบ้านขวาน้อย  เนื่องจากได้มีการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนน ทําให้ป้ายดูต่ําลง  ควรปรับปรุงใหม่ละเส้นทางไอทีวีก็ยังขาดป้าย

ประชาสัมพันธ์การเดินทาง  ควรดําเนินการเพ่ือลดความแออัดทางเข้าบ้านขวาน้อย 

- ขอเสนอแนะเรื่องที่จอดรถของที่ทําการ อบต.เรา  อยากให้จัดจุดจอดรถให้เป็น

ระเบียบ  และขอเสนอเรื่องการจําหน่ายรถขยะ รถไถ ซึ่งหากชํารุดแล้วก็ควรเร่ง

ดําเนินการ เพื่อความสวยงามของสถานที่ 

ประธานฯ เห็นด้วยกับท่านสมาชิกฯที่เสนอเรื่องการจําหน่ายครุภัณฑ์ที่ชํารุด ที่ใช้งานไม่ได้ เช่น

รถไถ รถขยะ น่าจะแปลงมาเป็นสินทรัพย์ได้ รวมถึงป้ายที่บ้านขวาน้อย ควร

ปรับปรุงให้สูงขึ้น 

ปลัด อบต. กองคลัง จะได้ดําเนินการเรื่องขายทอดตลาดและจําหน่ายครุภัณฑ์ที่ชํารุด 

นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย(ส.อบต.ม.9) เรื่องน้ําที่ลําห้วยหลัว ม.5ม9ม.2 เป็นบางส่วนจะได้รับประโยชน์จากจุด

นี้ ในเวลานี้น้ําสายหนองสีทอน เอ่อจะเข้าหนองโง้งแต่ไม่มีทางน้ําเข้า ถ้าน้ําเข้า

หนองโง้งเต็มจะเข้าฝายประชาอาสา ประโยชน์ที่ได้รับจะมีหลายหมู่บ้าน ขอปรึกษา

ว่าจะทําอย่างไร เราถึงจะได้น้ําตรงนี้มาใช้ประโยชน์ 

นายสุนทร บุญเทียม(ส.อบต.ม.6) เรื่องน้ําเข้าลําห้วยหลัวหรือหนองโง้ง ทางผมและทีมงานผู้นํา ม. 6 ได้

ประสานไปทางหนองนาแซงแล้ว  ทาง อบต.หนองนาแซงจะดําเนินการโดยมี

งบประมาณแล้ว ถ้าไม่มีผมและหมู่ 6 จะเสนอโครงการแต่ในเมื่อหนองนาแซง

ดําเนินการแล้วหมู่ 6 จึงไม่เสนอ  เส้นทางน้ําตรงนี้ผมและผู้นําหมู 6 ได้ติดตามทุกปี 

และทํามาตลอด 

นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย(ส.อบต.ม.9) ตรงฝายประชาอาสามีคนไปเพ่ิมสันฝายทําให้น้ําไม่ไหลมา 

นางเหรียญทอง ยังดี(ส.อบต.ม.2)อยากให้หน่วยงานเราประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขุดดินถมดิน  ซึ่งเป็นปัญหา

ในทุกวันนี้ทําให้น้ําท่วมขัง 



นายก อบต. เราควรออกข้อบัญญัติการขุดดินถมดิน เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามเพ่ือแก้ปัญหา

การถมดินแล้วทําให้น้ําท่วมขัง 

ประธานฯ ที่บ้านกุดโง้ง บริเวณคลองไผ่เดี๋ยวนี้ดินสไลด์ลงพ้ืนที่ของประชาชน ชาวบ้าน

เดือดร้อน 

นายประยูร กล้าจริง(ส.อบต.ม.3) ที่เคยคุยกันเรื่องคลองส่งน้ําจากน้ําชีมาตําบลบุ่งคล้า ผ่านไปหนองไผ่ ตอนนี้

ไม่มีคลองส่งน้ําทําอย่างไรเราจะได้น้ําตรงนี้มาใช้  เราควรจะคุยกับหนองนาแซง

ได้มั้ย ถ้าเราขอโรงน้ําแข็งไม่ได้ เราก็คงจะไม่ได้น้ํา เราควรของบอําเภอ ให้

ดําเนินการให้  นําเรียนท่านประธานและผู้บริหารได้รับทราบ 
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ประธานฯ ถ้าเราทํา MOUร่วมกัน ทําเป็นบล็อกคอนเวิรต์ มาจากกุดละลม เข้าลําห้วยหลัวแล้ว

แยกออกมา  ตรงนี้ตําบลบุ่งคล้ามีน้ําใช้ไม่หมด ผมคิดว่าน่าร่วมมือกันจะช่วยได้ ส่วน

ตรงที่วางท่อน้ํามันใช้งบประมาณเยอะ 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 15.05 น.        

 
                             ลงชือ่     ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
 

       ......................................                  ..........................................       .................... .................          
       (นางเหรียญทอง ยังดี)                   (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                ประธานฯ                                 กรรมการฯ                              กรรมการฯ 
 

ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย  ...............................  
 เมื่อวันที่ ………………………………………. 

 
                          ลงชื่อ                        ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 



ประธานสภา อบต. 
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ประธานฯ ถ้าเราทํา MOUร่วมกัน ทําเป็นบล็อกคอนเวิรต์ มาจากกุดละลม เข้าลําห้วยหลัวแล้ว

แยกออกมา  ตรงนี้ตําบลบุ่งคล้ามีน้ําใช้ไม่หมด ผมคิดว่าน่าร่วมมือกันจะช่วยได้ ส่วน

ตรงที่วางท่อน้ํามันใช้งบประมาณเยอะ 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 15.05 น.        

 

ชนาภา  สุภักดี           ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางชนาภา  สุภักดี) 

เลขานุการสภาอบต. 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

  

               นารีรัตน์ จันทร์บวั                    เหรียญทอง ยังดี                        ชาญ กล้าจริง 

           (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)               (นางเหรียญทอง ยังดี)                 (นายชาญ กล้าจริง) 

                 กรรมการฯ                               ประธานฯ                               กรรมการฯ 



 


