๑

-สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2563
วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
………………………………………………………….
ผูมาประชุม
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17
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20
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22

ชื่อ – สกุล
นายแสงจันทร นิลคุณ
นายสุรธวัช อรรคนิมาตย
นายรถชพร รณเรืองฤทธิ์
นางปรางแกว พรมเสนา
นายไพบูรณ นพผล
นางสาวกิติมา ฤทธิวุฒิ
นายรัศมี ภูเขียว
นายคำพอง วรวงค
นางสาวกันตา วงคศิลป
นางมณีรัตน ชัยมงคล
นายสมเกียรติ พรมโสภา
นายทวีชัย ขจรฟุง
นายเน็บจูล แกวสะเทือน
นางจารุวรรณ ศิริสาร
นายบุญธรรม เจริญอาจ
นายกฤษฎา พงคศาสตร
นายประมวล ธรณี
นายเกษฎา ประวาระนา
นายไสว ใยยอง
นายพิชาติ อรรคนิมาตย
นายเอกพงษ พันธุพิมพ
นางสาวสุมาลี ไขษรศักดิ์

ผูไมเขารวมประชุม
-

ตำแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู ๑
ส.อบต.หมู ๒
ส.อบต.หมู ๒
ส.อบต.หมู ๓
ส.อบต.หมู ๓
ส.อบต.หมู ๔
ส.อบต.หมู ๔
ส.อบต.หมู ๕
ส.อบต.หมู ๕
ส.อบต.หมู ๖
ส.อบต.หมู ๗
ส.อบต.หมู ๗
ส.อบต.หมู ๘
ส.อบต.หมู ๙
ส.อบต.หมู 10
ส.อบต.หมู 11
ส.อบต.หมู๑๒
ส.อบต.หมู ๑๒
ส.อบต.หมู ๑๓
ส.อบต.หมู ๑3

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
แสงจันทร นิลคุณ
สุรธวัช อรรคนิมาตย
รถชพร รณเรืองฤทธิ์
ปรางแกว พรมเสนา เลขานุการสภา
ไพบูรณ นพผล
กิติมา ฤทธิวุฒิ
นายรัศมี ภูเขียว
คำพอง วรวงค
กันตา วงคศลิ ป
มณีรัตน ชัยมงคล
สมเกียรติ พรมโสภา
ทวีชัย ขจรฟุง
เน็บจูล แกวสะเทือน
จารุวรรณ ศิริสาร
บุญธรรม เจริญอาจ
กฤษฎา พงคศาสตร
ประมวล ธรณี
เกษฎา ประวาระนา
ไสว ใยยอง
พิชาติ อรรคนิมาตย
เอกพงษ พันธุพิมพ
สุมาลี ไขษรศักดิ์

๒

ผูเขารวมประชุม
1. นายสมบัติ สุดานิช
2. นายธงชัย วรรณสุทธิ์
3. นายพุด ฉ่ำมณี
4. นางสาวพัชรา ศรีสุระ
5. นางทิวา รณเรืองฤทธิ์
6. นายรัก อุนเจริญ
7. นายอภิสิทธิ์ สมญา
8. นางสาวสุภาวลี ไวยศักดิ์
9. นางสาวศรัญญา โคตรวงศ
10. นางสาววนิดา ชาวดร
11. นายวิบูลยศักดิ์ เสาวพานต
12. นายชยพล ทูลมี

นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
หัวหนาสำนักปลัด
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองชาง
ผูอำนวยการกองการศึกษา
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เจาพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
คนงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00น.
เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลวเลขานุการสภา ใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภา อบต. เขาหองประชุมสภา
และไดเชิญทานประธานสภาฯ นายแสงจันทร นิลคุณ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป
นายแสงจันทร นิลคุณ - เมื่อครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
(ประธานสภาฯ)
ประจำป 2563 ขอเชิญทานเลขานุการสภา อบต.บึงงาม ไดอานประกาศองคการ
บริหารสวนตำบลบึงงาม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ.2561 ครับ
นางปรางแกว พรมเสนา - ไดอานประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
(เลขานุการสภาฯ )
บึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ.2563
ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบล บึงงาม จะดำเนินการเปดสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำป 2563 เนื่องจากถึง
กำหนดสมัยการประชุมสภาฯตามที่กำหนด ไว เพื่อชี้แจงขอราชการ และการพิจารณา
ญัตติอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามอำนาจหนาที่ของ สภาฯ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ
ขอ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม สภาท องถิ่น
พ.ศ. 2547 จึง เรีย กประชุม สภาองคก ารบริ ห ารส ว นตำบลบึ ง งาม สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 3 ประจำป 2563 ตั้งแตวันที่ 1-15 สิงหาคมคม 2563 ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงงาม อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63

๓

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป 2563
เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดอานบันทึกรายงานการประชุม
ใหที่ประชุมทราบ เชิญครับ

นายคำพอง วรวงค
(ส.อบต.ม.๔)

- เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกทาน ผมนายคำพอง วรวงค
สมาชิก หมู ๔ เปนกรรมการและเลขานุการในการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา
อบต.บึ ง งาม สำหรั บ การตรวจบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม รายละเอี ย ดดั ง นี้
คณะกรรมการไดตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป ๒๕63 เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2563 ไปแลวนั้น บัดนี้เลขานุการสภาไดเสนอใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม และคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวาเปนรายงานการประชุมที่
เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนำเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบล
บึงงามรับรองตอไป

นายแสงจันทร นิลคุณ - ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดอานบันทึกตรวจรายงานการประชุม
(ประธานสภาฯ)
ไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่
ผานมาหรือไม ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผาน
มาครับ
ที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารางขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2564
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)
นางปรางแกว พรมเสนา
(เลขานุการสภาฯ )

- ครับเพื่อใหความเขาใจเปนแนวทางเดียวกัน ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ไดชีแจง
ขอระเบียบที่เกี่ยวของเชิญครับ
- ขอเรียนชี้แจงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 กำหนดวาดวย งบประมาณ
รายจายประจำปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคการบริหารสวนตำบล ให
จัดทำเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายก
องคการบริหารสวนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด
วรรคหก กำหนดวา ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปหรือ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาองคการบริหารสวนตำบลต อง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น เมื่อพ น
กำหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาไมแลวเสร็จ ให
ถือวาสภาองคการบริหารสวนตำบลใหความเห็นชอบตามที่นายกองคการบริหาร
สวนตำบลเสนอและใหดำเนินการตามวรรคสามตอไป
วรรคแปด กำหนดวา ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
หรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการไมได แตอาจแปรญัตติได
ในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซึ่งมิไดเปนรายจายที่เปนเงินสงใชตนเงินกู หรือเงินที่
กำหนดใหจายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตำบล
การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำดว ยประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณ
รายจายจะกระทำมิได
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นพ. ศ. 2547
ขอ 45 วรรคสาม กำหนดวารางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา สามวาระ
รวดเดียวไมไดและในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการรางขอบัญญัติ
งบประมาณนั้น
- ขอ 47 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษา
ในหลักการแหงรางขอบัญ ญัติและลงมติว าจะรับจากการแหงรางขอบัญญัตินั้น
หรือไมหากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปรายหามมิใหลงมติกอนที่สมาชิก
สภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว
- ขอ 49 อยากไดขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับ หลักการแลวถาจะตองส ง ให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปให

๕

- คณะกรรมการแปรญัตติพิจ ารณาโดยละเอียดและที่ป ระชุมสภาทอ งถิ่นจะต อง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัต ติ ต อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ด  ว ย ภายใน
ระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภา
ทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมเรื่องขอบัญญัติก็ใหเสนอคำแปรญัตติลวงหนา
เปนหนังสือโดยใหแปลงเปนรายขอและสวนตอกับประธานคณะกรรมการกรรมการ
แปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่น
รับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
นายแสงจันทร นิลคุณ
- เมื่อสมาชิกทุกทานเขาใจระเบียบแนวทางปฏิบัติแลวจะดำเนินการประชุมใน
(ประธานสภาฯ)
วาระที่ 1 ตอไปกอนที่จะมีการอธิบายใหผมขอเชิญทานนายกได
แถลงการณเหตุผลประกอบงบประมาณรายจายใหสภาแหงนี้ไดทราบครับ
นายสมบัติ สุดานิช
- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก หัวหนาสวนทุกทาน ผมนายสมบัติ สุดานิช
(นายก อบต.)
นายก อบต.บึงงามบัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอสภาแหงนี้อีกครั้งหนึ่ง
คณะผูบ ริห ารองคการบริห ารสวนตำบลบึงงามจึง ขอชี้แจงใหทานประธานสภา
สมาชิกสภาไดทราบถึงสถานการณการคลังตลอดจนหลักการ และนโยบายการ
ดำเนิ น การในป ง บประมาณ พ.ศ.2564 โดยสถานการณ ก ารคลั ง ขอเชิ ญ
ผูอำนวยการกองคลังไดนำใดเรียนรายละเอียดตางตอที่ประชุมครับ
นายรัก อุนเจริญ
- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
(ผูอำนวยการกองคลัง) ผม นายรัก อุนเจริญ ผูอำนวยการกองคลัง ขอนำเรียนสถานการณการคลังดังนี้
สถานการณการคลัง งบประมาณรายจาย ทั่วไปในปงบประมาณ 2564 ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563 องคการบริหารสวนตำบลบึงงามมีสถานการณการเงินดังนี้
1. สถานการณการคลัง
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
18,151,270.00 บาท
เงินสะสม
739,767.46 บาท
เงินทุนเงินสำรองสะสม
5,503,554.03 บาท
2. การบริหารงบประมาณในป 2563 31,460,404.39 ประกอบดวย
-

หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

- เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

4,604.00 บาท
34,693.90 บาท
24,056.02 บาท
15,000.00 บาท
10,896,049.01 บาท
20,486,001.46 บาท

334,497.30 บาท
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- รายจายจริง จำนวน

25,502,550.94 บาท

ประกอบดวย

- งบกลาง
8,363,355.00 บาท
- งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจำ และคาจางชัว่ คราว) 9,394,740.00 บาท
- งบดำเนินการ
6,088,038.64 บาท
- งบลงทุน
748,090.00 บาท
- งบรายจายอื่น
บาท
- งบเงินอุดหนุน
510,800.00
บาท
รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 397,527.30 บาท
มีการจายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่
982,105.00 บาท
รายละเอียดตางๆใหทุกทานดูไปพรอมกันนะครับ ผมขอนำเรียนเพียงเทานี้ครับ
นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- ครับตอไปเชิญหัวหนาสำนักปลัดครับ

นางทิวา รณเรืองฤทธิ์
(หัวหนาสำนักปลัด)

- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
สำหรับงบประมานประจำป 2564 ประมาณการไว มีรายระเอียด ดังนี้
รายรับ ตั้งไว 37,500,000.00 บาท
1.รายไดจัดเก็บเอง
- หมวดภาษีอากร
130,000.00 บาท
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
41,000.00 บาท
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน
41,000.00 บาท
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
3,000.00 บาท
2.รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หมวดภาษีจัดสรร
16,000,000.00 บาท
3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคเฉพาะกิจ
21,285,000.00บาท
-

รายจายจากงบกลาง ตั้งไว 37,500,000.00 บาท
งบกลาง
12,537,181.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
1,142,000.00 บาท
งบดำเนินการ
7,994,291.00 บาท
งบบุคลากร
14,416,528.00 บาท
งบลงทุน
1,410,000.00 บาท

๗

สวนการแยกแผนงานในหนาที่ จะแยกเปน 9 แผนงานดังนี้
ดานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารทั่วไป
10,921,120.00 บาท
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
200,000.00 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
3,715,279.00 บาท
- แผนงานสาธารณสุข
360,000.00 บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห
1,743,520.00 บาท
- แผนงานเคหะชุมชน
2,274,900.00 บาท
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
30,000.00 บาท
ดานเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
80,000.00 บาท
ดานการกำเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
12,537,181.00 บาท
นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- ครับตอไปเชิญหัวหนากองชางครับ

นายอภิสิทธิ์ สมญา
(ผูอำนวยการกองชาง)

- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
ในสวนหมวดของคาที่ดินและสิงกอสรางขอนำเรียนรายละเอียดดังนี้นะครับ
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 1,300,000.00 บาท แยกเปน
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว 1,300,000 บาท ดังนี้
1. คากอสรางเตาเผาขยะภายในหมูบานนาแพง หมูที่ 1 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจาย
เปนคากอสรางเตาเผาขยะภายในหมูบาน บานนาแพง หมูที่ 1 จำนวน 1 จุด บริเวณดอนกก
หวา รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บึงงามกำหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612565) หนาที่ 129 ลำดับที่ 12 (กองชาง)
2. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 2 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานทาคอ หมูที่ 2 เริ่มจากถนน คสล.เดิมหนาวัดบาน
ทาคอ ไปทางที่ นานางไพรวัลย อนุอัน กวาง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา
0.15 เมตร พรอมลงหินลูกรังไหลทาง 2 ขางๆละ 0.50 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา
200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บึงงาม กำหนดเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561- 2565)หนาที่ 129 ลำดับที่ 12 (กองชาง)
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3. คาปรับปรุงยกระดับถนนดินพรอมลงหินลูกรัง บานมะบา หมูที่ 3 ตั้งไว 100,000 บาท
คาปรับปรุงถนนดินพรอมลงหินลูกรังภายในหมูบาน บานมะบา หมูที่ 3 เริ่มจากบริเวณ
ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4046 ไป ทาง รพ.สต.บึงงาม งานดินถมชวงที่ 1
กวาง 7.00 เมตร ยาว 14 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.90 เมตร พรอมวางทอระบายน้ำ
ค.ส.ล. ø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 10 ทอน 1 แถว งานดินถมชวงที่ 2
กวาง 6.00 เมตร ยาว 95 เมตร สูงเฉลี่ย 0.35 เมตร ปริมาณดินถมไมนอยกวา
483.70 ลบ.ม. ลงหินลูกรังทับถนนดินปริมาตรไมนอ ยกวา 66.80 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บึงงาม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 129 ลำดับที่ 12 (กองชาง)

4. คากอสรางรองระบายน้ำแบบทอผาซีกพรอมฝาปด ค.ส.ล. บานนางาม หมูที่ 4 ตั้งไว
100,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางรองระบายน้ำแบบทอผาซีก บานนางาม หมูที่ 4
เริ่มตนจากสี่แยกหนาบานนายเตียง สิงหาเทพ ไปทางบานนายสุขสันต ทิวาพัฒน ขนาดรอง
น้ำทอผาซีก ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร ยาว 70 เมตร วางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางเขาหนา
บานขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 38 ทอน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บึงงาม กำหนด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 129 ลำดับที่ 12 (กองชาง)
5. คาปรับปรุงถนนภายในหมูบาน บานวังทอง หมูที่ 5 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปน
คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังทอง หมูที่ 5 บริเวณขางบานนายจำกัด รัตนภักดี
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 38.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินลูกรังไหล
ทาง 2 ขาง ๆ ละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล.รวมทางเชือ่ มไมนอยกวา 200 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่อบต. บึงงาม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
หนาที่ 129 ลำดับที่ 12 (กองชาง)
6. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนแกว หมูที่ 6 เริ่มจาก ค.ส.ล. เดิมบริเวณหนาวัด
บานดอนแกว ไปทางบานนายทวีชัย ขจรฟุง ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 40.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินลูกรังไหลทาง 2 ขางๆละ 0.50 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา 200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.กำหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ ลำดับที่ 12 (กองชาง)

7.คาปรับปรุงถนนดินพรอมลงหินลูกรัง บานมะแว หมูที่ 7 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาปรับปรุงถนนดินพรอมลงหินลูกรังถนนสายบานมะแว หมูที่ 7 ไปทางบานดอนโมง
หมูที่ 9 งานดินถมกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 268 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรัง
ทับผิวถนนกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 268 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมวางทอ
คสล. Ø 0.30 เมตร ตอจากดิม จำนวน 4 ทอน จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กำหนด เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 129 ลำดับที่
12 (กองชาง)
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8. คาปรับปรุงถนนภายในหมูบาน บานโนนราษี หมูที่ 8 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อ
จายเปนคา ปรับปรุงยกระดับถนนภายในหมูบาน บานโนนราษี หมูที่ 8 เริ่มจากถนน ค.ส.ล.
เดิมหนาวัดบานโนนราศีหมูที่ 8 ถึงหนาบานนายสัมพันธ อุดมโภชน ระยะกวาง 6.00 เมตร
ยาว 145 เมตร สูงเฉลี่ย 0.82 เมตร ปริมาณงานดินถมกวาง 6.00 เมตร ยาว 145
เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณงานหินลูกรังไมนอยกวา 709.00 ลบ.ม. พรอมลงหิน
ลูกรังกวาง 6.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรงานหินลูกรังไม
นอยกวา 87 ลบ.ม. พรอมวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 8 ทอน จำนวน
1 จุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนดเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612565) หนาที่ 129 ลำดับที่ 12 (กองชาง)
9. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคา
กอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดอนโมงหมูที่ 9 เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิมบริเวณดอนปู
ตา ถึงที่นางสุนัต เวียงสิมา ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พรอมลงหินลูกรังไหลทาง 2 ขางๆละ 0.50 เมตรพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 200
ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบที่อบต.บึงงามกำหนดเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561- 2565) หนาที่ 129 ลำดับที่ 12 (กองชาง)
10. คาปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงคประจำหมูบานดอนเกลือ หมูที่ 10
ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงคประจำหมูบ าน
บานดอนเกลือ หมูที่ 10 อาคารกวาง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตรรายละเอียดตามแบบที่
อบต.กำหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 129 ลำดับที่ 12
(กองชาง)
11. คากอสรางรองระบายน้ำแบบทอผาซีก บานคอชา หมูที่ 11 ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรองระบายน้ำแบบทอผาซีก บานคอชา หมูที่ 11 เริ่มจากสี่แยก
หนาบานนายมานพ วรวงค มาทางถนนทางหลวงชนบทดานทางทิศตะวันออก ขนาดทอ
ผาซีก กวาง Ø 0.40 เมตร ยาวรวม 154 เมตรพรอมวางทอระบายน้ำ คสล.บริเวณ
ทางเขา บาน Ø 0.30 เมตร จำนวน 35 ทอน รายละเอียดตามแบบที่อบต. กำหนด
เปนไป ตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 129 ลำดับที่ 12
(กองชาง)
12.คากอสรางรองระบายน้ำแบบทอผาซีก บานโนนยาง หมูที่ 12 ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรองระบายน้ำแบบทอผาซีกภายในหมูบาน บานโนนยาง หมูที่ 12
เริ่มตนจากสี่แยกที่นายประวัติ แสงอาวุธ ไปทางบานนางประมวล วิเศษหวาน
ขนาด ทอผาซีก Ø 0.40 เมตร ยาวรวม 154 เมตร พรอมวางทอระบายน้ำ คสล.
บริเวณทางเขา บาน Ø 0.30 เมตร จำนวน 35 ทอน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บึงงามกำหนดเปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 129
ลำดับที่ 12 (กองชาง)

๑๐

13.คาปรับปรุงระบบประปาในหมูบานหนองไชยวาน หมูที่ 13 ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบประปาในหมูบาน บานหนองไชยวาน หมูที่ 13
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บึงงามกำหนด เปนไป ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- 2565) หนาที่ 129 ลำดับที่ 12 (กองชาง)

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- ผูอำนวยการกองคลังและหัวหนาแตละสวนไดนำเรียนรายละเอียดไปแลวนะครับ
สำหรับรายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64ไดจัดทำ
รางงบประมาณรายจายประจำาป เสนอตอสภาแลว ปรากฏตามที่แนบทายระเบียบ
วาระการประชุม ขอไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบรับหลักการ ตอไป

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายซักถาม หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับรางงบประมาณรายจา
ประจาป ๒๕64 จะซักถามก็ขอเชิญ ถาหากไมมีการอภิปรายจะขอใหที่ประชุมลง
มติในวาระแรก ขั้นรับหลักการ ตอไป
นายแสงจันทร นิลคุณ - มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมถาไมมีผมขอ ปดการอภิปรายและขอมติในการ
(ประธานสภาฯ)
รับหลักการในวาระที่ 1 นะครับ
ที่ประชุมสภาฯ
- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบการรับหลักการในวาระที่ 1 รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 2563 ดวยคะแนนดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง (เวลา 11.20 น.)
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

๑๑

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- ตอไปเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่ 2 เชิญสมาชิกสภาเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คนและไมเกิน 7 คนเชิณคุณจารุวรรณ ศิริสาร
ส.อบต.หมู 7 ครับ

นางจารุวรรณ ศิริสาร
(ส.อบต.หมู ๗)

- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก หัวหนาสวนทุกทาน
ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 คนคะ
ผูรับรอง 1.นายรัศมี ภูเขียว ส.อบต.หมู ๓ ขอรับรอง (ยกมือ)
2.นายคำพอง วรวงค ส.อบต.หมู 4 ขอรับรอง (ยกมือ)

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไมถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมสภา
ในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามที่คุณจารุวรรณ ศิริสารเสนอ
จำนวน 5 คนขอมติครับ

ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน
5 คน ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
- ไมเห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
เสียง

นายแสงจันทร นิลคุณ - เปนอันวาที่ประชุมแหงนี้มีม ติเห็นชอบในการคัดเลือ กคณะกรรมการแปรญัต ติ
(ประธานสภาฯ)
จำนวน 5 คนนะครับ ลำดับตอไปขอเชิญสมาชิกสภาฯไดเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติในการทำหนาที่แปรญัตติคนที่หนึ่ง พรอมผูรับรองครับ
เชิญคุณบุญธรรม เจริญอาจ ครับ
นายบุญธรรม เจริญอาจ - ผมขอเสนอ นายคำพอง วรวงค ครับ
(ส.อบต.หมู ๘)
ผูรับรอง 1.นายรัศมี ภูเขียว
ส.อบต.หมู ๓ ขอรับรอง (ยกมือ)
2.นายเกษฎา ประวาระนา ส.อบต.หมู 11 ขอรับรอง (ยกมือ)
นายแสงจันทร นิลคุณ - มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง
(ประธานสภาฯ)
อีกหรือไมครับถาไมมีเปนอันวาที่ประชุมแหงนี้มีมติเลือกนายคำพอง วรวงศ
ส.อบต.หมู 4 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง ครับตอไปเชิญเสนอรายชื่อบุคคลที่
สมควรทำหนาที่ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองพรอมผูรับรอง
เชิญคุณไพบูรณ นพผลครับ

๑๒

นายไพบูรณ นพผล
(ส.อบต.หมู ๒)

- ผมขอเสนอนางสาวกิติมา ฤทธิวุฒิ ครับ
ผูรับรอง 1.นายรถชพร รณเรืองฤทธิ์ ส.อบต.หมู 1 ขอรับรอง (ยกมือ)
2.นางสาวกันตา วงคศิลป ส.อบต.หมู 4 ขอรับรอง (ยกมือ)

นายแสงจันทร นิลคุณ - มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง
(ประธานสภาฯ)
อีกหรือไมครับถาไมมีเปนอันวาที่ประชุมแหงนี้มีมติเลือกนางปรางแกว พรมเสนา
ส.อบต.หมู 2 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่สอง ครับตอไปเชิญเสนอรายชื่อบุคคลที่
สมควรทำหนาที่ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามพรอมผูรับรอง
เชิญคุณทวีชัย ขจรฟุงครับ
นายทวีชัย ขจรฟุง
(ส.อบต.หมู 6)

- ผมขอเสนอนายกฤษฎา พงคศาสตร ครับ
ผูรับรอง 1.นายสมเกียรติ พรมโสภา ส.อบต.หมู 5 ขอรับรอง (ยกมือ)
2.นายไสว ใยยอง
ส.อบต.หมู 12 ขอรับรอง (ยกมือ)
นายแสงจันทร นิลคุณ - มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง
(ประธานสภาฯ)
อีกหรือไมครับถาไมมีเปนอันวาที่ประชุมแหงนี้มีมติเลือกนายกฤษฎา พงคศาสตร
ส.อบต.หมู 9 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่สาม ครับตอไปเชิญเสนอรายชื่อบุคคลที่
สมควรทำหนาที่ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สี่พรอมผูรับรอง
เชิญคุณนคำพอง วรวงคครับ
นายคำพอง วรวงค
(ส.อบต.หมู 4)

- ผมขอเสนอนายเอกพงษ พันธุพิมพครับ
ผูรับรอง 1.นายพิชาติ อรรคนิมาตย ส.อบต.หมู 12 ขอรับรอง (ยกมือ)
2.นายไพบูรณ นพผล
ส.อบต.หมู 2 ขอรับรอง (ยกมือ)

นายแสงจันทร นิลคุณ - มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง
(ประธานสภาฯ)
อีกหรือไมครับถาไมมีเปนอันวาที่ประชุมแหงนี้มีมติเลือกนายเอกพงษ พันธุพิมพ
ส.อบต.หมู 13 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่สี่ ครับตอไปเชิญเสนอรายชื่อบุคคลที่
สมควรทำหนาที่ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หาพรอมผูรับรอง
เชิญคุณไสว ใยยอง
นายไสว ใยยอง
(ส.อบต.หมู 12)

- ผมขอเสนอนางจารุวรรณ ศิริสารครับ
ผูรับรอง 1.นายกฤษฎา พงคศาสตร ส.อบต.หมู 9 ขอรับรอง (ยกมือ)
2.นายเกษฎา ประวาระนา ส.อบต.หมู 11 ขอรับรอง (ยกมือ)

๑๓

นายแสงจันทร นิลคุณ - มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง
(ประธานสภาฯ)
อีกหรือไมครับถาไมมีเปนอันวาที่ประชุมแหงนี้มีมติเลือกนางจารุวรรณ ศิรสิ าร
ส.อบต.หมู 7 เปนกรรมการแปรญัตติคนที่หา นะครับและเปนอันวาสภาแหงนี้ไดมี
การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 5 ทานดังนี้ ประกอบดวย
1. นายคำพอง วรวงค
2. นางปรางแกว พรมเสนา
3. นายกฤษฎา พงคศาสตร
4. นายเอกพงษ พันธุพิมพ
5. นางจารุวรรณ ศิริสาร

ส.อบต.หมู ๔ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1
ส.อบต.หมู ๒ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
ส.อบต.หมู ๙ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3
ส.อบต.หมู ๑๓เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4
ส.อบต.หมู ๗ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5

ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติไดดำเนินการเลือกตำแหนงประธานและเลขานุการให
เรี ย บร อ ยและทำหน า ที ่ ตามระเบีย บกฎหมายที่ ก ำหนดไว และใหร ายงานให
ประธานสภาฯได ทราบดว ยลำดั บ ตอ ไปขอให ที่ ประชุม สภาฯแห ง นี้ ได ก ำหนด
ระยะเวลาใหสมาชิกสภาที่มิไดเปนกรรมการแปรญัตติยื่นคำแปลญัตติตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติไมนอยกวา 24 ชั่วโมงนับแตสภา อบต.มีมติรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปพ.ศ. 2564 ซึ่งสภาอบต. ไดมีมติ
รับหลักการเมื่อเวลา 11.20 น ลำดับตอไปขอเชิญสมาชิกสภาไดเสนอเพื่อกำหนด
ระยะเวลายื่นคำแปลญัตติ เชิญคุณคำพอง วรวงษครับ
นายคำพอง วรวงค
(ส.อบต.หมู 4)

- ผมขอเสนอการยื่นคำแปลญัตติตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา
08.30 - 16.30 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา08.30 - 16.30 น.และวันที่
112 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.ของแตละวันหนาหองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงงามครับ

นายแสงจันทร นิลคุณ - มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาอีกหรือ ไมถา ไมมี
(ประธานสภาฯ)
เปนอันวาที่ประชุมแหงนี้เห็นชอบการยื่นเสนอคำแปรญัตติตามที่คุณคำพอง วรวงค
ส.อบต.หมู4 โดยกำหนดระยะเวลายื่นคำเสนอตอคณะกรรมการแปรญัตติกำหนด
ดังนี้
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ของแตละวัน
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงามของแตละวันและขอให
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมปรึกษาหารือคำเสนอแปรญัตติในวันที่ 13 สิงหาคม
2563 เวลา 10.00 น.แลวนำเสนอผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให
ประธานสภาเพื่อจัดสงผลการแปรญัตติใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึง
งามไดรับทราบ ลวงหนากอนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงามและ

๑๔

ผมขอนัดวันประชุมองคการบริหารสวนตำบลบึงงามสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจำปพ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.ณหองประชุม
สภาองคการบริห ารสว นตำบลบึงงามเพื่อพิจ ารณารา งขอบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณพศ 2564 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

นางปรางแกว พรมเสนา - เรียนทานประธานสภาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทุกทานดิฉันขอนัด
(เลขานุการสภาฯ )
คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14:30 น. ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงามคะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
นายแสงจันทร นิลคุณ - มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับถาไมมีวันนี้ก็ใชเวลาพอสมควร
(ประธานสภาฯ)
แลวผมก็ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการประชุมในวันนี้
ผมขอปดประชุมครับ

ปดประชุม เวลา 12.30 น.

๑๕

ลงชื่อ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางปรางแกว พรมเสนา)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม

ลงชื่อ

ผูรบั รองรายงานการประชุม

(นายแสงจันทร นิลคุณ)
ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานประชุมนี้แลวไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายรถชพร รณเรืองฤทธิ)์
ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

(นายกฤษฎา พงศศาสตร)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

(ลงชื่อ)

( นายคำพอง วรวงค)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

สภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป2563
เมื่อวันที่.....................................................................
ลงชื่อ...............................................ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายแสงจันทร นิลคุณ)
ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม

