๑

-สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2563
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
………………………………………………………….
ผูมาประชุม
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
๑
นายแสงจันทร นิลคุณ
๒
นายสุรธวัช อรรคนิมาตย
๓
นายรถชพร รณเรืองฤทธิ์
๔
นายไพบูรณ นพผล
๕
นายรัศมี ภูเขียว
๖
นางสาวกิติมา ฤทธิวุฒิ
๗
นายคำพอง วรวงค
๘
นางสาวกันตา วงคศิลป
๙
นางมณีรัตน ชัยมงคล
๑๐
นายสมเกียรติ พรมโสภา
๑๑
นายทวีชัย ขจรฟุง
๑๒
นายเน็บจูล แกวสะเทือน
๑๓
นางจารุวรรณ ศิริสาร
๑๔
นายบุญธรรม เจริญอาจ
๑๕
นายกฤษฎา พงคศาสตร
๑๖
นายประมวล ธรณี
17
นายเกษฎา ประวาระนา
๑8
นายพิชาติ อรรคนิมาตย
๑9
นายไสว ใยยอง
20
นายเอกพงษ พันธุพิมพ
21
นางสาวสุมาลี ไขษรศักดิ์
22
นางปรางแกว พรมเสนา

ผูไมมาประชุม
-

ตำแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู ๑
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.หมู ๑๒
ส.อบต.หมู ๑๒
ส.อบต.หมู ๑๓
ส.อบต.หมู ๑3
ส.อบต.หมู ๒

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

๒

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

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00น.
เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลวเลขานุการสภา ใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภา อบต. เขาหองประชุมสภา
และไดเชิญทานประธานสภาฯ นายแสงจันทร นิลคุณ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป
นายแสงจันทร นิลคุณ - เมื่อครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
(ประธานสภาฯ)
ประจำป 2563 ขอเชิญทานเลขานุการสภา อบต.บึงงาม ไดอานประกาศองคการ
บริหารสวนตำบลบึงงาม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ.2563 ครับ
นางปรางแกว พรมเสนา - ไดอานประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
(เลขานุการสภาชั)่
บึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ.2563
ดวยสภาองคการบริหารสวนตำบล บึงงาม จะดำเนินการเปดสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงงาม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 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 4 ประจำป 2562 ตั้งแตวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงงาม อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63

๓

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- 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
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป ๒๕6 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕63 ไปแลว
นั้น บัดนี้เลขานุการสภาไดเสนอใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ
คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวาเปนรายงานการประชุมที่เปนไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนำเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รับรองตอไป

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 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- กอนจะไปเขาสูระเบียบวาระที่ ๓ ขอ 3.1 ก็จะใหรายงาน
เรื่องรายงานสถาณการณการเงินการคลังประจำป 2563กอน
เชิญทานนายกครับ

นายสมบัติ สุดานิช
(นายก อบต.)

- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา หัวหนาสวนทุกทาน
กระผมนายสมบัติ สุดานิช นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
ครับสำหรับหัวขอนี้ผมก็จะเชิญหัวหนาสวนการคลังเปนคนชี้แจงครับ

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- ครับเชิญผอ. กองคลังครับ

นายรัก อุนเจริญ
(ผอ. กองคลัง)

- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก หัวหนาสวนทุกทาน
ขอนำเรียนงบแสดงผลการดำเนินงานจายเงินจากเงินรายรับและเงินสะสม
ดังนี้ครับ
ขอมูลทั่วไป :
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 27.41 ตารางกิโลเมตร จํานวน 13 หมูบาน
ทิศเหนือ ติดกับตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด
ทิศใต ติดกับตําบลเทอดไทย อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับแมนําชี
ทิศตะวันตก ติดกับตําบลเทอดไทย
ประชากรรวมทั้งสิ้น 4,490 คน เปนชาย 2,237 คน หญิง 2,253 คน
หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเปนไปตามเกณฑเงินสดและ
เกณฑคงคา ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑและวิ ธี
ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทํา ทะเบียน และรายงานการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
1.2 รายการเปดเผยอื่นใด
งบทรัพยสิน ประเภทสินทรัพยจําแนกประเภทสินทรัพยตามคูมือการจัดทํา
รายงานสํ า รวจสิ น ทรั พ ย ข ององค ก รปกครองส ว น ท อ งถิ ่ น ตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนดโดยยังคงไมแสดงมูลคาสินทรัพยที่จัดไวเพื่อเปนการ
ใหบริการสาธารณะในงบทรัพยสิน

๕

-

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 16,181,681.00 บาท
งบทรัพยสิน 9,219,236.00 บาท
เงินฝากกระทรวงการคลัง 32,432.00 บาท
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,200,000.00 บาท
ลูกหนี้อื่นๆ 18,000.00 บาท
รายจายคางจาย 5,924,100.00 บาท
เงินรับฝาก 1,810,119.98 บาท
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม
1,701,296.34 บาท
รับจริงสูงกวารายจายจริง
3,354,572.10 บาท
หักเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม
503,185.82 บาท
บวกเงินทุนสำรองเงินสะสม
2,851,386.28 บาท
รับคืนเงินสะสม
776.12 บาท
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหวางป
119,800.00 บาท
หักจายขาดเงินสะสม
982,105.00 บาท
รวมเปนเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 3,691,153.74 บาท
เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม
6,006,739.59 บาท
ครับ นี่คือรายงานสถานะงบการเงินนะครับใหทานผูทรงเกียรติทุกทานในที่
ประชุมแหงนี้ไดรับทราบนะครับสำหรับผมก็มีเพียงแคนี้ครับ ทานใดมีขอ
สงสัยในเรื่องงบประมาณงบการเงินเชิญซักถามไดเลยครับ

- ครับหัวหนากองคลังก็ไดรายงานสถาณการณการเงินกการคลังไปแลว มีทาน
ใดจะซักถามหรือไมครับเชิญครับ
ถาไมมีก็จะไปที่ระเบียบวาระที่ 3.1 ครับ

3.1 เรื่องพิจารณจายขาดเงินสะสมจำนวน 3 โครงการ
นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)
นายสมบัติ สุดานิช
(นายก อบต.)

- ครับตอไปจะเปน ขอที่ เรื่องพิจารณจายขาดเงินสะสมจำนวน 3 โครงการ
เชิญทานนายก
- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา หัวหนาสวนทุกทาน
เรื่องเดิม
- ตามที่ นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงงามไดมอบหมายใหกองชางออก
ตรวจสอบคลองสงน้ำ บานโนนราศี หมูที่ 8 บานดอนโมงหมูที่ 9 และสถานี
สู บ น้ ำ ด ว ยไฟฟ า บ า นโนนราษี หมู ท ี ่ 8 ข า พเจ า นายอภิ ส ิ ทธิ ์ สมญา
ตำแหนงผูอำนวยการกองชาง ใหดำเนินการตรวจสอบทั้ง 3 โครงการ แลว
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และ ขอแจงกาตรวจสอบขอเท็จจริงการตรวจสอบขอเท็จจริงตามลำดั บ
ดังนี้
ขอเท็จจริง
1.รองระบายน้ำสาธารณะประโยชนบานโนนราษี หมูที่ 8
สภาพเดิมเปนรองระบายน้ำที่ถูกขุดล
อกมาเปนเวลานานมีสภาพตื้นเขินไมสามารถระบายน้ำได เนื่องจากวัชพืช
ขึ้นปกคลุมประชาชนไดรับความเดือดรอนในฤดูน้ำหลากไมสามารถระบาย
น้ำไดทันทำใหเกิดปญหาน้ำทวม
2.รองระบายน้ำสาธารณะประโยชน (ชองหนองไผ) สภาพ
เดิมเปนรองระบายน้ำที่ถูกขุดลอกมาเปนเวลานานมีสภาพตื้นเขินไมสามารถ
ระบายน้ำไดเนื่องจาก วัชพืชขึ้นปกคลุมประชาชนไดรับความเดือดรอนในฤดู
น้ำหลากไมสามารถระบายน้ำไดทันทำใหเกิดปญหาน้ำทวม
3.สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาบานโนนราษี หมูที่ 8 เนื่องจาก
แผนเหล็กที่ใชสำหรับวางเครื่องสูบน้ำไดชำรุดรั่วซึมนายสถานีและประธาน
กลุมสถานีสูบน้ำดวยไฟฟาไดดำเนินการจัดซื้อถังน้ำมัน 200 ลิตร เพื่อทำ
การพยุงแพไมใหลมเพื่อแกปญหาไปกอน แตเนื่องจากแพสูบน้ำมีการใชงาน
มานานและไมสามารถซอมแซมไดจึงมีความจำเปนตองจัดซื้อใหม
ขอเสนอ
เห็นควรดำเนินการจายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการแกไข
ความเดือดรอนของประชาชน ตามโครงการดังนี้
1.โครงการขุดลอกรองน้ำสาธารณะประโยชน บานโนนราษี
หมูที่ 8 ขนาดปากรองกวาง 2.50 เมตร กนรองกวาง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.20-1.50 เมตร ความยาวรวม 1,695 เมตร พรอมวางทอ ระบายน้ำ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 60 ซม. จำนวน 4 จุดๆละ 4 ทอน รวมเปน 16
ทอน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 150,000 บาท
2.โครงการขุดลอกรองน้ำสาธารณะประโยชน บานโนน
ดอนเกลือ หมูที่ 10 ขนาดปากรองกวาง 3 เมตร กนรองกวาง 1.20 –
1.50 เมตรความยาวรวม 1,350 เมตร พรอมวางทอระบาบน้ำขนาดเสนผ
มนศู น ย ก ลาง 80 ซม. จำนวนทั ้ ง หมด 14 ท อ น เริ ่ ม จากที ่ น า
นางสุริยา วิเศษวุธ ถึงหนองผึ้งบานโนนยาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กำหนด งบประมาณ 125,000 บาท
3.โครงการปรั บ ปรุ ง สถานีส ู บ น้ ำ ด วยพลั ง งานไฟฟา
บานโนนราษี หมูที่ 8 อางอิงแบบ EPPS.01/44 (กรมพัฒนาและสงเสริม
พลั ง งาน พร อ มติ ด ตั ้ ง ให ใ ช ง านได ต ามแบบมาตรฐานแพสู บ น้ ำ )
งบประมาณทั้งสิ้น 450,000.-บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ
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นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- มีใครจะสอบถามหรือเพิ่มเติมหรือไมครับ
ครับเชิญทานรองพุต ฉ่ำมณี ครับ

นายพุต ฉ่ำมณี
(รองนายกฯ)

- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา หัวหนาสวนทุกทาน
ครับขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมครับ ในเรื่องของโครงการขุดลอกรองน้ำ ในพื้นที่
การเกษตรนะครับ ในพื้นที่บานนาเกลือ เพื่อความเขาใจนะครับก็ขอใหสภา
พิ จ ารณาโครงการ เรื ่ อ งขุ ด ลอกร อ งระบายน้ ำ ทางกองช า งยั ง ขาด
รายละเอียดบางสวนนะครับ ก็ขอใหเพิ่มเติมรายละเอียดสวนนี้เขาไปดวยนะ
ครับ ทางคณะผูบริหารจึงขอความอนุเคราะหจากสภาทุกทาน ดวยนะครับ
ขอบคุณครับ
- มีใครจะสอบถามหรือเพิ่มเติมหรือไมครับ
ครับเชิญผอ.กองชางครับ

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)
นายอภิสิทธิ์ สมญา
(ผอ.กองชาง)

- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาคณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
สำหรับโครงการขุดลอกรองระบายน้ำสาธารณประโยชนนะครับ มันจะมี
ขั้นตอนกอนการจัดซื้อจัดจางนะครับ มันจะมีขั้นตอนการจัดทำแบบเอา
รายการที่นี้ ใชพื้นที่จากประชาชนก็จะหลังจากการ อนุมัติงบประมาณไป
แลวนะครับ ก็จะสงเอกสารเปนหนังสือยินยอม ขอทำประโยชนในการขุด
ลอกนะครับ อีกครั้งนึงนะครับ สำหรับเรื่องแพสูบน้ำก็คือจะเปนแท พอแพ
รั่วมาก ทางบานนรสิงหก็ไดแกปญหาโดยการเอาน้ำมันถัง 200 ลิตร มาวาง
รอบเพื่อพยุงตัว แปรไมใหลม ก็คือการจัดซื้อแผนใหมก็จ ะสามารถอยู ได
ประมาณ 4-5 ปนะครับขอบคุณครับ

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)
นายบุณธรรม เจริญอาจ
(ส.อบต.ม.8)

- มีใครจะสอบถามหรือเพิ่มเติมหรือไมครับ
ครับคุณบุณธรรม เจริญอาจครับ
-

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
กระผมนายบุณธรรม เจริญอาจส.อบต.ม 8
สำหรับโครงการ 2 โครงการของหมู 8 นะครับ สำหรับโครงการขุดลอก
รองน้ำสาธารณประโยชนบ านโนนราษี เพื่อการเกษตรนะครับระยะทาง
1695 เมตรนะครับ ในสวนตรงนี้ขอแจงใหสภาผูทรงเกียรติทุกทา นได
รับทราบนะครับเปนเรื่องความจำเปนนะครับตองระบายน้ำตัวนี้ยังไมเคยขุด
ลอก คือชาวนาจะทำดวยตัวเอง แตก็ไมสะดวกนะครับคือบานโนนราษีจะ
เปนพื้นที่ในการทำนาปรัง และในปเปนเหตุการณที่จำเปนมากสาเหตุที่ยัง
ไมไดดำเนินการขุดลอกสักที ก็เปนเพราะชาวนายังไมเห็นความสำคั ญใน
ตอนนั้นผมจึงไดข องประมาณกับทานนายกมาหลายหนแลว แตก็ติดขัด
ตรงที่ชาวนา แตที่นี่นะครับผมไดปรึกษากับทานนายกเรื่องความเปนไปทาน
ก็เห็นดวยผมก็เลยนำเรื่องตัวนี้ไปเขาที่ประชุมนะครับแลวก็ ไปคุยกับชาวนา
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พูดถึงเรื่องความจำเปน ทำหนังสือใหยินยอมทำการขุดลอก ก็ขอเรียนสภา
ผูแทนแตในสวนตรงนี้ดวยนะครับ ก็ขอใหสภาไดอนุมัติในงบประมาณสวน
ตรงนี้ดวยนะครับ
- เรื่องที่ 2 เรื่องแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำบานโนนราษีนะครับ ตัวกระผมเองก็เปน
ประธานกลุมในการบริหารสถานีสูบน้ำ ทางกลุมก็ไดดำเนินทำการซอมจน
สุดความสามารถแลวนะครับจนไมสามารถเชื่อมไดจนเหล็กอาจจะทะลุ จึง
นำเรียนแกทานนายก และใหทางในสถานีถายรูปสงรวมทั้งเอกสารใหท าน
นายกแลว ถาเกิดแพตัวนี้ลม ความเสียหายนาจะประมาณ 1-2 ลานบาทนะ
ครับ ตอนนี้ทางกลุมก็ไดดำเนินการซื้อถัง แลวก็ใชเหล็กเชื่อมเปนโครงเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนไมใหแพลมนะครับชั่ว คราวไปกอนะครับ ทั้งที่มา
เพิ่มเติมประมาณ 20 ถัง ในสวนตรงนี้เปนเรื่องความจำเปนของเกษตรกร
หลายๆหมูบานนะครับที่ไดรับผลกระทบ ยังไงก็ฝากสภาทุกๆทานโปรดเห็น
ใจในสวนตรงนี้เพื่ออนุมัติในการซอมแซมสถานีสูบน้ำดวยนะครับขอกราบ
ขอบพระคุณครับ
นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุมสภาฯ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีทานใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติเรื่องพิจ ารณา
จายขาดเงินสะสมจำนวน 3 โครงการครับ
1.โครงการขุดลอกรองน้ำสาธารณะประโยชน บานโนนราษี หมูที่ 8
- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบโครงการขุดลอกรองน้ำสาธารณะ
ประโยชน บานโนนราษี หมูที่ 8 ดวยคะแนนดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
2.โครงการขุดลอกรองน้ำสาธารณะประโยชน บานโนนราษี หมูที่ 10
- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบโครงการขุดลอกรองน้ำสาธารณะ
ประโยชน บานโนนราษี หมูที่ 10 ดวยคะแนนดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
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ที่ประชุมสภาฯ

3.โครงการจัดซื้อแพสูบน้ำ บานโนนราศีหมูที่ 8 พรอมติดตั้งใหใชงานได
ตามแบบมาตรฐานแพสูบน้ำ
- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบโครงการจัดซื้อแพสูบน้ำ บานโนนราษี
หมูที่ 8 พรอมติดตั้งใหใชงานได ตามแบบมาตรฐานแพสูบน้ำ ดวยคะแนนดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน 21 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

นายแสงจันทร นิลคุณ (ประธานสภาฯ)
นายบุณธรรม เจริญอาจ
(ส.อบต.ม.8)

นายแสงจันทร นิลคุณ (ประธานสภาฯ)

มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
เชิญคุณบุญธรรม เจริญอาจครับ
-

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
กระผมนายบุณธรรม เจริญอาจ ส.อบต.ม 8
ครับสำหรับโครงการที่ทานคณะผูบริหารไดนำเขาเพื่อพิจารณานะครับ
ทางกระผมก็ข อกราบขอบพระคุณนะครับ ตั้ง แตทางคณะผูบ ริห ารและ
สมาชิกผูมีเกียรติทุกทานนะครับ ที่เห็นชอบโครงการ นะครับ กระผมเองใน
นามตัวแทนของพี่นองหลายๆหมูบานที่ไดรับประโยชนในสวนตรงนี้ก็ขอก
ราบขอบพระคุณทานนายกคณะผูบริหารทุกทานแลวก็สมาชิกทุกทานมาณ
โอกาสนี้ ขอบพระคุณครับผม
มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
ถาไมมีเราก็จะไปที่ ระเบียบวาระที่ 4 ครับ

๑๐

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 เรื่องการรายงานติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา 4 ป
นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- ตอไปเขาสู ระเบียบวาระที่ ๓ ขอ3.4 เรื่องการรายงานติดตามและประเมิณผล
แผนพัฒนา 4 ป เชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางไพจิตร พรมชาติ
- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา หัวหนาสวนทุกทาน
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน) ดิฉันนางไพจิตร พรมชาติ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลบึงงาม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.
2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 จนถึงปจจุบันแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ.2561 ขอ 12 (5) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ประเมิ น และติ ด ตามผลแผนพัฒ นาท อ งถิ่ นต อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ ่ น เพื ่ อ ให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท อ งถิ่ น
พรอมทั้ง ประกาศผลการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท อ งถิ ่ น ให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ซึ่ง
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ สามารถสรุปไดดงั นี้
องคการบริห ารสวนตำบลบึง งาม ไดกำหนดยุ ทธศาสตร ก าร
พัฒนาและบรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
จำนวน 263 โครงการ และไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดยตั้ง
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนเงินงบประมาณ
36,000,000 บาท และไดจ ัดทำแผนดำเนินงานประจำป พ.ศ.2563
การใชจายงบประมาณตามแผนดำเนินงานในขอบัญญัติงบประมาณประจำป
พ.ศ. 2563 (ไมรวมการเบิกจายหมวดเงินเดือนและคาตอบแทน) จำนวน
....67....... โครงการ เปนจำนวนงบประมาณตั้งไว ....17,268,173.00......
บาท มีก ารเบิกจายงบประมาณ จำนวน ...53......โครงการ จำนวนเงิน
....14,771,926.99......บาท ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามารถสรุปตามยุทธศาสตรไดดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน จำแนกเปนแผนงานดังตอไปนี้

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,324,500.00
บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณคงเหลือ 400.00 บาท
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรษฐกิจและการสรางรายได
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ไมไดจัดทำโครงการ
ยุทธศาสตรที่3ดานคุณภาพชีวิต การสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน
และสังคม จำแนกเปนแผนงานดังตอไปนี้
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไปมีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ เปนงบประมาณ
224,790.00 บาท
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานสังคมสงเคราะห มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 5 โครงการ
เปนงบประมาณ
80,000.00 บาท โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่
ใช จำนวน 10,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 70,000.00 บาท
3.3 แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ เปนงบประมาณ
360,000.00 บาท โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ
ที่ใช จำนวน 95,699.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 264,301.00 บาท
3.4 แผนงานงบกลาง
แผนงานงบกลาง มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 4 โครงการ เปนงบประมาณ 11,708,800.00
บาท โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณที่ใช จำนวน
10,511,600.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,197,200.00 บาท
4.ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษาเรียนรู จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น จำแนกเปนแผนงานดังตอไปนี้
4.1 แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา มีโครงการทีต่ ั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 10 โครงการ เปนงบประมาณ 1,715,577.00
บาท โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณที่ใช จำนวน
1,635,513.74 บาท งบประมาณคงเหลือ 80,063.26 บาท
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการที่ตงั้ งบประมาณตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ เปน
งบประมาณ 30,000.00 บาท โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
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งบประมาณที่ใช จำนวน
20,000.00
บาท งบประมาณคงเหลือ
10,000.00 บาท
5.
ยุทธศาสตรการปองกันบรรเทาสาธารณภัย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จำแนกเปนแผนงานดังตอไปนี้
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ เปนงบประมาณ
45,000.00 บาท ไมไดดำเนินการทั้ง 2 โครงการ
5.2 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
แผนงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณ
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 4 โครงการ
เปนงบประมาณ 160,000.00 บาท โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 3
โครงการ งบประมาณที่ใช
70,900.00 บาท งบประมาณคงเหลือ
89,100.00 บาท
5.2 แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการงบประมาณ
20,000.00 บาท
5.3 แผนงานงบกลาง
แผนงานงบกลาง มีโครงการทีต่ ั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 182,763.00 บาท
งบประมาณที่ใช 154,750.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 28,013.00 บาท
6.ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารจัดการองคกรจำแนกเปนแผนงานดังตอไปนี้
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป,สำนักปลัด)
แผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ
902,000.00 บาท โครงการที่ดำเนินงาน 7 โครงการ งบประมาณที่ใช
307,778.25 บาท งบประมาณคงเหลือ 594,221.75 บาท
6.2 แผนงานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานคลัง มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ.2563
จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ
110,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช 55,120.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 54,880.00 บาท

6.3 แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจ า ยประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ
70,000.00 บาท ไม ไ ด ด ำเนิ น การ 1 โครงการ งบประมาณที ่ ใ ช
31,500.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 38,500.00 บาท
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน
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แผนงานเคหะและชุ ม ชน มี โ ครงการที ่ ต ั ้ ง งบประมาณตามข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ า ยประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ
งบประมาณ 244,500.00 บาท งบประมาณที่ใช 225,176.00 บาท
งบประมาณคงเหลือ 19,324.00 บาท
6.5 แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร มีโครงการที่ตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจ า ยประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
90,243.00 บาท
โอนเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ งบประมาณที่ใช 85,000.00
บาท งบประมาณคงเหลือ 5,243.00 บาท
โครงการโอนตั้งจายเปนรายการใหม ป พ.ศ.2563

โครงการโอนตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม มี โ ครงการที ่ ต ั ้ ง งบประมาณ
จำนวน 9 โครงการ จำนวนงบประมาณที ่ ใ ช 395,750.00 บาท
ดำเนินการครบทั้ง 9 โครงการ
โครงการจายขาดจากเงินสะสม ป พ.ศ.2563
โครงการจายขาดจากเงินสะสม มีโครงการที่ตั้งงบประมาณประจำป พ.ศ.
2563 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณที ่ ใ ช 896,090.00 บาท
ดำเนินงานครบทั้ง 5 โครงการ
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
1. โ ค ร ง ก า ร ท ั ้ ง ห ม ด แ ผ น ด ำ เ น ิ น ง า น ( ข  อ บ ั ญ ญ ั ต ิ ป  2563)
จำนวน 67 โครงการ เปนเงิน 17,268,173.00 บาท
2. โครงการที่ดำเนินงานแลวเสร็จในขอบัญญัติ ป 2563
จำนวน 53 โครงการ
เปนเงิน 14,771,926.99 บาท
3. โครงการโอนตั้งจายรายการใหม ประจำป 2563
จำนวน 9 โครงการ
เปนเงิน
395,750.00 บาท
4. โครงการจายขาดเงินสะสม ประจำปงบฯ 2563
จำนวน 5 โครงการ เปนเงิน
896,090.00 บาท
รวมงบประมาณที่ใชดำเนินงานทั้งสิ้น (2+3+4)
จำนวน 67 โครงการ
เปนเงิน
16,063,766.99 บาท
สำหรับดิฉันขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค การ
บริหารสวนตำบลบึงงาม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพียงเทานี้คะ
ขอบคุณคะ
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นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- ตอไปเขาสู ระเบียบวาระที่ 4.2-4.4
4.2 เรื่องการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงประจำป 2563
4.3 โครงหารขุดลอกกุดบึด - กุดแขแซ
4.4 โครงการขุดลอกหนองหมกไก – หนองขนุน
เชิญวิบูลยศกั ดิ์ เสาวพานย ครับ

นายวิบูลยศักดิ์ เสาวพานย
-เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ) กระผมนายวิบูลยศักดิ์ เสาวพานย ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ขอนำเรียนอยู 3 เรื่องนะครับ
4.2 เรื่องการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงประจำป 2563
- ระเบียบ กท. วาดวยการดูแลรักษาและคุม ครองปองกันที่ดินอันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน สำหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดไว
วา ใหนายอำเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ในการดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินสาธารณประโยชน ถาที่ดินแปลงใดที่ยังไมมี
นสล.ใหดำเนินการออก นสล. ซึ่งการออก นสล.มีอยู ๒ วิธี ดังนี้
๑.นายอำเภอและอปท. รว มกันยื่นคำขอออก นสล.ตอสำนั ก งานที ่ ดิ น
สาขา (ธวัชบุรี)
ชางรังวัดจาก สนง.สาขา
คาใชจายมาจากงบประมาณของ อปท.
๒. โครงการรังวัดออก นสล. ของกรมที่ดิน
ชางรังวัดจากกรมที่ดิน
คาใชจายโดยกรมที่ดิน
การออก นสล.มีวัตถุประสงค/ประโยชน
เพื่อทราบขอบเขตและจำนวนเนื้อที่ของที่สาธารณประโยชน
เพื่อปองกันการบุกรุกหรือรุกล้ำที่สาธารณประโยชน
ที่ดินขางเคียงที่ยังไมออกเอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน เชน นส.๓ สามารถ
ออกเปนโฉนดที่ดินได เนื่องจากทราบแนวเขตที่สาธารณประโยชน
ที่
ชัดเจนแลว
เพื่อการบริหารจัดการในที่สาธารณประโยชน เชน การขุดลอก
แหลงน้ำ
เมื่อ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๒ กรมที่ดิน ไดดำเนินโครงการรังวัดออก นสล.
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ๙ จังหวัด เปาหมาย จำนวน ๘๐๐

๑๕

แปลง อบต.บึงงาม (สป.) ไดขอโครงการดังกลาว ตอสนง.ที่ดินธวั ช บุรี
จำนวน ๙ แปลง ที่ยังไมมี นสล. และไดเริ่ม ทำการรังวัด เมื่อ ๒๐ ม.ค.
๒๕๖๓ และแลวเสร็จ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๓ ซึ่งผลการรังวัดมีดังนี้
๑.หนองหมกไก (สวนบน) ม.๑๑ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร - งาน ๕๔ ตรว.
๒. หนองหวาย ม.๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร - งาน ๓๒ ตรว.
๓ .หนองสิบสลึง ม.๓ มีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร ๑ งาน ๙ ตรว.
๔. กุดแขแซ ม.๖ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒๓ ไร - งาน ๒๐ ตรว.
๕ .หนองบัว ม.๑๐ มีเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร ๒ งาน ๘๘ ตรว.
๖. หนองขนุน ม.๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๒ ไร ๑ งาน ๖ ตรว.
๗. หนองเบ็ญ ม.๙ มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร ๓ งาน ๑๙ ตรว.
๘. ดอนปูตา ม.๒ มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร ๓ งาน ๔๒ ตรว.
๙. หนองกระเบา ม.๑๒ มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร ๓ งาน ๔๔ ตรว.
หลังจากการรังวัดแลวเสร็จ สนง.ที่ดินธวัชบุรี ไดดำเนินการประกาศ
ใหประชาชน ไดรับทราบ ๓๐ วัน (ไมมีผูคัดคาน) และไดสงเรื่องให สนง.
ที่ดิน จว.รอ. เสนอตอ ผวจ.รอ. ลงนามแลว
4.3 โครงการขุดลอกกุดบึด – กุดแขแซ
ความเปนมา
เมื่อตนป ๒๕๖๒ อบต.บึงงาม (สป.) ไดออกจัดทำแผนพัฒนา
หมูบาน ประจำป ๒๕๖๒ ตามหมูบานตางๆ ซึ่งหมูบานมีความตองการที่จะขุด
ลอกแหลงน้ำสาธารณะประจำหมูบาน ดังนั้นจึงไดขอโครงการขุดลอก ไปที่
ชป.รอ. ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ แหง ทั้งนี้ ชป.รอ. ไดพิจารณาที่จะดำเนินการ
ขุดลอกเฉพาะในแหลงน้ำที่มีขนาดใหญ เทานั้น ไดแก กุดบึก-แขแซ
ตอมาเมื่อ ๑๐ พ.ค.๒๕๖๒ อบต.บึงงาม ไดจัดใหมีการประชุม
ประชาคมในพื้นที่ ทั้ง กุดบึก ม.๓,๔,๕ และ กุดแขแซ ม.๖,๗,๘ (ณ ศาลา
ประชาคมหมูบ า น) รายละเอียดในการประชุม คือ เจา ของที่ดิน ขางเคี ยง
ยินยอมใหผานในที่ดิน และกำหนดสถานที่ทิ้งดินจากการขุดลอก ซึ ่งผลการ
ประชุมไดรับความรวมมือจากประชาชน เปนอยางดี และไดสงเรื่องการประชุม
ดังกลาวให ชป.รอ./สนง.ชลประมานที่ ๖ ขก. ดำเนินการ ดังนี้
การพิจารณาโครงการ
การสำรวจ
การออกแบบ-เขียนแบบ
ประมาณการ (กุดบึก ๓๗ ลาน,กุดแขแซ ๔๕ ลาน ชป.รอ.สงประมาณการให
สนง.ชป.๖ ขก. ) เมื่อ ๒๘ ต.ค.๒๕๖๒
สนง.ชป. ๖ ขก. เสนองบประมาณตอ ไปที่กรมชลประทาน

๑๖

และเมื่อ ๒๖ ส.ค.๒๕๖๓ นายจรัลธาดา กรรณสูตรและนายอำพน กิตติอำพน
องคมนตรี ทานไดเดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จำนวน ๒ แหง คือ ๑.โครงการซอมแซมและขุดลอกอางเก็บน้ำ
แกงมวง ต.คำนาดี อ.โพนทอง และโครงการขุดลอกแกม ลิงกุดเชีย งบัง ต.
ผักแวน อ.จังหาร ในการนี้ ชป.รอ.ไดนำเสนอโครงการขุดลอกกุดบึก-แขแซ ตอ
ทานองคมนตรี ซึ่งทานไดกรุณารับไวในโครงการพระราชดำริ แลว จากการ
ประสานกับ ชป.รอ. นาจะไดรับการขุดลอก ในป ๒๕๖๕
4.4 โครงการขุดลอกหนองหมกไก – หนองขนุน
ตามที่มีการรังวัดออก นสล. ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผานมา อบต.บึง
งาม (สป.) จึงไดประสานขอโครงการขุดลอกไปที่ ชป.รอ. ซึ่งไดรับคำแนะนำวา
ใหพิจารณาจากแหลงน้ำที่มีขนาดเนื้อที่ตั้งแต ๑๐ ไร ขึ้นไป สวนเนื้อที่นอยกวา
๑๐ ไร ให อบต.ใชงบประมาณดำเนินการเอง ดังนั้น จึงไดพิจารณาแหลงน้ำตาม
คำแนะนำ และขอโครงการขุดลอกไป เมื่อ ๒๙ ต.ค.๒๕๖๓ แลว ดังนี้
- หนองหมกไก (สวนบน) ม.๑๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร - งาน ๕๔ ตรว.
- หนองขนุน ม.๔

เนื้อที่ประมาณ ๔๒ ไร ๑ งาน ๖ ตรว.

ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการดำเนินการของ ชป.รอ.
โครงการเดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ตกคางใหกับประชาชน ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยกรมที่ดิน (ไมเสียคาใชจาย)
เมื่อเดือน พ.ย.๒๕๖๒ กรมที่ดิน ไดแจงเรื่องการสำรวจที่ดินของ
ประชาชนที่ตกคาง ยังไมมีการออกโฉนดที่ดิน จาก สค.๑ , นส.๓ และที่ดิน
วางเปลาที่มีการครอบครองทำประโยชน เพื่อกรมที่ดินจะไดจัดทำแผนการ
เดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ตกคาง ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๘๐
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผานมาไดมีประชาชนในหมูบานตางๆ ของ ต.บึง
งาม ที่ยังไมไดออกโฉนดที่ดิน ไปแจงความประสงค ที่สนง.ทีดินธวัช บุรี ไว
จำนวนมากพอสมควร
และเมื่อเดือน ก.ย. ๒๕๖๓ กท. ไดประกาศการเดินสำรวจรังวัดออก
โฉนดที่ดินใหกับประชาชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ จว. ๆ
รอ.ลำดับที่ ๓๕ (เปาหมาย ๗๑๔ แปลง) ซึ่ง จว.รอ.ไดรวมกันประชุมในระดับ
อำเภอ ทั้ง ๒๐ อ. เพื่อกำหนดพื้นที่การเดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดิน ซึ่งที่
ประชุมไดพิจารณาเลือก ๓ อ. ดังนี้
อ.สุวรรณภูมิ
อ.อาจสามารถ
อ.เสลภูมิ

๑๗

ในครั้งเมื่อป ๒๕๖๑ อบต.บึงงาม ไดดำเนินการตรวจสอบขอบเขต
โนนราษีสาธารณประโยชน ทีตั้งอยู บ.โนนราษี ม.๘ เพื่อทราบปญหาตางๆ
ในที่สาธารณประโยชน พบวา มีที่ดินทางดานทิศตะวันตก เปนที่ดินวางเปลา
เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร ทีมีประชาชนชาวบานโนนราษีครอบครองสรางบานทีอยู
อาศัยมาเปนเวลานานแลว จำนวน ๑๒ หลัง (กรณีนี้การออกโฉนดที่ดินจะตอง
มาจากโครงการเดินสำรวจ จากกรมที่ดินเทานั้น)
ในเรื่องนี้ อบต.บึงงาม ไดสงเรื่อง ผาน อ.ทุงเขาหลวง ไปที่ จว.รอ.
เพื่อใหพิจารณาโครงการเดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดิน นี้แลว เมื่อ ๑๗ พ.ย.
๒๕๖๓ ที่ผานมา ซึ่งตองติดตามการดำเนินการดังกลาว เพื่อชวยเหลือพี่นอง
ประชาชน ตอไป
สำหรับกระผมก็ขอรายงานใหทราบ เพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)
นางทิวา รณเรืองฤทธิ์
(หัวหนาสำนักปลัด)

4.5 เรื่องศึกษาดูงาน
- ตอไปเขาสู ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องศึกษาดูงาน นะครับ
เชิญหัวหนาสำนักปลัดครับ
- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
สำหรับปนี้โครงการศึกษาดูงานที่ตั้งไวในขอบัญญัติประจำปงบประมาณ 2564
ก็ตั้งไว 130000 บาท ก็ถือวาเปนงบประมาณที่ไมมากไมนอยเกินไปนะคะ
สำหรับโปรแกรมที่ทางสำนักปลัดตั้งไวนะคะเราก็จะมีอยู 2 โปรแกรมก็คือ
1 เชียงคาน เหตุผลเพราะวาอยูใกล การเดินทางไมตองเสียเวลามาก
2 คือวังน้ำเขียวนะคะ อันนี้คือทางสำนักปลัดตั้งไวนะคะ แตทางสภาจะ
เสนอที่ไหนบางก็ขอเชิญทางสภาไดเสนอมาเลยนะคะ สำหรับกำหนดการ
เรากะวาจะไปชวงประมาณตนเดือนกุมภาพันธ คาสำหรับดิฉันมีเรื่องที่จะ
เรียนเพียงเทานี้คะขอบคุณคะ

นายแสงจันทร นิลคุณ
(ประธานสภาฯ)

- มีใครจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ
เชิญคุณคำพอง วรวงค ครับ

นายคำพอง วรวงค
(ส.อบต.หมู ๔)

- เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหาร หัวหนาสวนทุกทาน
ผมขอเสนอที่เคยปรึกษาไวครั้งแรกคือ จังหวัดจันทบุรีครับ ขอบคุณครับ

นายแสงจันทร นิลคุณ

- มีใครจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ

๑๘

(ประธานสภาฯ)
ที่ประชุมสภาฯ

ที่ประชุมสภาฯ

ที่ประชุมสภาฯ

ถาไมมีผมก็จะขอมติที่ประชุมเรื่องศึกษาดูงานนะครับ
โปรแกรมที่ 1 เชียงคาน
- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน 20 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
โปรแกรมที่ 2 วังนำเขียว
- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
21 เสียง
โปรแกรมที่ 3 จันทบุรี
- ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนนดังนี้
เห็นชอบ
จำนวน 1
เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
20 เสียง

นายแสงจันทร นิลคุณ (ประธานสภาฯ)

สรุปคือไปโปรแกรมที่ 1 เชียงคานนะครับ
มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมครับถาไมมีวันนี้ก็ใชเวลา
พอสมควรแลวผมก็ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการประชุมในวันนี้
ผมขอปดประชุมครับ

ปดประชุม เวลา 12.30 น.

๑๙

ลงชื่อ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายเอกพงษ พันธุพิมพ)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม

ลงชื่อ

ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายแสงจันทร นิลคุณ)
ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานประชุมนี้แลวไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายรถชพร รณเรืองฤทธิ)์
ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

(นายกฤษฎา พงศศาสตร)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

(ลงชื่อ)

( นายคำพอง วรวงค)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานฯ

สภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำป2562
เมื่อวันที่.....................................................................
ลงชื่อ...............................................ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายแสงจันทร นิลคุณ)
ประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงงาม

๒๐

