
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ผ ู้มาประชุม

๑ นายแสวง เปียมบริบูรณ์ ประธานสภา อบต.

๒ นายราดิน เลิศนิรันดร รองประธานสภา

๓ นายวิชิต อกอุ่น เลขานุการสภา อบต.

๕ นายสำราญ สุรเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

๕ นายเสน่ห์ ใจดี สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑

๖ นายฉัตรชัย เจริญสันต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

๗ นายฉลอง มุ่งพังกลาง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๓

๘ นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔

๙ นางซลดา เฉลิมทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕

๑๐ นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

๑๑ นายสามารถ กังวานโอฬารกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

๑๒ บายเฉลิม สิทธิโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท ี่ ๗

๑๓ นายสด พังชุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๑๕ นางพาฝืน ส ิร ภิิญโญกานต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท ี่ ๘
o  *=t «=» 1 c j

๑๕ นางสาววนาลิ ทองคามิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท ๙
a  a 1 £=j

๑๖ นายดวง ศรสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท ๙

๑๗ นายชูชาติ มงคลพร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๐

๑๕ นายวสันต์ จาบจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

ผู้ไม่ได้มาประชุม
<บ  จ

1 <=i

๑ นายวิสิทธิ หวังซอกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท ๑๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุทิน บางประสิทธี้ นายก อบต.

๒. นายสมศักดิ๋
QJ ๙

ต่ํากระโฑก
1/ d

รองนายก อบต.

๓. นางสาวสุนันห์ กอนมณ รองนายก อบต.

๔ . นายชัยฤทธิ๋ กรรณิกากลาง เลขานุการนายก อบต.

๕. นายสราวุทร สายบุตร หัวหน้าสำนักปลัด

๖. นายประเสริฐ ภิรมยา หัวหน้ากองช่าง
V  a

๗. นายภูวมัย ฆ้องดี นักพัฒนาชุมชน



-๒-

เริ่มประชุมเวลา ©๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓.©

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายชัยฤทธี้ 

กรรณิกากลาง 

เลขานุการนายก อบต.

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ไม่มี)

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง กำหนดจัดทำบุญเลี้ยงเพลพระ ในวันท่ี 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๒. แก้ไขรายการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการที่ ๒ 

รายการขุดเจาะบ่อบาดาล กลุ่มผู้ช่วยแดง แก้ไขเป็น กลุ่มภูหินสวย เนื่องจาก 

เจ้าของที่ดินไม่อนุญาตให้ใข้พื้นที่ในการเจาะบ่อ

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท ์

เรื่องที่เสนอใหม่

เรื่อง การพ ิจารณาการจ่ายขาดเง ินสะสมประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ครั้งที่ ๒)

ขอเชิญนายกฯ เสนอต่อสภาฯ

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้แถลงญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

หลักการและเหตุผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข 

ดังต่อไปน้ี

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารขุมขนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ 

เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ 
เดือดร้อนของประขาขน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
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นายชัยฤทธี้

กรรณิกากลาง

เลขานุการนายก อบต

๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 

เดือน และก ันไว้อ ีกร ้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำป ีน ั้น เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

๔. เมื่อได้รับการอนุม ัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน 

ห้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 

หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ 

ไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ 

การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสถียรภาพในระยะยาว

ยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ปรากฏตามงบ 

แสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ดังต่อไปน้ี 

๑. ยอดสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑๕,๖๔๒,๓๑๒.๔๐ บาท

๒. ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

จำนวน ๒๙,๕๕๙,๓๙๖.๘๐ บาท

หัก บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 

บัญชีลูกหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ 

บัญชีลูกหนี้ค่านี้าประปา 

เงินยืมสะสมคงเหลือ

๒๕๗,๔๗๕.๒๒ บาท 

๘๗,๙๓๐.๐๐ บาท 

๘๘๕,๖๔๘.๐๐ บาท 

จำนวน ๒๘,๓๒๘,๓๔๓.๕๘ บาท

หัก สำรองงบบุคลากร ๓ เดือน ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

กันเงินไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 

๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่๑) ๑๑,๖๓๗,๔๕๐.๐๐ บาท

ยอดเงินสะสมคงเหลือที่นำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๒,๓๙๐,๘๙๓.๕๘ บาท

ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญ ัตติจ ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๑๔๓,๑๙๐ บาท ดังต่อไปนี้

๑. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายวขิรา-เขาวง (ข่วงเคน 

ผาพงษ์-หนองขมิ้น) งบประมาณ ๒๓๖,๑๔๐ บาท

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายวซิรา-เขาวง (ข่วงเคนผา 

พงษ์-หนองขมิ้น) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง ผิวจราจรชนิดแอสฟิลฑ์ติกคอนกรีต 

กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐ 

ตารางเมตร พร้อมป็ายประซาสัมพันธ์และฟ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 

รายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายวซิรา-เขาวง หมู่ที่ ๑ บ้าน 
หนองนํ้าแดง

๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านผู้ช่วยแดง งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ น้ิว ความลึกประมาณ 

๑๖๐ เมตร ติดตั้งซัมเมอร์ท ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน 

สายไฟฟ้ารวมอุปกรณ์ พร้อมฟ้ายประขาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียด 

ตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ บ้านมอกะหาด หมู่ที่ ๑๑



นาย1ชัยฤทธี้

กรรณิกากลาง

เลขานุการนายก อบต

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

นายชูชาติ มงคลพร 

ส.อบต.

นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

นายสด พังขุนทด 

ส.อบต.

นายสุทิน บางประสิทธี้ 

นายก อบต.

นายสด พังขุนทด 

ส.อบต.

๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกะลัง(กลุ่มบ้านกลางภู) งบประมาณ 

๓๐๒,๓๕๐ บาท

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ น้ิว ความลึกประมาณ 

๑๖๐ เมตร ติดตั้งซัมเมอร์ท ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน 

สายไฟฟ้ารวมอุปกรณ์ พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์ และ บ้ายโครงการ รายละเอียด 

ตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ บ้านโปงกะลัง หมู่ที่ ๖

๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล วัดเขาวงเจริญธรรม งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ น้ิว ความลึกประมาณ 

๑๖๐ เมตร ติดตั้งซัมเมอร์ท ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน 

สายไฟฟ้ารวมอุปกรณ์ และบ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 

อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ บ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ ๕

การขอมติจะลงมติเรียงลำดับจากรายการสุดท้ายก่อนแล้วย้อนไปลำดับแรก 

และหากท่านใดจะอภิปราย จะให้มีการอภิปรายก่อนลงมติ

โครงการขุดเจาะบ่อยาดาล กลุ่มบ้านกลางภู อยู่ตรงไหน

อยู่ติดที่ดินของแสนไพศาล มีบ่อบาดาลและถนนที่ยกให้เปีนสาธารณะ มีบ้านเรือน 

ประมาณ ๑๐ ครัวเรือน

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร ส.อบต. รายการเจาะบ่อบาดาลบ้านมอกระหาด 

แต่ย้ายมาเจาะบ่อบาดาลที่กลุ่มภูหินสวย ซึ่งความเดือดร้อนจริงๆ คือกลุ่มมอกระ 

หาด แต่นายกบอกว่าเจ้าของที่ดินไมให้เจาะบ่อบาดาล หากไปเจาะบ่อบาดาล 

ที่กลุ่มภูหินสวยก็เหมือนเติม กลุ่มมอกระหาดผู้เดือดร้อนไม่ได้ใช้นํ้า เพราะมันคน 

ละจุด และระยะทางจากภูหินสวยก็ห่างจากมอกระหาด ที่ภูหินสวยก็มีบ่อบาดาล 

แต่ไม่มีไฟฟ้า แล้วจะเกิดประโยชน์อะไร

ส.อบต.อย่าไปตีความแบบแคบๆ กลุ่มภูหินสวยมีหลายกลุ่ม พระโส๑ พระโส๒ 

ก็สามารถเจาะได้ กำนันโทรศัพท์มาขอให้เจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อ ผมก็เช้าใจว่าให้ 

เจาะบ่อที่บ้านผู้ช ่วยแดง ต่อมาได้โทรศัพท์ไปถามผู้ช่วยแดง ผู้ช่วยแดงบอกว่า 

กำนันไม่เคยขอ และถ้าฃอก็ไม่ให้ ผมจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามกำนัน กำนันบอก 

ว่าที่ฃอให้เจาะบ่อที่ภูหินสวย เพราะมีบ่อเดียว ไม่พอใช้ ส่วนที่มอกระหาดเราได้มี 

โครงการจะเจาะบ่อหลายครั้งแล้ว แต่ติดบ้ญหาตรงไม่มีพื้นที่ เพราะเจ้าของที่ไม่ 

อนุญาต

นายกบอกว่าตีความหมายแคบ ก็ถูก เมื่อลงความหมายไม่ถูกต้อง ผมก็ต้องท้วง 

ต้องถาม ถ้าเจาะบ่อบาดาลที่มอกระหาดไม่ไต้ แล้วย้ายไปภูหินสวย ก็ไม่เกิด 

ประโยชน์ เพราะนายกก็ต้องรับภาระของมอกระหาดต่อไป ผมก็ไต้ยินมาแต่ไม่ 

อยากพดตรงนิ้



นายขูซาติ มงคลพร 

ส.อบต.

นายสุทิน บางประสิฑธี้ 

นายก อบต.

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นาย'ชัยฤทธิ๋ 

กรรณิกากลาง 

เลขานุการนายก อบต.

ก่อนนำเข้าสภาฯ นายกต้องไปหาที่เจาะบ่อให้ไต้ก่อน แล้วค่อยเอาเข้าสภาฯ 

ขออภัยในการสื่อสารที่ผิดพลาด

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการที่ ๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล วัดเขาวงเจริญธรรม งบประมาณ

๓0๒,๓๕๐ บาท

เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายการที่ ๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกะลัง(กลุ่มบ้านกลางภู)

งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท 

เห็นชอบ จำนวน ๑๔ เสียง 

ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง 

งดออกเสียง จำนวน ๓ เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการที่ ๒ โครงการข ุดเจาะบ ่อบาดาล กลุ่มบ ้านผ ู้ช ่วยแดง งบประมาณ

๓๐๒,๓๕๐ บาท

เห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการที่ ๑ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายวซิรา-เขาวง

(ช่วงเคนผาพงษ์-หนองขม้ิน) งบประมาณ ๒๓๖,๑๔๐ บาท

เห็นชอบ จำนวน ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๓ เสียง

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญนายกฯ เสนอต่อสภาฯ

ข้าพเจ้าไต้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง



นาย'ขัยฤทธี้

กรรณิกากลาง

เลขานุการนายก อบต.

นายภูวมัย ฆ้องดี 

นักพัฒนาขุมซน

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๖๑)

ข้อ ๓๐ (๔) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ 

สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประซาขนในท้องถิ่นทราบในที่เปีดเผยภายใน 

สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 

และต้องปิดประกาศไว้เปีนระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้รายงานผล 

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่นแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงรายงานผลการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง 

น้ําแดง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๒

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔ ประจำปี 

พ.ศ. ๒๔๖๒ มีจำนวน ๓๑๓ โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๒ จำนวน ๙๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๙ 

โครงการ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง  ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น จำนวน ๔๒ โครงการ โดยแยกเป็นแผนงานดังนี้

๑.๑ แผนงานการศึกษา มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 

๑๙ โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น จำนวน ๑๐ โครงการ 

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๒ โครงการ

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการบรรจุใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๒๓โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

ท้องถิ่น จำนวน ๑๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๖ โครงการ โดยแยกเป็น 

แผนงานดังนี้

๒.๑ แผนงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการบรรจุใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๑๔ โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

ท้องถิ่น จำนวน ๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๖ โครงการ

๒.๒ แผนงานงบกลาง มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๑ 

โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัต ิงบประมาณท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ 

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ

-๖-
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-๗-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 

สังคม มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๘ โครงการ โดยแยก 

เป็นแผนงานดังนี้

๓.๑ แผนงานงบกลาง มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๓ 

โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัต ิงบประมาณท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ 

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓ โครงการ

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวน ๔ โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น จำนวน ๔ 

โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๔ โครงการ

ย ุทธศาสตร์ท ี่ ๔ ย ุทธศาสตร ์ด ้านส ่งเสร ิมการลงท ุนพาน ิซยกรรม 

และเกษตรกรรม มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ 

โดยแยกเป็นแผนงานดังนี้

๔.๑ แผนงานเกษตรกรรม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวน ๓ โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัต ิงบประมาณท้องถิ่น จำนวน ๓ 

โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓ โครงการ

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมซน ม ีโครงการบรรจุใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๑ โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

ท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ท ี่ ๔ ย ุทธศาสตร์ด ้านการสร้างความเข้มแข ็งของช ุมซน 

และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ โดยแยกเป็นแผนงานดังนี้

๔.๑ แผนงานสร้างความเข ้มแข ็งซองช ุมซน ม ีโครงการบรรจุใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๖ โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

ท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓ โครงการ

๔.๒ แผนงาบการร ักษาความสงบภายใน ม ีโครงการบรรจ ุใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๔ โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

ท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราซการให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๖ โครงการ โดยแยกเป็น 

แผนงาบดังนี้

๖.๑ แผนงานสร้างความเข ้มแข ็งซองช ุมซน โครงการบรรจ ุใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๔ โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

ท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๔ โครงการ

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวน ๑๑ โครงการ นำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น จำนวน ๗ 

โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่ 

บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๑๗ โครงการ โดยแยกเป็นแผนงานดังนี้
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นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 

นายประเสริฐ กิรมยา 

ผอ.กองช่าง

นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

ระเบียบวาระที่ ๔

๗.๑ แผนงานการเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าและถนน โครงการบรรจุใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๑๖๓ โครงการ นำไปตราเปีนข้อบัญญัติงบประมาณ 

ท้องถิ่น จำนวน ๒๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๙ โครงการ

๗.๒ แผนงานการพาน ิฃย์ งานก ิจการประปา โครงการบรรจ ุใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๕๔ โครงการ นำไปตราเปีนข้อบัญญัติงบประมาณ 

ท้องถิ่น จำนวน- โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน๕๔ โครงการ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น มีดังนี้

๑. โครงการที่จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีของวงโยธวาทิต 

ควรเพิ่มบ ัญชีครุภ ัณฑ์เครื่องดนตรีไทยและดนตรีพ ื้นบ้านเข้าไปด้วย เพื่อให้ 

เหมาะสมกับบริบทการจัดอบรมของแต่ละโรงเรียน และบางโรงเรียนเครื่องดนตรี 

ไทยหรือดนตรีพื้นบ้านที่มีอยู่ก็ซำรุดไม่สามารถใข้การได้ จึงอยากให้ทางองค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงช่วยสนับสนุนด้วย

๒. การจัดโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ควรดำเนินการจัดใน 

หลาย  ๆ สถานที่หมุนเวียนกันไปไม่ควรจัดที่เติมซํ้าซาก เพราะการเปลี่ยนสถานที่ 

ใหม่  ๆ ก็จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เปีดโลกทัศน์ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ด้วย

๓. การจัดการขยะ ควรมีการรณรงค์ให้ประซาขนคัดแยกขยะ จาก 

ครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะ และเพิ่มรายไดํให้กับครัวเรื่อน และควรจัดหา 

สถานที่รวบรวมขยะให้เหมาะสม ไม่ควรนำถังขยะไปวางไวิในบริเวณด้านหน้า 

สถานที่ราซาการ เช่นไม่ควรให้มีถังขยะหน้าโรงเรียนบ้านเขาวง เนื่องจากทำให้ดู 

ไม่เรียบร้อย แก่ผู้ผ่านไปผ่านมา ควรจัดหาสถานที่ให้เหมาะสม

๔. เพื่อเป็นการแก้บีญหาให้กับขุมขนจึงนำเสนอโครงการเพื่อเพิ่มเติมใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการทำทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนวัดวชิราฯ 

โรงเรียนมัธยมวัดวฃิราฯ และโรงเรียนต่าง  ๆ ที่ร้องขอ เพื่อบีองกันอุบัติเหตุทาง 

ถนน โครงการก ่อสร ้างถนน คสล.ซอยบ ้านล ุงต ุ้ม  หมู่ที่ ๗ บ ้านไทยเด ิม 

และขยายไหล่ถนน คสล. ซอย สกุลตลา

สอบถามการติเส้นจราจรหน้าโรงเรียนวชิรา ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่

การติเส้นจราจรเป็นงานอำนวยความปลอดภัย ผมมองว่าควรใช้งบหมวดค่าใช้สอย 

ประเภทงบซ่อมแซมและบำรุงรักษา ผมจะไปสำรวจแล้วนำเสนอผู้บริหาร เพราะ 

การติเส้นจราจรไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง และอาจเพิ่มติดไฟกระพริบ บีายห้าม 

จอด'วันคู่'วันค่ี

จะประสานไปยัง สภ.ปากช่อง เพื่อขอคำปรึกษา แล้วจะดำเนินการให้ใช้หมวดค่า 

ใช้สอยได้เลย

เรื่องอื่นๆ



นายชูชาติ มงคลพร เคยแจ้งปลัด ถนนกลุ่มวัดหนองครกที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้ามีรถตกลงไปจะอันตราย

ส.อบต.

นายสุทิน บางประสิทธี้ ให้ช่างรับเร่ืองไปดำเนินการ

นายก อบต.

นายวิชิต อกอุ่น แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชำระภาษี เดือนเมษายน -  สิงหาคม ๒๕๖๓ สามารถ

ปลัด อบต. ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่เสียค่าปรับ

ที่อยู่อาศัย หลังแรก เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน

มูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ยกเว้นภาษี

มูลค่ามากกว่า ๕๐ -  ๗๕ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๓ %

มูลค่ามากกว่า ๗๕ -  ๑๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๕ %

มูลค่ามากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๑๐ %

ที่อยู่อาศัย หลังแรก เป็นเจ้าของบ้าน แต่ไมใช่เจ้าของท่ีดิน

มูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ยกเว้นภาษี

มูลค่ามากกว่า ๑๐ -  ๕๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๒ %

มูลค่ามากกว่า ๕๐ -  ๗๕ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๓ %

มูลค่ามากกว่า ๗๕ -  ๑๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๕ %

มูลค่ามากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๑๐ %

ที่อยู่อาศัย หลังที่สอง

มูลค่ามากกว่า ๐ -  ๕๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๒ %

มูลค่ามากกว่า ๕๐ -  ๗๕ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๓ %

มูลค่ามากกว่า ๗๕ -  ๑๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๕ %

มูลค่ามากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๑๐ %

ที่ดินทำการเกษตร บุคคลธรรมดา

มูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ยกเว้นภาษี

มูลค่าเกิน ๕๐ ล้านบาท สามปีแรก ยกเว้นภาษี

มูลค่าเกิน ๕๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป อัตราภาษีไม่เกิน ๐.๑๕ %

ที่ดินทำการเกษตรกรรม นิติบุคคล 

มูลค่า ๐ - ๗๕ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๑ %

มูลค่ามากกว่า ๗๕ -  ๑๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๓ %

มูลค่ามากกว่า ๑๐๐ -  ๕๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๕ %

มูลค่ามากกว่า ๕๐๐ -  ๑,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๐๗ %
มูลค่ามากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๑๓ %

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

มูลค่า ๐ - ๕๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๓๐ %

มลค่ามากกว่า ๕๐ -  ๒๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๔๐ %



นายวิจิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

ปีดประชุม

มูลค่ามากกว่า ๒๐๐ -  ๑,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๕๐ % 

มูลค่ามากกว่า ๑,๐๐๐ -  ๔,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๖๐ %

มูลค่ามากกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๗๐ %

ที่ดินว่างเปล่า

มูลค่า ๐ - ๕๐ 
มูลค่ามากกว่า 

มูลค่ามากกว่า 

มูลค่ามากกว่า 

มูลค่ามากกว่า

ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๓๐ %

๕๐ -  ๒๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๔๐ %

๒๐๐ -  ๑,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๕๐ %

๑,๐๐๐ -  ๕,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๖๐ % 

๔,๐๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๗๐ %

ขอให้ช่วยประซาสัมพันธ๊ไห้ประซาซนได้รับทราบ

มีท่านใดจะเสนออย่างอื่นอีกหรือไม่ 

ล้าไม่มีขอปิดการประขุม

เวลา ๑©.©๕ น.

(ลงซ่ือ)

■เยวิจิต อกอุ่น)

ปลัดอ'}พัการบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
เลขานการสภา/ผ้บัน'ทึก



แบบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

[ ] สมัยสามัญ สมัยท...................  .ประจำปี พ.ศ.......

ประชุมเมื่อวันที.่........ เดือน.............................พ.ศ......

[ ] สมัยวิสามัญ สมัยที่.......................... ประจำปี พ.ศ.

ประชุมเมื่อวันที่..........เดือน............................ พ.ศ........

คร้ังท่ี.

คร้ังท่ี.

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ชุดตรวจรายงานการประชุมสภา 

ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันที่.......................................................................

ลงซื่อ // ป  กรรมการตรวจรายงานการประขุม

(นายเสน่ห์ ใจดี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงขุอ กรรมการตรวจรายงานการประขุม

(นายสด พังชุนทด)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงซื่อ . กรรมการตรวจรายงานการประขุม

(นายฉตรขุ้ย เจริญสันต์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 

ในการประชุม

[ ] สมัยสามัญ สมัยที่................... ประจำปี พ.ศ..........................  ครังที่..............

ประชุมเมื่อวันที่..........เดือน........................... พ.ศ............

[ ] สมัยวิสามัญ สมัยที่.......................... ประจำปี พ.ศ.................... ครังท่ี..............

ประชุมเมื่อวันที.่.........เดือน........................... พ-ศ............

ลงซื่อ - '̂ 2 ^ '
(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


