
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓
วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง

ผู้มาประชุม
๑. นายแสวง เปียมบริบูรณ์ ประธานสภา อบต.
๒. นายวิชิต อกอุ่น เลขานุการสภา อบต.
๓. นายสำราญ สุรเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑
๕. นายฉัตรชัย เจริญสันต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒
๕. นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕
๖ นางชลดา เฉลิมทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕

๗. นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕

๘. นายเฉลิม สิทธิโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗
๙. นายสด พังชุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗

๑๐. นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘

๑๑. นางสาววนาลี ทองคำมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙

ผู้ไม่ได้มาประชุม
๑. นายราดิน เลิศนิรันดร รองประธานสภา
๒. นายเสน่ห์ ใจดี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
๓. นายฉลอง มุ่งพังกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓
๕ นายสามารถ กังวานโอฬารกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖
๕. นายดวง ศรีสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๖. นายชูชาติ มงคลพร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
๗ นายวิสิทธ้ี หวังชอกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑
๘ นายวสันต์ จาบจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑

๑.

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายสุทิน บางประสิทธี้ นายก อบต.

๒. นางสาวสุนันทิ ก้อนมณี รองนายก อบต.
๓. นายชัยฤทธ้ิ กรรณิกากลาง เลขานุการนายก อบต
๕. นายสราวุทร สายบุตร หัวหน้าสำนักปลัด

ประจำปี ๒๕๖๒

ลาประชุม



เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๕๐

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 

นายวิชิต อกอุ่น 
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี ๑
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี ๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

-๒-

ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรายซื่อสมาชิกสภาฯ ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่

ตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ความว่า เม่ือถึง 
กำหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายซื่อสมาชิก 
ท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงซื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบ 
องค์ประชุม ให้เลขานุการสถาท้องถ่ินให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้อง 
ประชุม
ได้ตรวจสอบรายซ่ือสมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ มีท้ังหมด จำนวน๑๘ คน มาลงซ่ือ 
ประชุม จำนวน ๑๐ คน สามารถเปิดประชุมได้

เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
(ไมม่)ี

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (คร้ังท่ี ๒)
ประชุมเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

เร่ืองท่ีเสนอใหม่

เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอเชิญนายกฯ เสนอต่อสภาฯ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้วนั้น ครุภัณฑ์จอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว ได้ปรับราคาตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 
ราชการ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓)



-๓-

นายสุทิน บางปร: 
นายก อบต.

มติท่ีประชุม

:สิทธ้ิ ข้อ ๒๗ ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิงก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย 
เบ็เนรายการใหม่ ให้เปีนอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และข้อ ๒๙ ความว่า 
“การแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ดังน้ัน จีงมีความจำเป็นเสนอขอ 
ความเห ็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงในการโอน 
งบประมาณและการแก่ใขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

รายการแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงคำช ี้แจงงบประมาณรายจ ่ายประจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
เส้นทแยงมุม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ น้ิว

ข้อความเดิม จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม ไม,น้อย 

กว่า ๑๒๐ นิ้ว เพื่อใซในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ เคร่ือง งบประมาณตั้งไว้ 

จำนวนเงิน ๑๓,๑๐๐ บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ข้อท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม 

ไม,น้อยกว่า ๑๒๐ น้ิว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ 

ต้ังไว้จำนวนเงิน ๑๓,๑๐๐ บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

รายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม ไม,น้อยกว่า ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ 

เคร่ือง งบประมาณตั้งไว้จำนวนเงิน ๑๓,๑๐๐ บาท จึงโอนเพิ่มจำนวน ๒,๒๐๐ 

บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๕,๓๐๐ บาท ข้อบัญญัติฯ หน้า ๒๗ โดยโอน 

ลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบคำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ๕๐,๐๐๐ บาท จึงโอนลดจำนวน ๒,๒๐๐ 

บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๔๗,๘๐๐ บาท ข้อบัญญัติๆ หน้า ๖๑

การพิจารณาการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำขีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง



ระเบียบวาระที่ ๓.๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

เรื่อง การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญท่านนายก อบต. เสนอต่อสภาฯ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับแจ้งจากอำเภอปากช่อง 
ว่าจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย 
กำหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุน 
เศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเท่ียว การลงทุน และได้รับมอบหมายให้ 
กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน 
สะสม เพื่อแกิไฃบีญหาความเดือดร้อนของประซาซนและสนับสนุนการดำเนินการ 
ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นดำเนินการแกิไซบีญหาความเดือดร้อนของประซาซน และสามารถนำเงิน 
สะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท ี่ได ้อย่างคล่องตัวและมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนด 
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ขุมซน 
๓. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๔. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ๕. ด้านการศึกษา 
และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก็ไขเพิ่มเต็มปลัดกระทรวง 
มหาดไทย โดยเห็นขอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการตาม 
แนวทางตังกล่าวได้โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ และให้ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเปีบค่าใช้จ่ายด้าน 
บุคลากร ค่าใช้จ่ายให้การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นความจำเป็น 
โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงิน 
สะสมต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่าน้ัน

ยอดเงินสะสมซององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง ปรากฏตามงบ 
แสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ดังต่อไปน้ี 
๑. ยอดสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

จำนวน ๑๕,๖๔๒,๓๑๒.๔๐ บาท 
๒. ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

จำนวน ๒๙,๕๕๙,๓๙๖.๘๐ บาท
หัก บัญชีลูกหน้ีภาษีบำรุงท้องท่ี ๒๕๗,๔๗๕.๒๒ บาท

บัญชีลูกหน้ีค่าธรรมเนียมขยะ ๘๗,๙๓๐.๐๐ บาท
บัญชีลูกหนี้ค่านํ้าประปา ๘๘๕,๖๔๘.๐๐ บาท



นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายชัยฤทธ๋ึ 
กรรณิกากลาง 

เลขานายก อบต.

-๔-

เงินยืมสะสมคงเหลือ จำนวน ๒๘,๓๒๘,๓๔๓.๕๘ บาท
หัก สำรองงบบุคลากร ๓ เดือน ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

กันเงินไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ๘,๓๐๐,๐๐.๐๐
บาท

ยอดเงินสะสมคงเหลือท่ีนำโปใช้จ่ายได้ จำนวน ๑๔,๐๒๘,๓๔๓.๕๘ บาท

ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๓ จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๖๓๗,๔๔๐ บาท รายละเอียดมอบให้ 
ปลัด อบต. และเลขานายกฯ เป็นผู้,ช้ีแ'จง

การเสนอการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตาม หนังสืออำเภอ 
ปากซ่อง ท่ี นม ๐๐๒๓.๒๖/๑๔๘๘ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๔๖๒ เร่ือง ยกเว้น 
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอแกไขรายการที่ ๑๓ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง 
งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐.- บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ขั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ ความยาวรวม 
๒๐๐ เมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ 
รูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง (ริมถนนสาย 
โป่งกะลัง-เขาวง) ช่วงหน้าวัด

แก้ไขเป็น วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ข้ัน ๓ ขนาด ๐.๖๐ 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ความยาว 
รวม ๑๔๒ เมตร

เห็นชอบ ให้แก้ไขรายการท่ี <5)6ก

รายการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
หมวดงบลงทุน(ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)

รายการที่ ๑ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท้ติกคอนกรีต (สายวชิรา-เขา 
วง) -  (วัดถ้ํา-หนองมะกรูด) งบประมาณ ๔๙๘,๙๗๐ บาท

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต (สายวชิรา-เขาวง) -  
(วัดถํ้า-หนองมะกรูด) หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองนั้าแดง ผิวจราจรซนิดแอสฟ้ลท้ติกคอนก 
รีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๘๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายวชิรา-หนองมะกรูด 
หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองน้ําแดง

รายการที่ ๒ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายแยกลักภู 
เดือน - (วซิรา-เขาวง) ช่วงโค้งโรงโม่-แยกบ้านหมอแดง งบประมาณ ๔๙๙,๘๔๐
บาท



นายชัยฤทธี้
กรรณิกากลาง

เลขานายก อบต.

-๖-

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายแยกสักภูเดือน -  
(วซิรา-เขาวง) ช่วงช่วงโค้งโรงโม่-แยกบ้านหมอแดง ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลทํติก 
คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย 
กว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมบ้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียด 
ตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายวซิรา-โป่งกะสัง 
หมู่ท่ี ๑ บ้านหนอง‘นาแดง

รายการท่ี ๓ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายสนามซนไก, 
มหาลาภ งบประมาณ ๔๙๙,๗๕๐ บาท

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสนามซนไก,มหา 
ลาภ ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์ 
และบ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองน้ําแดงกำหนด 
ณ ถนนสายวซิรา-สีมามงคล หมู่ท่ี ๒ บ้านวงษ์เกษตร

รายการที่ ๔ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายกม.๑ 
ธนะรัซต์ -  สีมามงคล ช่วงโรงงานทำซ้อน -  สีมามงคล(กลุ่มหน้าวัด) งบประมาณ 
๔๙๗,๒๙๐ บาท

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายกม.๑ธนะรัซต์ -  
สีมามงคล ช่วงโรงงานทำซ้อน -  สีมามงคล(กลุ่มหน่าวัด) ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติ 
กคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางช้างละ ๐.๕๐ เมตรระยะทาง ๒๗๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๕ ตารางเมตร พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์ 
และบ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด 
ณ สายกม.๑ธนะรัซต์ -  สีมามงคล หมู่ท่ี ๒ บ้านวงษ์เกษตร

รายการที่ ๕ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายกม.๙ 
ธนะรัซต์-ผ่านศึก ช่วงหน้าบ้านนายแสวง งบประมาณ ๔๙๘,๙๗๐ บาท

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต สายกม.๙ ธนะรัชต์- 
ผ่านศึก ช่วงหน้าบ้านนายแสวง ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๓๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตาราง 
เมตร พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์และบ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
ท่ี อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ สายกม.๙ธนะรัซต์-ผ่านศึก หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง

รายการที่ ๖ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายเขาแคบ 
งบประมาณ ๔๙๙,๘๘๐ บาท

โครงการเสริมผ ิวทางลาดยางแอสฟ้ลท ์ต ิกคอนกรีต สายเซาแคบ 
ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร หรือ 
มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์และ 
บ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด 
ณ สายเซาแคบ หมู่ท่ี ๕ บ้านหนองมะกรูด
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เลขานายก อบต.

รายการที่ ๗ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายเขาแหลม 
งบประมาณ ๔๙๖,๗๕๐ บาท

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายเขาแหลม 
ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.0๐ เมตร ระยะทาง ๔๑๔ เมตร หรือ 
มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐ ตารางเมตร พร้อม'ป้ายประซาสัมพันธ์และ 
ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด 
ณ สายเขาแหลม หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่งกะสัง

รายการที่ ๘ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายแยกสักภู 
เดือน-(สายวขิรา-เขาวง) ช่วงเดอะเปียนโน 
งบประมาณ ๔๙๔,๙๙๐ บาท

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายแยกสักภูเดือน- 
(สายวซิรา-เขาวง) ช่วงเดอะเปียนโน ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 
รายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ สายสักภูเดือน-วซิรา หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่ง 
กะสัง

รายการที่ ๙ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีต สายกม.๑ 
ธนะรัซต์-สีมามงคล(ช่วงโรงฟ้กไข่) งบประมาณ ๙๙๐,๘๐๐ บาท

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายกม.๑ ธนะรัซต์- 
สีมามงคล(ช่วงโรงฟ้กไข่)
ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๔ เมตร หรือ 
มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และ 
ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด 
ณ สายกม.๑ ธนะรัซต์-สีมามงคล หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองน้ําแดง

รายการท่ี ๑๐ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายแยกวซิรา- 
เขาวง-เขาจันทร์ ช่วงบ้านผู้ช่วย ม.๙ งบประมาณ ๔๙๔,๙๙๐ บาท

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายแยกวซิรา-เขาวง- 
เขาจันทร์ ช่วงบ้านผู้ช่วย ม.๙ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม,น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตาราง 
เมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
ท่ี อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ สายแยกวซิรา-เขาวง-เขาจันทร์ หมู่ท่ี ๙ บ้าน 
ธารมงคล

รายการที่ ๑๑ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายภูหินสวย 
-  ถ้ําโพธ้ีทอง งบประมาณ ๔๙๘,๙๗๐ บาท

โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายภูหินสวย -  
ถ้ําโพธ้ีทอง ผิวจราจรซนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๓๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย 
ประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนอง 
'นาแดงกำหนด ณ สายสักภูเดือน-วซิรา หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด

-๗-



นายชัยฤทธี้
กรรณิกากลาง

เลขานายก อบต.

รายการที่ ๑๒ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านหมอแดง งบประมาณ 
๓๐๒,๓๔๐ บาท
ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ความลึกประมาณ 
๑๖๐ เมตร ติดต้ังซัมเมอร์ท ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน 
สายไฟฟ้ารวมอุปกรณ์ พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียด 
ตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ บ้านไทยเดิม หมู่ท่ี ๗

รายการท ี่ ๑๓ โครงการปร ับปร ุงระบบระบายน ํ้า  หมู่ที่ ๓ บ ้านเขาวง 
งบประมาณ ๓๕๖,๐0๐.- บาท

วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ขั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ความยาวรวม 
๑๔๒ เมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ 
รูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง (ริมถนนสาย 
โป่งกะสัง-เขาวง) ข่วงหน้าวัด

รายการที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๒ สายหลังเขา กลุ่มซ่วง 
กลางบ้าน งบประมาณ ๔๙๙,๑๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรซนิดแคบซีล ผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 
รายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายหลังเขา หมู่ท่ี ๒ บ้านวงษ์ 
เกษตร

รายการที่ ๑๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๓ สายหมู่ที่ ๓ -  หนอง 
กะท่อม งบประมาณ ๔๙๙,๑๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรซนิดแคบซีล ผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 
รายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายหมู่ท่ี ๓ -  หนองกะท่อม หมู่ท่ี 
๓ บ้านเขาวง

รายการที่ ๑๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ท ี่ ๖ ซอยวัดป่าอุดมสุข 
งบประมาณ ๓๙๔,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรซนิดแคบซีล ผิวจราจรกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 
รายการท่ี อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ ถนนซอยวัดป่าอุดมสุข หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่ง 
กะลัง

รายการที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงถนน สายวัดถํ้าไก่แก้ว -  วซิราฯ(ซ่วงสามแยก 
วัด) งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

-๘-
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-๙-

โครงการปรับปรุงถนน สายวัดถํ้าไก่แก้ว -  วซิราฯ(ช่วงสามแยกวัด) 
ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๖.0๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายวัดถํ้า 
ไก่แก้ว -  วซิราๆ หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองน้ําแดง

รายการท่ี ๑๘ โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๙ธนะรัซต์-ผ่านศึก(แยกธารมงคล- 
วดถํ้าพรหมจันทร์) งบประมาณ ๔๙๗,๖๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๙ธนะรัขต์-ผ่านศึก (แยกธารมงคล-วัดถํ้า 
พรหมจันทร์) ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๓ เมตร หรือมี 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้าย 
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนน 
สายกม.๙ธนะรัซต์-ผ่านศึก หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง

รายการที่ ๑๙ โครงการปรับปรุงถนน สายวะกะเจียว-คลองขัย(ช่วงหลังไทย 
สมุทร) งบประมาณ ๔๘๔,๔๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงถนน สายวะกะเจียว-คลองขัย(ช่วงหลังไทยสมุทร) 
ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม,น้อยกว่า ๗๗๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายวะกะ 
เจียว-คลองขัย หมู่ท่ี ๔ บ้านวะกะเจียว

รายการท่ี ๒๐ โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๑ธนะรัขต์-สีมามงคล(ช่วงโรงฟ้กๆ) 
งบประมาณ ๔๙๗,๖๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๑ธนะรัซต์-สีมามงคล(ช่วงโรงฟิกฯ) 
ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ ถนนสายกม.๑ 
ธนะรัซต์-สีมามงคล หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม

รายการที่ ๒๑ โครงการปรับปรุงถนน สายสำนักสงฆ์เมตตาธรรม งบประมาณ 
๔๔๔,๔๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงถนน สายสำนักสงฆ์เมตตาธรรม ผิวจราจรคอนกรีต 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๔ 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 
รายการท่ี อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ ถนนสายสำนักสงฆ์เมตตาธรรม หมู่ท่ี ๗ 
บ้านไทยเดิม

รายการท่ี ๒๒ โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๔-๑ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท 
โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๔-๑ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร 

ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อม 
ป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. 
หนองน้ําแดงกำหนด ณ ถนนสายซอย ๔ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองขัย



-๑๐-
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เลขานายก อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม

รายการที่ ๒๓ โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๑ธนะรัซต์-สีมามงคล(โอมโปร) 
งบประมาณ ๒๐๐,๗00 บาท

โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๑ธนะรัซต-สีมามงคล(โอมโปร) ผิวจราจร 
คอนกรีตกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๒ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๓๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายประ1ซาสัมพันธ์และป้าย'โครงการ รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายกม.๑ธนะรัซต์-สีมา 
มงคล หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด

รายการที่ ๒๔ โครงการปรับปรุงถนน สายพระโส.๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท

โครงการปรับปรุงถนน สายพระโส ๑ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๑๙๑ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตารางเมตร 
พร้อมฟ้ายประซาสัมพันธ์และบ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 
อบต.หนองน้ําแดงกำหนด ณ ถนนสายพระโส ๑ หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด 

รวมยอดเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๑,๖๓๗,๔๕๐ บาท

การขอมติจะลงมติเรียงลำดับจากรายการสุดท้ายก่อนแล้วย้อนไปลำดับแรก 
และหากท่านใดจะอภิปราย จะให้มีการอภิปรายก่อนลงมติ

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการที่ ๒๔ โครงการปรับปรุงถนน สายพระโส ๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐
บาท
เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง 
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการที่ ๒๓ โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๑ธนะรัซต์-สีมามงคล(โฮมโปร)
งบประมาณ ๒๐๐,๗๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการท่ี ๒๒ โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๔-๑ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการที่ ๒๑ โครงการปรับปรุงถนน สายสำนักสงฆ์เมตตาธรรม งบประมาณ
๔๕๔,๔๐๐ บาท
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มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการท่ี ๒๐ โครงการปรับปรุงถนน สายกม.®ธนะรัซต์-สีมามงคล(ช่วงโรงฟิกฯ)
งบประมาณ ๔๙๗,๖๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการที่ ๑๙ โครงการปรับปรุงถนน สายวะกะเจียว-คลองชัย(ช่วงหลังไทย
สมุทร) งบประมาณ ๔๘๕,๔๐๐ บาท

เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายการท่ี ๑๘ โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๙ธนะรัซต์-ผ่านศึก(แยกธารมงคล
วดถํ้าพรหมจันทร์) งบประมาณ ๔๙๗,๖๐๐ บาท 
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง 
ไม่เห็นขอบ จำนวน - เสียง 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงถนน สายวัดถํ้าไก่แก้ว -  วชิราฯ(ช่วงสามแยก
วัด) งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการที่ ๑๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ท ี่ ๖ ซอยวัดปาอุดมสุข
งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง
ไม่เห็นขอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการท ี่ ๑๕ โครงการก ่อสร้างถนนลาดยางหมู่ท ี่ ๓ สายหมูที่ ๓ -  หนอง
กะท่อม งบประมาณ ๔๙๙,๑๐๐ บาท
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มติท่ี'ประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๒ สายหลังเขา กลุ่มช่วง
กลางบ้าน งบประมาณ ๔๙๙,๑๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
รายการท ี่ ๑๓ โครงการปร ับปร ุงระบบระบายน ํ้า  หมู่ที่ ๓ บ ้านเขาวง
งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐.- บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
รายการที่ ๑๒ โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านหมอแดง งบประมาณ
๓๐๒,๓๔๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
รายการที่ ๑๑ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายภูหินสวย
-  ถ้ําโพธ้ิทอง งบประมาณ ๔๙๘,๙๗๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
รายการท่ี ๑๐ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายแยกวขิรา-
เขาวง-เขาจันทร์ ช่วงบ้านผู้ช่วย ม.๙ งบประมาณ ๔๙๔,๙๙๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
รายการท ี่ ๙ โครงการเสริมผ ิวทางลาดยางแอสฟ้ลท ์ต ิกคอนกรีต สายกม.๑
ธนะรัซต์-สีมามงคล(ช่วงโรงฟ้กไข่) งบประมาณ ๙๙๐,๘๐๐ บาท
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มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการที่ ๘ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายแยก
สักภูเดือน-(สายวซิรา-เขาวง) ช่วงเตอะเปียนโน งบประมาณ ๔๙๔,๙๙๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
รายการที่ ๗ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายเขาแหลม
งบประมาณ ๔๙๖,๗๔๐ บาท
เห็นขอบ จำนวน ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
รายการที่ ๖ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต สายเขาแคบ
งบประมาณ ๔๙๙,๘๘๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
รายการที่ ๔ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีต สายกม.๙
ธนะรัซต์-ผ่านศึก ช่วงหน้าบ้านนายแสวง งบประมาณ ๔๙๘,๙๗๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
รายการที่ ๔ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายกม.๑
ธนะรัซต์ -  สีมามงคล ช่วงโรงงานทำซ้อน -  สีมามงคล(กลุ่มหน้าวัด) งบประมาณ
๔๙๗,๒๙๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นขอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
รายการที่ ๓ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต สายสนามซนไก่
มหาลาภ งบประมาณ ๔๙๙,๗๔๐ บาท
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มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาๆ

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการที่ ๒ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสพิลท์ติกคอนกรีต สายแยก
ลักภูเดือน -  (วชิรา-เขาวง) ช่วงโค้งโรงโม่-แยกบ้านหมอแดง งบประมาณ
๔๙๙,๘๔๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
รายการที่ ๑ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต (สายวชิรา-
เขาวง) -  (วัดถํ้า-หนองมะกรูด) งบประมาณ ๔๙๘,๙๗๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

เร่ืองอ่ืนๆ

วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ ขอเชิญร่วมงานกฐินพระราชทาน เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร

ตรงทางเข้าวัดไทยเดิม มีฟ้าย,โครงการ ตามหลักแล้วป้ายโครงการต้องติดไว้กี่วัน 
ให้ช่างเอาออกได้ไหม เพราะบังหน้าร้านชาวบ้าน เขาจะเปิดร้าน และมีท่อวางไว้ 
ในท่ีของชาวบ้านด้วย

ปัายสามารถย้ายได้ ให้ทำหนังสือมา จะไค้ดำเนินการ

เม่ือวานมีเจ้าหน้าท่ีเอาป้ายการขำระภาษีไปติด ขอให้ข้ีแจงให้เข้าใจด้วย

การสำรวจผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ว่าเข้าข่ายท่ีต้องขำระภาษีหรือไม่ การลงไปสำรวจรอ 
เกณฑ์ราคาจากกรมธนารักษ์ ขอแจ้งว่าอย่าพึ่งตกใจว่าจะเสียภาษีเยอะหรือไม่ ล้า 
หากไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์ หากอยู่อาศัยก็ไม,ต้องตกใจ ล้าราคาไม,ถึง ๔๐ ล้านข้ึนไป 
ก็อาจไม,ต้องชำระภาษี

ห้องแถว เสียภาษีไหม ให้ไปตรวจสอบด้วย

มีการตรวจสอบ หากทราบว่ารายใดไม่เสียภาษี ขอให้แจ้งมา จะได้ให้เจ้าหน้าท่ีไป 
ตรวจสอบ

เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง



นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

ปีดประชุม

มีท่านใดจะเสนออย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีขอปีดการประชุม

เวลา ๑๑.๓๘

เลขานุการสภา/ผู้บันทึก



ที ญัตติ ๒๐/๒๕๖๒

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง

ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 

วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เร่ือง เสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

หลักการและเหตุผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
ตรวจเงินแผ่นดินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที, ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมไดิโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ 
บริหารชุมซนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำเพ่ือ 
บำบัดความเดือดร้อนของประซาซน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่ 
กฎหมายกำหนด

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการซององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน
๔. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ 

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น 
เป็นอันพับไป

ทั้งน้ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังซององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเสถียรภาพในระยะยาว

ยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
ดังต่อไปน้ี
๑. ยอดสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
๒. ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

หท บัญซีลูกหน้ีภาษีบำรุงท้องท่ี 
บัญซีลูกหน้ีค่าธรรมเนียมขยะ 
บัญฃีลูกหนี้ค่านํ้าประปา 
เงินยืมสะสมคงเหลือ 

หก สำรองงบบุคลากร ๓ เดือน
กันเงินไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 
จ่ายขาดเงินสะสม (คร้ังท่ี๑)
ยอดเงินสะสมคงเหลือท่ีนำไปใช้จ่ายได้

ปรากฏตามงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ

จำนวน ๑๕,๖๔๒,๓๑๒.๔๐ บาท 
จำนวน ๒๙,๕๕๙,๓๙๖.๘๐ บาท 

๒๕๗,๔๗๕.๒๒ บาท 
๘๗,๙๓๐.๐๐ บาท 

๘๘๕,๖๔๘.๐๐ บาท
จำนวน ๒๘,๓๒๘,๓๔๓.๕๘ บาท 

๖,๐0๐,๐๐0.00 บาท 
๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑๑,๖๓๗,๔๕๐.๐๐ บาท
จำนวน ๒,๓๙๐,๘๙๓.๕๘ บาท



ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน 
๑,๕๒๒,๕๑๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ขอโต้โปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดงเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

,  ̂ 1 .(ลงซือ) ผู้เสนอ
(นายสุทิน บางประสิทธ้ี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ความเห็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง
- อนุญาตให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

(ลงข่ือ)

(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง



แบบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

[ ] สมัยสามัญ สมัยท่ี..................  .ประจำปี พ.ศ.......

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

[ ] สมัยวิสามัญ สมัยท่ี......................... ประจำปี พ.ศ.

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

คร้ังท่ี.

คร้ังท่ี.

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ชุดตรวจรายงานการประชุมสภา 
ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันที่.....................................................................

0 ,
ลงข่ือ / <£3vnT’/  \ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเสน่ห์ ใจดี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงขือ กรรมการตรวจรายงานการประขุม
(นายสด พังชุนทด)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล '

ลงข่ือ กรรมการตรวจรายงานการประขุม
โยฉตรชัย เจริญสันต์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 

ในการประขุม

[ ] สมัยสามัญ สมัยท่ี.................. ประจำปี พ.ศ.......................... คร้ังท่ี.

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

[ ] สมัยวิสามัญ สมัยท่ี......................... ประจำปี พ.ศ..

ประขุมเมื่อวันที่..........เดือน........................... พ.ศ......

คร้ังท่ี.

ลงข่ือ
(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


