
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
วันท่ี ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ผ้มาประชุม
๑ นายแสวง เปียมบริบูรณ์ ประธานสภา อบต.
๒ นายราดิน เลิศนิรันดร รองประธานสภา
๓ นายวิชิต อกอุ่น เลขานุการสภา อบต.
๕ นายสำราญ สุรเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑
๕ นายเสน่ห์ ใจดี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑
๖ นายฉัตรชัย เจริญสันต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒
๗ นายฉลอง มุ่งพังกลาง สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓
๘ นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาซิกสภา อบต. หมูท่ี 61

๙ นางชลดา เฉลิมทอง สมาซิกสภา อบต. หมูท่ี ๕

๑๐ นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕

๑๑ นายสามารถ กังวานโอฬารกุล สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖
๑๒ นายเฉลิม สิทธิโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗
๑๓ นายสด พังชุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗
๑๕ นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘
๑๕ นางสาววนาลี ทองคำมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๑๖ นายดวง ศรีสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๑๗ นายวิสิทธึ๋ หวังซอกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6)6)

๑๕ นายวสันต์ จาบจันทึก สมาซิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6)6)

ผู้ไม่'ได้มาประชุม
๑ นายชูชาติ มงคลพร สมาซิกสภา อบต. หมูท่ี 6)0

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุทิน บางประสิทธึ๋ นายก อบต.
๒. นายสมศักดี้ ต่ํากระโทก รองนายก อบต.
๓. นางสาวสุนันทิ ก้อนมณี รองนายก อบต.
๕. นายชัยฤทธึ๋ กรรณิกากลาง เลขานุการนายก อบต.
๕. พระวิศักดี้ วิสุทธจิตโต
๖. นายสุนทร ทองจอก
๗. นายสราวุทร สายบุตร หัวหน้าสำนักปลัด
๘. นายภูวมัย ฆ้องดี นักพัฒนาชุมขน



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐
ระเบียบวาระที่ ๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

มติท่ีประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

พระวิศักดึ๋ วิสุทธจิตโต

-๒-

เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
๑. ขอเพิ่มญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง เรื่อง เสนอญัตติการ 
ขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ 
แจกจ่ายให้สมาซิกทุกท่านแล้ว โดยให้บรรจุในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ส่วนระเบียบ 
วาระเดิมนั้น ให้เลื่อนไปเปีนระเบียบวาระที่ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ตามลำดับ 
๒. แนะน่าพนักงานส่วนตำบลที่โอนย้ายมาใหม่ นายนิพล โสพรหม ตำแหน่ง 
นักวิชาการเกษตร

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (คร้ังท่ี ๒)
ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
เร่ืองท่ีเสนอใหม่

เร่ือง การพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดถํ้า 
เมตตา

ขอเชิญนายกฯ เสนอต่อสภาฯ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ขอเสนอญัตติการขออนุญาตใช้ที่ดินชองทางราชการเพื่อสร้างวัด 
ด้วยนายสุนทร ทองจอก ได้ยื่นเอกสารต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
โดยมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการเพื่อสร้างวัดถํ้าเมตตา จำนวน 
๑๕ ไร่ ๒๓ ตารางวา ณ หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม ตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอปากซ่อง 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมศาสนา

ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำประโยชน์หรือ 
อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๒ ข้อ ๘ พื้นที่ที่จะพิจารณา 
อนุญาตได้ต้องไม่มีป้ญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงและต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่

ในการนี้ จึงเสนอญัตติการขออนุญาตใช้ที่ด ินของทางราชการ 
เพื่อสร้างวัด เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้พิจารณาต่อไป

เจริญพรทุกท่าน สำนักสงฆ์ถํ้าเมตตา สร้างเมื่อปี ๒๕๕๑ ทางขึ้นได้ขอใช้พื้นที่กับ 
กรมป่าไม้ ภายหลังกรมป่าไม้แจ้งว่า ต้องรอให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แล้ว 
จึงค่อยมาทำเอกสาร ตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายให้วัดทั่วประเทศจัดตั้งให้ถูกกฎหมาย 
มีการประชุมส่วนที่เกี่ยวช้อง เซ่น วัด เจ้าคณะตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด



-๓-

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 

พระวิศักดี้ วิสุทธจิตโต

นายวิสิทธึ๋ หวังซอกลาง 
ส.อบต.

พระวิศักดึ๋ วิสุทธจิตโต

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายชัยฤทธี้ 
กรรณิกากลาง 

เลขานุการนายก อบต.

ในส่วนของการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าจะให้ความ 
เห็นขอบหรือไม่ แล้วเสนอกรมปาไม้ตามขั้นตอน ส่วนกรมป่าไม้จะอนุญาตหรือไม่ 
น้ัน เป็นเรื่องของกรมปาไม้ ไม่ใช่ว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นขอบแล้วกรมป่าไม้ 
จะต้องอนุญาต จึงนำเรียนให้ทราบ

สถานที่เดิมเป็นถํ้าเล็กๆ แต่เมื่อมีพระคุณเจ้าเข้ามาปฏิบัติธรรม ช่วงนั้นเขาจะปิด 
ทาง ท่านก็ได้มาซื้อที่ด ินของผมเพื่อเป็นทางเข้า มีพระสงฆ์มาจำพรรษา สำนัก 
พุทธศาสนาแจ้งให้วัดทุกแห่งที่อยู่รัศมีเขาต้องทำให้ถูกต้อง พื้นที่ประมาณ ๑๕ ไร่ 
๓ งาน เพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ลูกหลานเราได้บำเพ็ญธรรมส่งเสริม 
ศาสนา สำนักสงฆ์ถํ้าเมตตาเป็นสายปฏิบัติธรรม ขอให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณา เรา 
ไม่ได้บุกรุกป่า เราทำให้ซาวบ้าน จะมีแต่ความเจริญเข ้ามา มีญาติโยมมาอบยา 
สมุนไพรได้ตลอด

ที่ดินเป็นประเภทไหน

พื้นที่ซ ื้อเพิ่มจำนวน๓ ไร่ เป็นที่ดินประเภท ภบท.พื้นที่ ๑๒ ไร่ เป็นรัศมีเขา แต่ 
ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ ข้างบนมีกุฏิ ๖ หลัง พื้นที่ข้างล่างมี ๔ หลัง รวมพื้นที่ 
ทั้งหมดประมาณ ๑๕ ไร่ ๒๓ ตารางวา พื้นที่ข้างบนเป็นต้นไม้โต เช่นมะค่า พ้ืนท่ี 
ข้างล่างเป็นต้นลัก ก่อนนั้นเป็นป่าหิน ต่อมาได้เอาเมล็ดพันธ์ไม้มาหว่าน ทำให้ 
ตอนนี้เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์

พื้นที่ราบ ๒ ไร่ หรือ ๑๕ ไร่

พื้นที่ด้านล่าง ๓ ไร่ รัศมีเขา ๑๒ ไร่ แต่ความลาดชันไม่มาก ซึ่งพื้นที่ราบจริงๆ 
จำนวน ๓ ไร่

การพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดถํ้าเมตตา 
เห็นขอบ จำนวน ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน ๓ เสียง
เร่ือง การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอเชิญท่านนายก อบต. เสนอต่อสภาฯ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
ผมได ้ร ับ ม อบ ห ม ายจากท ่าน น ายก  ให ้เส น อ ญ ัต ต ิการพ ิจารณ าก ารแก ้ไข
เปลี่ยนแปลงค0าซื้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกอง 
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่ตั้งไว้จำนวนปริมาณไม่สอดคล้องกับราคา



นาย1ชัยฤทธึ๋
กรรณิกากลาง

เลขานุการนายก อบต.

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 
เดือน และกันไว้อ ีกร ้อยละส ิบของงบประมาณรายจ่ายประจำป ีน ั้น เพ ื่อเป ็น 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

๔. เมื่อได้รับการอนุม ัต ิให ้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีกัดไป 
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ 
ไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ 
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสถียรภาพในระยะยาว

ยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ปรากฏตามงบ 
แสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 
๑. ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
จำนวน ๒๑,๗๑๗,๗๒๑.๖๗ บาท

หก รายการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ท่ียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
จำนวน ๗,๐๖๔,๓๖๐ บาท

ยอดเงินสะสมคงเหลือที่น่าไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๑๔,๖๕๓,๓๖๑.๖๗ บาท
๒. ยอดเงินสะสม ณ วันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๗,๑๖๙,๙๓๙.๑๗ บาท 

หัก ลูกหนี้ตามภาระทางบัญขี จำนวน ๑,๑๓๓,๒๑๖.๒๒ บาท
รายการจ่ายขาดเงินสะสม ที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
จำนวน ๕,๑๕๙,๒๒๐.๐๐ บาท
กันเงินสำรองงบบุคลากร ๓ เดือน จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
กันเงินไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 
จำนวน ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินสะสมคงเหลือที่น่าไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๑๖,๐๗๗,๕๐๒.๙๕ บาท
ข้าพเจ ้าจ ึงขอเสนอญัตต ิจ ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๘,๖๐๑,๕๗๐ บาท ดังต่อไปนี้

ข ้อโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ ้าน หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่งกะลัง (กลุ่ม กม.๙) 
งบประมาณ ๓๖๘,๘๐๐ บาท

ก่อสร้างหอถังเก็บนํ้าสูง ชนิดโครงสร้างเหล็กถัก ขนาด ๑๐ ลบ.ม.( ถังไฟ 
เบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก ) พร้อมเชื่อมต่อระบบใช้งาน 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. หนองนั้าแดงกำหนด 
ณ หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่งกะลัง ตำบลหนองนํ้าแดง

ข้อ ๒ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ บ้านหนอง'นานดง (บ่อหัน 
กาบ) งบประมาณ ๗๕,๘๙๐ บาท

รื้อถอนถังประปาแซมเปญ ๒๐ ลบ.ม. จากโรงเรียนบ้านเขาวง มาติดตั้ง 
ใหม่แทนท่ี ถังแซมเปญเดิม บ่อหันกาบที่ซำรุดเสียหาย พร้อมเชื่อมต่อระบบใช้งาน
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-๖-

รายละเอียดตามที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๓ 
บ้านเขาวงและหมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง ตำบลหนองนํ้าแดง

ข้อ ๓ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟืลท์คอนกรีต สายเขาแคบ (เชื่อมต่อ 
สาย กม.๙ธนะรัซต์ -  ผ่านศึก)
หมู่ท่ี ๕ บ้านหนองมะกรูด งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
รูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๕ บ้านหนองมะกรูด ตำบล 
หนองนํ้าแดง

ข้อ ๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์คอนกรีตสายมิตรภาพวัดถํ้าไก่ 
แก้ว -  วซิราฯ หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองนํ้าแดง งบประมาณ ๔๗๓,๘๗๐ บาท

ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
รูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองนํ้าแดง ตำบล 
หนองนํ้าแดง

ข้อ ๕ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์คอนกรีต สายกม.๙ธนะรัซตํ-เขา 
จันทร์ (ช่วงโรงเรียนเขาวง) หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง งบประมาณ ๔๙๗,๕๖๐ บาท 

ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
รูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง ตำบลหนองนํ้า 
แดง

ข้อ ๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟิลท์คอนกรีต สายหลักแยกวซิราฯ-เขา 
วง-เขาจันทร์ หมู่ท่ี ๙ บ้านธารมงคล งบประมาณ ๔๙๕,๖๒๐ บาท

ผิวจราจรขนิดแอสฟ้ลท์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
รูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู,ท่ี ๙ บ้านบ้านธารมงคล ตำบล 
หนองนํ้าแดง

ข้อ ๗ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์คอนกรีต สายบ้านอบต.ดวง- 
บ้านพักปาไม้ หมู่ท่ี ๙ บ้านธารมงคล งบประมาณ ๓๓๘,๓๓๐ บาท

ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
รูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๙ บ้านธารมงคล ตำบลหนองนํ้า 
แดง
ข้อ ๘ โครงการปรับปรุงถนน ซอยกลางกลุ่มหลังเขา หมู่ท่ี ๒ บ้านวงษ์เกษตร 
งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๔๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๒ บ้านวงษ์เกษตร ตำบล 
หนองนํ้าแดง

ข้อ ๙ โครงการปรับปรุงถนน สาย กม๙ ธนะรัซต์-ผ่านศึก (ช่วงโค้งบ้านนาย 
แสวง) หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง งบประมาณ ๔๔๔,๒๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๐๑ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๖ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง ตำบลหนอง 
นํ้าแดง

ข้อ ๑๐ โครงการปรับปรุงถนน สาย กม๙ ธนะรัซต์-ผ่านศึก (ช่วงแยกธารมงคล) 
หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง งบประมาณ ๔๙๓,๙๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง ตำบลหนอง 
นํ้าแดง

ข้อ ๑๑ โครงการปรับปรุงถนน สาย วะกะเจียว -  คลองชัย (ป่ายาง) หมู่ท่ี ๔ 
บ้านวะกะเจียว งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๔ บ้านวะกะเจียว ตำบล 
หนอง,นาแดง

ข้อ ๑๒ โครงการปรับปรุงถนน สายโนนอีแซว-ผู้ช่วยกร หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่งกะลัง 
งบประมาณ ๔๗๔,๗๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๔๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่งกะลัง ตำบล 
หนองนํ้าแดง

ข้อ ๑๓ โครงการปรับปรุงถนน สายหมอแดง (ช่วงฟาร์มไก่-ถํ้าโพธี้ทอง) หมู่ท่ี ๗ 
บ้านไทยเดิม งบประมาณ ๔๙๑,๔๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๓๒ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม ตำบล 
หนองนํ้าแดง
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ข้อ ๑๔ โครงการปรับปรุงถนน สายหมอแดง (ช่วง โครงการ๑.๖๑๘) หมู่ท่ี ๗ 
บ้านไทยเดิม งบประมาณ ๔๖£,๓๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๐๑ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๖ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม ตำบล 
หนอง‘นาแดง

ข้อ ๑๔ โครงการปรับปรุงถนน สายสำนักสงฆ์ถํ้าเมตตา หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม 
งบประมาณ ๓๒๒,๙๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๘๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม ตำบล 
หนองนํ้าแดง

ข้อ ๑๖ โครงการปรับปรุงถนน ซอยคลองชัย ๑ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองชัย 
งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๔๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองชัย ตำบล 
หนองนํ้าแดง

ข้อ ๑๗ โครงการปรับปรุงถนน ซอยคลองชัย ๓ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองชัย 
งบประมาณ ๒๔๔,๑๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองชัย ตำบล 
หนองนํ้าแดง

ข้อ ๑๘ โครงการปรับปรุงถนน ซอยคลองชัย ๔ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองชัย 
งบประมาณ ๔๗๒,๘๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๔๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองชัย ตำบล 
หนองนํ้าแดง

ข้อ ๑๙ โครงการปรับปรุงถนน สายพระโส ๑ (กลุ่มบ้านนายทวี) หมู่ท่ี ๑๑ บ้าน 
มอกะหาด งบประมาณ ๔๘๙,๘๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด ตำบล 
หนองนํ้าแดง
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นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

ข้อ ๒๐ โครงการปรับปรุงถนน สายพระโส ๒ หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด 
งบประมาณ ๔๘๙,๘๐๐ บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด ตำบล 
หนอง'นาแดง

ยอดเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘.๖๐๑■ ๔๗๐ บาท

เน ื่องจากข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๓ 
งบประมาณไม่เข้า เพราะรัฐบาลให้จัดเก็บภาษีเพียง ๑๐ % ทำให้เงินรายไดํไม่เข้า 
ตามเป้า รายการโครงสร้างพื้นฐานของปีงบประมาณ ๒๔๖๓ จึงตกไปหลาย 
รายการ จึงได้น่าเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน

การขอมติจะลงมติเรียงลำดับจากรายการสุดท้ายก่อนแล้วย้อนไปลำดับแรก 
และหากท่านใดจะอภิปราย จะให้มีการอภิปรายก่อนลงมติ

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงถนน สายพระโส ๒ หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด
งบประมาณ ๔๘๙,๘๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔รายการที่
๑๙ โครงการปรับปรุงถนน สายพระโส ๑ (กลุ่มบ้านนายทวี) หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอ
กะหาด งบประมาณ ๔๘๙,๘๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
รายการที่ ๑๘ เห็นขอบ จำนวน ๑๖ เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงถนน ซอยคลองชัย ๓ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองชัย
งบประมาณ ๒๔๔,๑๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง



-๑๐-

มติท่ีประขุม การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๑๖ โครงการปรับปรุงถนน ซอยคลองชัย ๑ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองชัย
งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

มติท่ีประขุม การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงถนน สายสำนักสงฆ์ถํ้าเมตตา หมู่ท่ี ๗
บ้านไทยเดิม งบประมาณ ๓๒๒,๙๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

มติท่ีประขุม การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงถนน สายหมอแดง (ช่วง โครงการ๑.๖๑๘)
หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม งบประมาณ ๔๖๔,๓๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

มติท่ีประขุม การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๑๓ โครงการปรับปรุงถนน สายหมอแดง (ช่วงฟาร์มไก่-ถํ้าโพธี้ทอง)
หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม งบประมาณ ๔๙๑,๔๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

มติท่ีประขุม การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายก ารท ี่ ๑๒ โครงการปร ับปร ุงถนน สายโนนอ ีแซว-ผ ู้ช ่วยกร หมูท่ี่ ๖
บ้านโป่งกะสัง งบประมาณ ๔๗๔,๗๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

มติท่ีประขุม การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงถนน สาย วะกะเจียว -  คลองชัย (ป่ายาง)
หมู่ท่ี ๔ บ้านวะกะเจียว งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง



- ( 9 ) 6 ) -

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงถนน สาย กม๙ ธนะรัขต์-ผ่านศึก (ช่วงแยกธาร
มงคล) หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง งบประมาณ ๔๙๓,๙๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๙ โครงการปรับปรุงถนน สาย กม๙ ธนะรัซต์-ผ่านศึก (ช่วงโค้งบ้าน
นายแสวง) หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง งบประมาณ ๔๔๔,๒๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนน ซอยกลางกลุ่มหลังเขา หมู่ท่ี ๒ บ้านวงษ์
เกษตร งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
รายการที่ ๗ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์คอนกรีต สายบ้าน 
อบต.ดวง-บ้านพักปาไม้ หมู่ท่ี ๙ บ้านธารมงคล งบประมาณ ๓๓๘,๓๓๐ บาท 
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟิลท์คอนกรีต สายหลักแยก
วซิราๆ-เขาวง-เขาจันทร์ หมู่ท่ี ๙ บ้านธารมงคล งบประมาณ ๔๙๔,๖๒๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์คอนกรีต สายกม.๙
ธนะรัซต์-เขาจันทร์ (ช่วงโรงเรียนเขาวง) หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง งบประมาณ
๔๙๗,๔๖๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นขอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง



-๑๒-

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๔
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์คอนกรีต สายมิตรภาพ
วัดถํ้าไก่แก้ว -  วชิราฯ หมู่ท่ี ๑ บ้านหนอง'นาแดง งบประมาณ ๔๗๓,๘๗๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ้ลท์คอนกรีต สายเขาแคบ
(เชื่อมต่อสาย กม.๙ธนะรัชต์ -  ผ่านศึก) หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองมะกรูด งบประมาณ
๔๙๔,๐๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองนํ้าแดง
(บ่อหินกาบ) งบประมาณ ๗๔,๘๙๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการท ี่ ๑ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโปงกะลัง
(กลุ่ม กม.๙) งบประมาณ ๓๖๘,๘๐๐ บาท
เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
เร่ือง การคัดเสือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
จำนวน ๓ คน
(มีหน้าที่พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ อยู่ในวาระคราวละ ๔ ปี)

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 

นายสด พังขุนทด 
สมาชิกสภาฯ

การคัดเลือกให้คัดเลือกทีละคน จนครบ ๓ คน การเสนอชื่อนั้น ให้ม ีผ ู้,รับรอง 
จำนวน ๒ คน ถ้าม ีผ ู้เสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกมากกว่า ๑ คน ก็จะต้องมีการ 
ลงคะแนน

ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ขอเสนอชื่อ นายฉัตรขัย เจริญสันต์ เปีนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองนํ้าแดง คนท่ี ๑
(นายเฉลิม สิทธิโชติ และนายวรินทร์ มิตรวงษา เป็นผู้รับรอง)



-๑ รท-

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายเฉลิม สิทธิโขติ 
สมาซิกสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายวรินทร์ มิตรวงษา 
สมาซิกสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

สรุปผลการคัดเลือก 
คณะกรรมการ 

พัฒนาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๕
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายฉัตรขัย เจริญสันต์ 
สมาซิกสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสด พังขุนทด 
สมาซิกสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอซ่ืออ่ืนหรือไม่
ถ้าไม่มีถือว่า นายฉัตรขัย เจริญสันต์ เปีนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คนท่ี ๑

ขอเสนอซื่อ นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ เปีนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คนท่ี ๒
(นายสำราญ สุรเดช และนางสาววนาลี คำทองมี เปีนผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอซ่ืออ่ืนหรือไม่
ถ้าไม่มีถือว่า นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ เปีนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คนท่ี ๒
ขอเสนอซื่อ นายสด พังขุนทด เปีนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองนํ้าแดง คนท่ี ๓
(นายฉัตรขัย เจริญสันต์ และนางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ เปีนผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอซ่ืออ่ืนหรือไม่
ถ้าไม่มีถือว่า นายสด พังขุนทด เบ็เนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองนํ้าแดง คนท่ี ๓
ผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
๑. นายฉัตรชัย เจริญสันต์ 
๒. นางพาฝืน สิริภิญโญกานต ์
๓. นายสด พังขุนทด
เร่ือง การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
จำนวน ๓ คน
(มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ อยู่ในวาระคราวละ ๔ ปี)

การคัดเลือกให้คัดเลือกทีละคน จนครบ ๓ คน การเสนอซื่อนั้น ให้มีผู้รับรอง 
จำนวน ๒ คน ถ้ามีผ ู้เสนอรายซื่อเพ ื่อคัดเลือกมากกว่า ๑ คน ก็จะต้องมีการ 
ลงคะแนน

ขอเชิญเสนอซื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองนั้าแดง คนท่ี ๑

ขอเสนอขื่อ นายสำราญ สุรเดฃ
(นายเฉลิม สิทธิโชติ และนายวรินทร์ มิตรวงษา เปีนผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอซ่ืออ่ืนหรือไม่
ถ้าไม่มิถือว่า นายสำราญ สุรเดช คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คนท่ี ๑

ขอเสนอซื่อ นายวรินทร์ มิตรวงษา เปีนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คนท่ี ๒ 
(นายสำราญ สุรเดช และฉัตรขัย เจริญสันต์ เปีนผู้รับรอง)
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นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาๆ

นางสาววนาลี ทองคำมี 
สมาซิกสภาๆ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

สรุปผลการคัดเลือก 
คผะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๕
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 
นายสำราญ สุรเดช 

สมาซิกสภาฯ 
นายสุทิน บางประสิทธึ๋ 

นายก อบต.

นายวิสิทธี้ หวังซอกลาง 
สมาซิกสภาฯ

นายฉัตรชัย เจริญสันต์ 
สมาซิกสภาฯ 

นายเสน่ห์ ใจดี 
สมาซิกสภาฯ

นายสุทิน บางประสิทธื้ 
นายก อบต.

นายวิสิทธึ๋ หวังซอกลาง 
สมาซิกสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอซ่ืออ่ืนหรือไม่
ถ้าไม่มีถือว่า นายวรินทร์ มิตรวงษา เป ็นคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คนท่ี ๒
ขอเสนอซื่อ นายเฉล ิม สิทธิโชติ เป ็นคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คนท่ี ๓
(นายฉัตรชัย เจริญสันต์ และนางชลดา เฉลิมทอง เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอซ่ืออ่ืนหรือไม่
ถ้าไม่มีถือว่า นายเฉล ิม สิทธิโชติ เป ็นคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง คนท่ี ๓
การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองน้ําแดง
๑. นายสำราญ สุรเดช
๒. นายวรินทร์ มิตรวงษา
๓. นายเฉลิม สิทธิโชติ
เร่ืองอื่นๆ

ขอให้นายกอธิบายเรื่องถนนหมู่ ๑ ถึงหมู่ ๗ หลังฟาร์มไก่ถึงสวนน้อยหน่ารีสอร์ท

ถนนเส้นนี้เป็นลาดยาง งบประมาณ ๑ ล้านบาท กองคลังกำลังหาผู้รับจ้างและ 
พัสดุก็ลางานหลายวัน

ขอปรึกษาเรื่องตลาดนัดวซิรา วันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ให้รถจอดข้างถนนได้ 
ไหม เพราะทำให้การจราจรติดชัด เป็นความมักง่ายของคนไทย เสนอให้ท่านนายก 
แจ้งเจ้าของตลาดให้แกไขด้วย และมีระเบียบข้อบัญญัติหรือไม่ ถ้าเดือดร้อนต่อ 
ประซาซบก็ควรปิด หมู่ท่ี ๑ ประชุมทุกเดือนก็ควรประชุมลูกบ้าน ท่านสำราญ 
ท่านเสน่ห์ท่านเดือดร้อนไหม ผมเป็นสมาซิกสภา ผมเสนอความเดือดร้อนได้ทั้ง 
ตำบล

อยากให้รถไปจอดข้างใน ริมถนนมีทางเท้าอยู่แล้ว ถ้ามีรถจอดก็จะติดชัด

ผมเคยพูดกับนายกไปแล้ว ว่าให้บอกกับเจ้าของตลาดนัด ว่าทำอย่างไรไม่ให้รถ 
จอดข้างถนน นายกไม่พูดผมจะพูดอย่างไร

หมู่ท่ี ๑ น่าจะเอารถไปจอดข้างในได้ หมู่ท่ี ๒ อาจจะยากหน่อยเพราะพื้นที่แคบ 
อาจจะให้จอดผิงเดียว อยากให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกซาวบ้านมาประชุม แล้วแจ้งผมด้วย

อยากให้เชิญเจ้าของตลาดทั้ง ๒ แห่ง มาขี้แจงว่าจะแกไขอย่างไร ท่านปลัดน่าจะมี 
กฎหมายว่าปิดได้หรือไม่ เข ้าใจว ่าทำมาหาก ิน แต่อย่าให ้ซาวบ ้านเด ือดร้อน 
ประธานสภาขวนเขามาประชุมได้หรือไม่



นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายวิสิทธี้ หวังซอกลาง 
สมาชิกสภาๆ

นายสุทิน บางประสิทธิ้ 
นายก อบต.

นายวสันต์ จาบจันทึก 
สมาชิกสภาฯ

นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายวสันต์ จาบจันทึก 
สมาชิกสภาฯ

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

การจัดตลาดนัดมีระเบียบกฎหมาย ท่านต้องแยกให้ออก คำถามเรื่องการจราจร 
เจ้าของตลาดนัดก็ปฏิบัติตามระเบียบ แต่ความมักง่ายอาจเกิดจากซาวบ้านที่มา 
ตลาด ให้อบต.ประสานงานได้ ไม่ต้องให้เขามาซี้แจง ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้ 
อำนาจให้เขามาชี้แจงต่อผู้บริหารได้ แล้วผลเบีนอย่างไรจะแจ้งให้สภาทราบ คนมา 
ตลาดไม่ใช่เฉพาะคนในหมู่บ้านเท่านั้น คนช้างนอกไม่รู้กฎระเบียบ อบต.จะไป 
ตรวจสอบแล้วรายงานให้ทราบ

วันนี้ผมน่าเรียนนายกในสภา ท่านจะได้ใช้อำนาจตรวจสอบ ท่านนายกบอกว่าไม่มี 
คนร้องเรียนไม่เดือดร้อน แต่วันนี้มีคนเดือดร้อนผมจึงร้องเรียน

รับทราบ และจะไปแกไข

ขอสอบถามเรื่องประปาซอยพระโสสอง ๒ วันก่อนมีช่างจะไปรื้อถอนระบบ 
ประปา
ประเด็นที่ ๑ หากรื้อถอนแล้วจะย้ายไปไว้ที่ไหน
ประเด็นที่ ๒ เจาะบ่อบาดาลเมื่อปี ๕๘ ตอนน้ียังไม่ได้ใช้นํ้า ชาวบ้านสงสัยว่ามีนั้า 
หรือไม่ มีวิธีทดสอบปริมาณนํ้าอย่างไร ๑ นาทีได้ ๑ แกลลอนแล้วผ่าน แต่ 
ขาวบ้านเขาทดสอบนํ้าเขาทิ้งไว้ทั้งคืน แต่นี้ใช้เวลา ๒ - ๓ นาทีผ่าน บ่อข้างๆ 
เหมือนกันใช้ไฟเดียวกันแต่ทำไมใช้ได้

เมื่อช่างไปทดสอบปริมาณนํ้า แล้วบอกว่านํ้าพอ นายกก็เซื่อตามนั้น ถ้าท่านเห็น 
ตั้งแต่แรก ว่านํ้าไม่พอ ทำไมไม่ทักท้วง ผ่านไป ๑ -  ๒ ปี นํ้าขาดใครก็รับผิดขอบ 
ไม่ได้ ใช้ไฟ ๓ แรง ไฟไม่พอ ผมทำเรื่องขอไฟแรงสูง แต่ไฟฟ้ายังไม่มาดู 
ส่วนเรื่องย้ายบีมนํ้า เมื่อเป็นคดีความแล้วแพ้ เมื่อแพ้ก็ต้องรื้อถอน แต่มีคนมาห้าม 
ไม่ให้ร้ือถอน เคยเอาเครื่องปีนไฟมาป่นก็ใช้ไม่ได้ ผมขอปรึกษาช่างก่อนว่าจะแก่ไข 
อย่างไร

ตอนนั้นคนชี้จุดให้ดำเนินการคือรองนุชและกำนัน ชี้จุดให้เจาะบ่อเพราะเช้าใจว่า 
ตรงนั้นเปีนเขต สปก. เนื่องจากมีซาวบ้านไปอยู่มีแล้วมีการขอออก สปก. แต่ 
เจ้าของโฉนดท่ีดินไดืโต้แย้งสิทธ๋ึกัน และได้ฟ้องศาล ศาลตัดสินให้ฝ่ายมีโฉนดชนะ 
คดี ต้องไปดูว่าหมุดโฉนดแนวเขตอยู่ตรงไหน ถ้าพื้นที่ตรงนั้นอยู่นอกเขตโฉนดก็จะ 
ประสานการไฟฟ้า แต่ถ้าอยู่ในเขตโฉนดจะประสานเจ้าของที่ดิน ส่วนเขาจะให้ใช้ที่ 
ตรงน้ันหรือไม่ยังไม่ทราบ

ท่านยืนยันได้ไหมว่าเจ้าของโฉนดชนะคดีความ
ที่ตรงนั้นเป็นเขตสปก. ถูกต้องแล้ว และเขาได้ฟ้องว่าออกโฉนดโดยมิชอบ 
นายไสวเขาก็บอกว่าเขาชนะคดีความเหมือนกัน เขามีหนังสือ

มีสำเนาคำพิพากษา ฝ่ายเจ้าของโฉนดเขาแจ้งให้อบต. รื้อถอนแต่ยังไม่ได้ 
ตรวจสอบว่าเขตโฉนดถึงไหน เอกสารอยู่กับนิติกร ท่านสามารถไปคัดสำเนาได้ 
ส่วนที่ท่านบอกว่าอีกฝ่ายก็ชนะคดีเหมือนกัน ก็เอาเอกสารมาตรวจสอบ
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นายวสันต์ จาบจันทึก 
สมาซิกสภาๆ

นายสุทิน บาง'ประสิทธ้ิ 
นายก อบต.

บายวสันต์ จาบจันทึก 
สมาชิกสภาฯ

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นางสาววนาลี ทองคำมี 
สมาชิกสภาฯ

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายภูวมัย ฆ้องดี 
นักพัฒนาชุมชน

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

ปีดประชุม

-๑๖-

เมื่ออยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ ก็อย่าเพิ่งไปรื้อถอน รอให้อบต. ตรวจสอบ 
เสียก่อน นอกจากว่ามันเสียก็ซ่อมให้ซาวบ้านได้ไซ้บํ้าก่อน

การรื้อถอนยังไม่ได้ดำเนินการ ท่านอย่าไปขู่ลูกน้อง มันไม่ดี ท่านถ่ายรูป ทรัพย์สิน 
ชองอบต. เราสามารถรื้อได้ไม่ผิดอะไร จะรื้อเพื่อเอาไปซ่อมแล้วเอามาใส่คืนก็ได้

ผมไม่ได้ขู่ เอาคนที่ไปรื้อถอนมายืนยันเลย ผมไม่ได้ถ่ายรูป ผมไปจริงและไม่ได้พูด 
อะไรเลย ช่างเอารถกระเซ้าไปยกแล้วยกไม่ได้ ต้องใช้รถ ๓ ขายก ผมถามว่าจะรื้อ 
ไปไหน ใครสั่งให้รื้อเหตุผลทำไมถึงรื้อ ผมไม่ได้ไปห้ามไมให้ร้ือและไม่ได้ไปขู่อะไร

เป็นความปรารถนาดีของทั้งสองฝ่าย ผมอยากให้ประซาซนตรงนั้นให้ใซ้นํ้า และ 
เมื่อสมาซิกสภาฯ เสนอมาเราก็รับพิจารณา ถ้าหากขยายไฟฟ้า ๓ เฟสไม่ได้ ก็จะ 
ลองลงซัมเมอร์สเล็กกว่านั้นว่าจะใช้ได้ไหม การตรวจสอบนั้นท่านสมาซิกสภาฯ 
ไปเอาคำพ ิพ ากษาของอ ีกฝ ่ายมา จะได้ตรวจสอบว่าแนวเขตถึงไหนต้องไปดู 
รายละเอียดกับนิติกรให้ทุกฝ่ายช่วยกัน

บ่อประปาใกล้สุวรรณศรลูกชายเจ้าของไร่มาปรึกษาว่าเมื่อไม่ได้ใช้แล้ว อยากให้ 
อบต. ย้ายออกได้ไหม

ให ้เขาทำหน ังส ือเป ็นคำร ้อง ผมจะได ้ต ั้งกรรมการตรวจสอบว่ายกให ้เป ็นท ี่ 
สาธารณะหรือไม่ ถ้าเราไม่ได้ใช้ก็สามารถย้ายออกได้

งานสวัสดิการและสังคมได้จัดทำโครงการสนับสบุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานข้อมูล 
ผู้ประสบปีญหาทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์และจำนวน 
ผู้ประสบปีญหาทางสังคม ได้แก่ผ ู้ยากไร้ ผ ู้ม ีภาวะพึ่งพ ิง ผู้พ ิการ ผ ู้ป ่วยเอดส์ 
เป็นต้น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๒๙ 
ตุลาคมถึง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในการบี้'องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนั้า 
แดง จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน เช้าร่วมการสำรวจข้อมูลดังกล่าว

มีท่านใดจะเสนออย่างอื่นอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีขอปีดการประชุม



แบบรับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

[ ] สมัยสามัณ สมัยท่ี.. (ๆ ประจำปี พ!ศ. ....คร้ังท่ี.

ประขมเมื่อวันที..นี้..P. ..เดือน... 0 ^ 1 พศ "h<cT^ (ๆ

[ ] สมัยวิสามัณ สมัยที่... ............... ประจำปี พ.ศ................... .... ครั้งท่ี.

ประขมเมื่อวันที.่........... .เดือน.... ..............................พ.ศ..

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ขุดตรวจรายงานกำรประขุมสภา 
ได้ทำการตรวจรายงานการประขุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันที.่.....^]. !'น ี้.'โ!.^1ไ .0 .ไ‘ไบ^.. J?. .นี้!...........................

ลงซอ /  v i y 3 กรรมการตรวจรายงานการประขุม
(นายเสน่ห์ ใจดี)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงซ่ือ กรรมการตรวจรายงานการประขุม
(นายสด พังขุนทด)

สมาซิกสภาค์การบริหารส่วนตำบล ■

ลงซ่ือ กร.รมการตรวจรายงานการประชุม
(นายฉัตรขัย เจริญสันต์)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประขุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประขุมแล้ว 
ในการประขุม

[ / ]  สมัยสามัญ สมัยที่...... ^ ............  ประจำปี พ.ศ.......^ . น้ี,....น ี้'น ี้ ครั้งที.่..................

ป ร ะ ข ุม เม ือ ว ัน '^^ .  เดือน..น ี้? .^ ? น ี้.̂ ).น ี้!..............พ.ศ.!น ี้. น ี้

[ ] สมัยวิสามัญ สมัยที.่...............................  ประจำปี พ.ศ.

ประขุมเมือวันที่............ เดือน...................................พ.ศ.........

คร้ังท่ี.

ลงซ่ือ
(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


