
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ผู้มาประชุม
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 สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓
๘. นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
๙ นางชลดา เค์ลิมทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕

๑0. นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕

๑๑ นายสามารถ กังวานโอฬารกุล สมาชิกสภา 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. นางสาววนาลิ ทองคำมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๑๖. นายดวง ศรีสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๑๗ นายชูชาติ มงคลพร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
๑๘ นายวิสิทธื้ หวังซอกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑
๑ ๕ นายวสันต์ จาบจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑

ผู้ไม่ได้มาประชุม
(ไม่มี)

ผ ู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุทิน บางประสิทธี้ นายก อบต.
๒. นายสมศักดึ๋ ตากระโทก รองนายก อบต.
๓. นางสาวสุนันทิ ก้อนมณี รองนายก อบต.
๕. นาย1ชัยฤทธี้ กรรณิกากลาง เลขานุการนายก อบต.
๕. นายรติ ลอยทวิวนิชย์ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ
๖. นายศักดี้ชัย สถิตย์นพชั!J ผู้แทนคุณสิรีนดา จภูาวัง
๗. นายสราวุทร สายบุตร หัวหน้าสำนักปลัด
๘. นายภูวมัย ฆ้องดี นักพัฒนาชุมชน



เร่ิมประขุมเวลา ๑๐.๐๐
ระเบียบวาระที่ ๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

ระเบียบวาระท่ี ๓

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

นายศักดิ,'ชัย สถิตย์นพ'ชัย 
ตัวแทนผู้ขออนุญาต

เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประขุม
ไม,มี

เร่ือง รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๖๓
ประขุมเม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

รับรองรายงานการประขุมเป็นเอกฉันท ์

เร่ืองท่ีเสนอใหม่

เรื่อง การพิจารณา นางสิรินดา จูภาวัง ขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่ป่าไม้ 
เพ่ือต่ออายุประทานบัตรชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม 
ก่อสร้าง)

ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงต่อที่ประขุม

เร่ือง การขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อต่ออายุประทานบัตรชนิดแร่หิน 
อุตสาหกรรม

เรียบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ด้วยนายมงคล ประยูรหงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากนางสิรินดา จู 
ภาวัง ได้ยื่นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง เพ ื่อขอความ 
เห็นชอบการใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อต่ออายุประทานบัตรที่ ๒๘๗๐๖/๑๕๓๙๙ชนิดแร่ 
หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๒ งาน ๖๘ 
ตารางวา ซึ่งมีความประสงค์จะเปิดการทำเหมืองแร่ต่อไปโดยวิธีเหมืองหาบ

ในการนี้ จึงเสนอญัตติการขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อ 
ต่ออายุประทานบัตรชนิดแร่หินอุตสาหกรรม เพื่อโปรดนำเสนอต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้พิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

กระผมตัวแทนของนางสิรินดา จูภาวัง มีความประสงค์ขอยื่นต่ออายุประทานบัตร 
ซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้ และในเขตของตำบลหนองนํ้าแดง และผู้ประกอบการยินดีที่จะ 
ปฏิบัติระเบียบกฎหมายทุกอย่าง โรงงานนี้เดิมเป็นของพรพิรุณ ได้หยุดกิจการมา 
๑๐ ปี จึงอยากจะดำเนินกิจการต่อ



-๓-

นายรติ ลอยทวิวณิชย์ 
ผอ.ส่วนทรัพยากร 

ธรรมชาติฯ

นายชูชาติ มงคลพร 
ส.อบต.

นายศักดื้ชัย สถิตย์นพ'ชัย 
ตัวแทนผู้ขออนุญาต

นายฉัตรชัย เจริญสันต์ 
ส.อบต.

นายรติ ลอยทวิวณิชย์ 
ผอ.ส่วนทรัพยากร 

ธรรมซาติฯ

นายศักดิ้ชัย สถิตยินพ1ชัย 
ตัวแทนผู้ขออนุญาต

นายรติ ลอยทวิวณิชย์ 
ผอ.ส่วนทรัพยากร 

ธรรมซาติฯ

นายวิสิทธี้ หวังซอกลาง 
ส.อบต.

นายศักดิ้ชัย สถิตย์นพชัย 
ตัวแทนผู้ขออนุญาต 

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

ตามที่คุณสิรินดา จูภาวัง ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้ทำเหมืองแร่ ซ่ึงได้ย่ืน 
คำขอไว้เมื่อปี ๕๓ หลังจากนั้นได้ทิ้งช่วง ก่อนน้ีท่ี'ไม่1ได้'นำเช้าสภาฯ เพราะระเบียบ 
ไม,ได้กำหนดไว้ ทิ้งนี้ระเบียบกรมป่าไมว้ ่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยซ'นหรืออยู่ 
อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งซาติ พ.ศ. ๒๕;๔๘ ข้อ ๕ ให้ยื่นคำขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่า 
นั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำหนดตามแบบ ทิ้งนี้เหตุที่ทิ้งช่วงไว้นาน 
เพราะพ ิษเศรษฐกิจ แต่บ ีจจุบ ันโครงการด้านการก่อสร้างได้พ ัฒนาแบบก้าว 
กระโดด มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง สร้างมอเตอร์เวย์ ทำให้มีความ 
ต้องการใช้วัตถุดิบมาใช้ก่อสร้าง ในเซตอำเภอปากช่อง มีแหล่งหินก่อสร้างจำนวน 
๒ แห่ง ได้แก่ขุมเงินขุมทองในเขตกลางดง และศิลาสากลในเขตหนองนํ้าแดง ส่วน 
ในอำเภอโชคชัย เปีนหินผุไม่เหมาะต่อการก่อสร้าง ผมได้สำรวจแล้วปริมาณหินไม่ 
เพียงพอ ตามระเบียบนี้เพื่อให้ชุมชน หน่วยงานราชการดูแลอย่างใกล้ชิด จึงมี 
ระเบียบนี้ออกมา และเกิดการสร้างงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

เน้ือท่ีอยู่ตรงไหน

บริเวณขออนุญาต ติดฟาร์มโชคชัย พื้นที่ประมาณ ๖๕ ไร่ เดิมเป็นที่พรพิรุณได้ทำ 
เหมืองแร่

พื้นที่อยู่ในหมู่ที่ ๒ ติดฟาร์มโชคชัย เช้าไปด้านใน อยากทราบว่าประทานบัตรนี้ 
เกี่ยวกับโรงโม่เกษมไหม จะสร้างเป็นโรงโม,ขนาดไหน

ไม่เก่ียวกับโรงโม,เกษม และการระเบิดหินต้องไมให้ซาวบ้านเดือดร้อน

กำลังการผลิต ๓๐๐ คิว/ชั่วโมง เป็นโรงโม,หินขนาดเล็ก เทคโนโลยีที่ใช้หลีกเลี่ยง 
ผลกระทบอย่างระมัดระวัง

เหมืองแร่ถ้าได้รับการอนุมัติ จะต้องทำ EIA จะมืหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวช้องมา 
ตรวจสอบ ถ ้าหากมีบ ีญหากับซาวบ้าน หากถูกปีด จะไม่คุ้มกับลงทุนในการ 
ดำเนินงาน หากได้รับอนุมัติต้องไม่กระทบต่อขุมซน

ซาวบ้านฝากถามว่าเส้นทาง จะออกทางเดิมหรือออกทางไหน

ออกทางเดิม เส้นทางติดกับฟาร์มโชคชัย

ฝากผู้ประกอบการดูเรื่องฝน เรื่องเลียงด้วย
หนังสือสภาการเหมืองแร่ ออกให้ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งหมดอายุวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงหนังสือน้ีได้หมดอายุไปแล้ว



นายศักดี้ชัย สถิตย์บพ'ชัย 
ตัวแทนผู้ขออนุญาต

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

นายฉัตรชัย เจริญสันต์ 
ส.อบต.

นายศักดิ้ชัย สถิตย์นพ1ชัย 
ตัวแทนผู้,ขออนุญาต

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายฉัตรชัย เจริญสันต์ 
ส.อบต.

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นาย1ชัยฤทธี้ 
กรรณิกากลาง 

เลขานุการนายกฯ

-๔-

ได้ต่ออายุหนังสือสภาการเหมืองแร่ของปี ๖๓ ไปแล้ว แต่ผมยื่นเอกสารมาก่อนจึง 
เป็นเอกสารเก่า

ขอให้เอาเอกสารสภาการเหมืองแร่ของปี ๖๓ มาเพิ่มเติมด้วย ให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขา 
สภาบันทึกไว้ด้วย

เป็นห่วงชุมชน อยากให้เจ้าของพื้นที่หมู่ที่ ๒ ได้ขี้แจงว่าอยู่ห่างชุมซนขนาดไหน มี 
แนวทางใบการป้องกันผลกระทบอย่างไร

เนื้อที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่ ห่างจากถนนมิตรภาพ ที่ตั้งผู้ประกอบการ ไม,มีบ้านคน 
เพราะบ้านคนจะอยู่ด้านล่าง ถือว่าห่างจากชุมซน

ขอแจ้งต่อที่ประชุมว่าอย่าได้กังวล เพราะหากมีการร้องเรียน เราก็จะค่อนข้าง 
วุ่นวาย เราจะใช้เทคโนโลยี และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เราไม,ประมาทเรื่อง 
ฝ่‘นเรื่องเสียง

จะให้สภาไม,กังวลคงเป็นไปไม,ได้ เป็นห่วงซาวบ้าน ขอให้ผู้ประกอบการดูแลให้ 
รัดกุม

พื้นที่ละแวกนั้นปลูกแก้วมังกร ลิ้มจี่ อย่าให้เกิดฝ่น จะกระทบกับซาวบ้าน

การพิจารณา นางสิรินดา จูภาวัง ขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่ปาไม้ เพ่ือต่อ 
อายุประทานบัตรชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม 
ก่อสร้าง)
เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
งดออกเสียง -  เสียง

เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โครงการช ุดเจาะบ ่อบาดาล บ้านหนองนํ้าแดง (กลุ่มบ่อหนกาบ) 
งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท
ขอเชิญนายกขี้แจง

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ขี้แจงการขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณ 
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๒ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓



นาย1ชัยฤทธี้ 
กรรณิกากลาง 

เลขานุการนายกฯ

นายวสันต์ จาบจันทึก 
ส.อบต.

นายประเสริฐ ภิรมยา 
ผอ.กองช่าง

นายวสันต์ จาบจันทึก 
ส.อบต.

นายประเสริฐ ภิรมยา 
ผอ.กองช่าง

นายวสันต์ จาบจันทึก

-๕-

หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เนื่องจากบ้านหนอง 
นํ้าแดง (กลุ่มบ่อกินกาบ) ได้ประสบป้ญหาการขาดแคลนนั้าในการอุปโภค ทำให้ 
ประซาซนได้รับความเดือดร้อน

ในการนี้ เพื่อแก้ไขปีญหาความเดือดร้อนให้กับประซาซน และให้การ 
บริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยซน์ต่อการปฏิบัติราซการ และเป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๒๗ ความว่า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นเสนอขอความเห็นขอบ 
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงในการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการ 
พาณ ิซย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าท ี่ด ินและสิ่งก ่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนํ้าแดง (กลุ่มบ่อหินกาบ) 
งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ 
น้อยกว่า ๔ น้ิว ความลึกประมาณ ๑๖๐ เมตร ติดตั้งซัมเมอร์ทขนาด ๓ แรงม้า 
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาบ สายไฟฟ้ารวม พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ 
ป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด โดย 
โอนลดแผนงานงบกลาง งานงบกลาง สำรองจ่าย ต้ังไว้ ๑,๐๗๓,๖๒๗ บาท ก่อน 
โอนงบประมาณคงเหลือ ๔๙๘,๑๘๔ บาท จึงโอนลด ๓๐๒,๓๕๐ บาท หลังโอน 
งบประมาณคงเหลือ ๑๙๕,๘๓๔ บาท

จึงนำเสนอต่อที่ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงเพื่อ 
พิจารณาต่อไป

โครงการบ่อบาดาล หมู่บ้านผม ท่านอ้างว่าซาวบ้านไม่มีนํ้าใช้ เจาะบ่อไว้ตั้งแต่ปี 
๕๘ ไม่ได้ใช้น้ํา ต่อมาก็ตั้งถังประปา
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนํ้าแดง (กลุ่มบ่อหินกาบ) ใบประมาณการ 
๒๒๑,๙๓๐ บาท แต่ทำไมตั้งงบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท

ใบประมาณการ ๒๒๑,๙๓๐ บาท แต่เมื่อรวมค่า Factor F จะเป็นเงิน ๓๐๒,๓๕๐ 
บาท

ค่า Factor F คืออะไร

ค่า Factor F ประกอบด้วย เงินล่วงหน้า ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษี เงินประกันผลงาน 
เป ็นการคำนวณตามกรมบัญซีกลาง แต่ของท้องถิ่นจะไม่รวม เงินล่วงหน้า
เงินประกันผลงาน

ทำไมผู้รับเหมาต้องกู้เงินมาดำเนินการ
ส.อบต.



-๖-

นายประเสริฐ ภิรมยา 
ผอ.กองช่าง

นายวิสิทธิ้ หวังซอกลาง 
ส.อบต.

นายประเสริฐ ภิรมยา 
ผอ.กองช่าง

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
นายวิสิทธี้ หวังซอกลาง 

ส.อบต.

นายสุทิน บางประสิทธึ๋ 
นายก อบต.

นายซูขาติ มงคลพร 
ส.อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

นายสด พังชุนทด 
ส.อบต.

นายสุทิน บางประสิทธึ๋ 
นายก อบต.

นายวิสิทธึ๋ หวังซอกลาง 
ส.อบต.

นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

เราไม ่ร ู้ว ่าผ ู้ร ับ เห ม ารายใด ก ู้เง ิน ม าห ร ือ ไม ่ค ู้เง ิน ม า แ ต ่เราย ึด ต าม เก ณ ฑ ์ 
กรมบัญชีกลาง

เด ิม โครงการเจาะบ ่อบ าดาลต ั้งไว ้ ๒ ๕ ๐,๐๐๐ บาท แต่ทำไมตอนนี้ต ั้งไว ้ 
๓๐๒,๓๕๐ บาท ใบการยื่นซองมีการฟ้นราคาหรือไม่ มีเง ินเหลือจากที่ต ั้งราคา 
กลางไว้หรือไม่ พวกผมจะได้ทราบ

โครงการที่ขออนุมัติต่อสภา เมื่อสภาอนุมัติผมจะคำนวณราคากลางส่งต่อให้กอง 
คลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนํ้าแดง (กลุ่มบ่อหนกาบ) งบประมาณ
๓๐๒,๓๕๐ บาท
เห็นชอบจำนวน ๑๔ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง
เรื่องอื่นๆ
ประปาข้างบ้านนายตูน เข้าใจว่าเอารถบรรทุกนํ้าไปส่งแก้บีญหาบรรเทา แต่ทำ 
อย่างไรถึงจะแก้บีญหาแบบถาวร

ไม่มีใครยกที่ดินให้ จะแก้บีญหาโดยเดินท่อจากหมู่ที่ ๗ หากจะเจาะบ่อเพิ่มก็ไม่มี 
ที่ดิน บ้านพระโส๒ ทำหนังสือไป ๖ เด ือนแล้ว ไฟฟ ้าย ังไม ่แจ ้งผลว่าต ้องใช ้ 
งบประมาณเท่าไร ถ้าเดินไฟ ๓ สายก็จะใช้ได้

เส้นทางลีลาวลัย ผมเคยทักท้วงไปแล้ว ผู้รับเหมาขูดหน้ายางออก เปีนซื้ฝ่น ตอนนี้ 
ยังไม่ได้ทำต่อ ผมไม่รู้ว่าสัญญาหมดหรือยัง เพราะปัายไม่ลงวันที่ไว้

ผมติดตามให้เจ ้าหน้าท ี่ทวงถามอยู่ ผ ู้ร ับจ ้างแจ ้งว ่ารถอย ู่ว ังน ํ้าเช ียว ถ้ารถมา 
ปากช่องจะทำให้ ก็ฝากช่างดูแลด้วย ลงบันทึกไว้ด้วยว่าอยู่ในช่วงประกันยังไม่มา 
ซ่อม

เรื่องนํ้าหาทางแกไขช่วยกัน แต่มีบางคนไปพูดว่าหมู่ที่ ๗ ไปแย่งนํ้าหมู่ที่ ๑๑ ใช้ 
จะไส,ออกจากหมู่บ้านไม่ให้ใช้ ส.อบต.จะรู้อยู่ว่าใครเปีนคนพูด หมู่ที่ ๑๑ ผมไป 
สำรวจเขามีที่แล้ว อาจจะได้เจาะบ่อ

ผมว่าเราเจาะนํ้าที่วัดไทยเดิมดีกว่า มันสูง ตรงบ้านนายชอบมันตํ่า

วัดไทยเดิมมันสูงจริง เช่นหมู่ที่ ๓ เจาะบ่อมาสามเดือน นํ้ายัง1ไม่พอ'ใช้ ต้องทิ้งบ่อ 
อีก นายกเปีดใจกว้างฟ้งสมาชิกบ้าง เขาอยากให้เจาะตรงนี้ ถ้า'ไปเจาะตรงน้ันก็'ไม่ 
ตรงกับท่ีสมาชิกแนะนำ

เมื่อก่อนเตาอิฐ วะกะเจียว ก็จะเจาะบ่อ แต่ผมเจาะบ่อที่ อบต. ได้ใช้นํ้ากัน เหลือ 
ยังได้ส่งน้ําให้ซาวบ้านอีก



นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

จดประชุม

ใครมีอะไรจะเสนอ 
ถ้าไม่มีฃอปิดการประชุม

เวลา ๑๑.๒๗ น.



แบบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแดง
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คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใทํ้แดง ชุดตรวจรายงานการประชุมสภา 
ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันท ี.่.............. ใ ^ า!น ี้^ .  ..ป ..น ี้) .........................................................................

/ -rOp
ลง'ช่ือ f  7 \ % กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเสน่ห์ ใจดี)
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงซือ f\ m  กรรมการตรวจรายงานการประขุม
(นายสด พังขุนทด)

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล '

ลงขอ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายฉัตร'ชัย เจริญสันต์)

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
ในการประขุม

[ ] สมัยสามัณ สมัยที่... .......  ประจำปี พ.ศ..

ประขุมเมื่อวันที.่.............เดือน. .................................พ.ศ,
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ลงขื่อ
(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


