
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ผู้มาประชุม

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. หมู่ที่ ๓

๘. นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔

๙ นางชลดา เฉลิมทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕

๑๐. นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

๑๑ นายสามารถ กังวานโอฬารกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

๑๒. นายเฉลิม สิทธิโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๑๓. นายสด พังขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๑๕. นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

๑๕. นางสาววนาลี ทองคำมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

๑๖. นายดวง ศรีสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

๑๗ นายชูชาติ มงคลพร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๐

©๘ นายวิลิทธิ้ หวังซอกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

๑๙ นายวสันต์ จาบจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

ผู้ไม่ได้มาประชุม
(ไม่มี)

ผ ูเ้ข้าร่วมประชุม

๑. นายสุทิน บางประสิทธึ๋ นายก อบต.

๒. นางสาวสุนันทิ ก้อนมณี รองนายก อบต.

๓. นาย'ชัยฤทธิ้ กรรณีกากลาง เลขานุการนายก อบต.

(ริ̂. นายประเสริฐ ภิรมยา ผอ.กองช่าง

๕. นายสราวุทร สายบุตร หัวหน้าสำนักปลัด

๖. นายภูวมัย ฆ้องดี นักพัฒนาชุมชน

๗. นายเอกพงศ์ เนฃุนฑด ผอ.กองคลัง

๘. นางปียนาถ วรรณวิเศษ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๙. นายธีร์ธวัช บรรจงปรุ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๐.นายวัชรพงษ์ ภัทรารณ ประซาซน
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐0 น.

ระเบียบวาระท่ี ๑
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายวิชิต อกอุ่น 

เลขานุการสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายวสันต์ จาบจันทึก 

สมาชิกสภาฯ

นายวัชรพงษ์ ภัทรารณ

นายวิสิทธึ๋ หวังซอกลาง 

สมาชิกสภาฯ

นายวัชรพง'ษ ์ ภ ัพรารณ

มติท่ีประชุม

เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
๑. ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ให้ความเห็นชอบร่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ในคราวการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วน้ัน 

บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้านดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาด้ง 

กล่าวแล้ว เม่ือวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

๒. ไดรับหนังสือจากกนายพลพจน์ พลเจริญเกียรติ เรื่องฃอซี้แจงต่อสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง กรณีที่ประชุมกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้การรถไฟ เร่งรัดการรถไฟ 

แห่งประเทศไทย ประสานกรมทางหลวง เพื่อหารือการก่อสร้างทางยกระดับทั่ง 

รูปแบบการก่อสร้างและการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการและรายงานผลให้ 

กระทรวงคมนาคมทราบ และขอให้บรรจุวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองนํ้าแดง

ขอหารือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะอนุญาตให้นำเรื่องที่นายพลพจน์ พล 

เจริญเกียรติ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้หรือไม่

หารือและขอมติการบรรจุระเบียบวาระ เร่ือง นายพลพจน์ พลเจริญเกียรติ เสนอ 

ให้พิจารณากรณีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดย 

ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยระงับการก่อสร้างทางลอดอุโมงค์ไว้ก่อน และ 

ขอให้เปลี่ยนแปลงแก่ไขแบบก่อสร้างสะพานต่างระดับ Interchange ๔ ช่องทาง 

และทางจักรยานยนต์และคนเดินสัญจรข้ามทางรถไฟคู่ขนานกัน

สงสัยว่า โครงการนี้เปีนความรับผิดขอบของเทศบาลเมืองปากช่อง ไม่ทราบว่า 

เกี่ยวอะไรกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 

จริงๆ แล้วต้องนำเช้าสภาเทศบาลเมืองปากช่องหรือเปล่า

โครงการนี้เปีนเส้นทางไปภาคเหนือ -  ปากช่อง ถ้าช่องจราจรเช้า ๒ ช่อง ออก ๑ 

ช่อง หากรถบรรทุกวิ่ง หรือถ ้าเก ิดน ํ้าท ่วม เส ้นทางน ี้จะเป ีนอ ัมพาต ใช้ใน 

การจราจรไม่ได้เลย ทั่งนี้ผมได้ประสานให้สภาท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอปาก 

ช่องได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

หากบรรจุเช้าระเบียบวาระการประชุม ขอให้ท่านประสานการทำประขาคมอำเภอ 

ให้ได้ ถ้าหากสภาแห่งนี้มืมติไป แต่ถ้าท่านไม่ดำเนินการต่อ ก็เหมือนยกมือให้ ก็ทิ้ง 

ไปเหมือนเดิม จึงขอให้ท่านติดตามอย่างจริงจัง

เราได ้ล ่ารายช ื่อ  ทำหน ังส ือล ่งไปย ังกรมทางหลวง และการทางรถไฟ แห ่งประเทศ 

ไทยแล้ว

เห็นชอบเปีนเอกฉันทํให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองน้ําแดง
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ระเบียบวาระท่ี ๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓

ระเบียบวาระท่ี ๓.®

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาๆ

นายวัขรพงษ์ ภัทรารณ

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๖๒ 
ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๒

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

เร่ืองท่ีเสนอใหม่

เร่ือง นายพลพจน์ พลเจริญเกียรติ เสนอให้พิจารณากรณีการก่อสร้างอุโมงค์ 
ทางลอดในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง โดยขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยระงับ 
การก่อสร้างทางลอดอุโมงค์ไว้ก่อน และขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบก่อสร้าง 
สะพานต่างระดับ Interchange ๔ ซ่องทาง และทางจักรยานยนต์และคนเดิน 
สัญจรข้ามทางรถไฟคู่ขนานกัน

ขอเชิญนายวัชรพงษ์ ภัทรารณ ข้ีแจง

ข้าพเจ้า นายพลพจน์ พลเจริญเกียรติ และ นายสันติ เกิดลาภ ซึ่งเป็นผู้

ร ้องเรียนตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก ่อสร้างทางลอดหรืออุโมงค์ใน 

ตำแหน่งพ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินฯ ๒/๑๖ ขอประทานกราบเรียนต่อท่านนายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ผ ่านไปยังประธานสภาฯ และท่าน 

สมาชิกสภาฯ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างให้บริษัท อิตาเลียนไทย 

ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาซน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟ 

ทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมขนถนนจิระ สัญญาที่ ๑ ช่วงมาบกระเบา-คลองขนาน 

จิตร ตามอ้างรฟท.ถึง ๓ และว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษา AMWW 

เพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ฯ ตามสิ่งที่รฟท.อ้างถึง ๔ 

โดยผู้ว่าจ้างได้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ เป็นต้นมาโดยมีกำหนด 

ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๘ เดือน บีจจุบันโครงการ ฯ ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการ 

ดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้า 1 นาย 

สันติ เกิดลาภ และนายสุระขัย กนกะปีณฑะ ได้ร้องเรียนขอให้ขอให้ยกเลิก 

การก่อสร้างบางส่วน หรือแก้ไขโครงสร้างในการก่อสร้างทางลอดหรืออุโมงค์ 

บริเวณ กม.๑๗๔+๗๔๐ และการรถไฟฯ ได้แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน

๒๔๖๒ ได้ขี้แจงในที่ประชุมคค.ว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสามารถดำเนินการ 

ก่อสร้างทางลอด ๓ ซ่องทางได้ แต่จะมีผลกระทบการบริหารงานสัญญาฯ ล่าข้า

ข้อ๒. ซึ่งต่อมาตามหนังสือของสำนักงานรัฐมนตรีที่ คค.๐๑๐๐/สรค.๖๗๔ 

ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๖๒

อ้างถึงการประขุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๖๔๒ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมเป็นประธานที่ประชุมมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม วิศวกร 

เชี่ยวชาญ ทล.(นายสมคะเน เสมทัพพระ)(รฟท.ไม่ได้เข้าประชุม) ผอต. รอง
นายกเทศมนตรีเมืองปากซ่อง (นายอรุณศักดี้ รัตนะคุณขัย) ข้าพเจ้านายพลพจน์



นายวัชรพงษ์ ภัทรารณ
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พลเจริญเกียรติ และ นายสันติ เกิดลาภ นายสุระชัย กนกะปิณฑะพร้อมคณะ 

เจ้าหน้าที่กต.และสรค. เข้าร่วมประขุมด้วยสรุปผลการประชุมได้ว่ากลุ่มผู้ร้องและ 

เทศบาลเห็นว่าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ๒ ช่องทางจราจรช่องละ ๓.๔ เมตร 

รวมเป็น ๗ เมตรบริเวณจุดตัดตามข้อเรียกร้อง ไม่มีความเหมาะสม รวมทั้งอาจ 

ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมอุโมงค์ รถขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้ทางลอดได้ กลุ่มผู้ 

เรียกร้องเสนอให้ก่อสร้างเป็นสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟในรูปแบบ Overpass 

หรือ Interchange จำนวน ๔ ช่องจราจร โดยมีความสูงประมาณ ๖ 

เมตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับทราบข้อเรียกร้องของกลุ่มของ 

ข้าพเจ้า แล้วให้การรถไฟฯ ประสานทล. พิจารณารูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม 

และประสานงานกับข้าพเจ้าโดยตรง ในที่ประขุมดังกล่าวยังได้พิจารณาหนังสือ 

ของข้าพเจ้าที่มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๖๒ ล่งรายขื่อประชาชนที่ 

ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้างเพิ่มเติม และ 

นำส่งหนังสำเนาหนังสือลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๖๒ ถึงทส.ขอให้ ทส.มีคำสั่งให้ 

การรถไฟฯ ทบทวนการจัดทำรายงาน (EIA ) รวมทั้งขอให้คค.มีคำสั่งยกเลิกการ 

ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบางส่วนไว้ก่อน เป็นกรณีเร่งด่วนขอให้การรถไฟฯร่วมกับ 

ทล.เร่งการออกแบบแก้ปัญหารูปแบบทางแยกด่างระดับ Interchange ๔ ช่อง 

จราจรประสานงานกับนายอำเภอปากช่อง โดยคณะกรรมการภาคประชาชน 

อำเภอปากช่องจะได้นัดหมายประชาซนทั้ง ๑๒ ตำบลปรึกษาหารือเพื่อกำหนด 

รูปแบบทางแยกต่างระดับ Interchange ๔ ช่องจราจร และให้ได้ข้อยุติเร่งด่วน 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการก่อสร้างทางยกระดับทางแยก Interchange 

๔ ซ่องจราจรในตำแหน่งพ.ร.ฎ.ๆ ๒ / ๑๖ ข้าพเจ้าได้น่าเสนอใหม่ปรากฏตามสิ่ง 

ที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๒ จะมีทางเข้า ๒ ช่องจราจรยกระดับ , ทางออก ๒ ช่อง 

จราจรยกระดับเพียงแต่จะหลบช่วงเสาของรถไฟความเร็วสูงในทางออกเว้นห่าง 

ช่องทางช่วงเสา ๑ ช่วงเสาหลบเล็กน้อย และทำทางจักรยานยนต์ลอดใต้สะพาน 

ด่างระดับจากขุมซนเทพสถิตออกสู่ถนนหมายเลข ๒๔๒๒ (หมายเลข ๒ เดิม) 

คู่ขนานกันไปและไม่ต้องออกพ.ร.ฎ.เวนคืนฯ เพิ่มอีกแต่อาจจะต้องเวนคืนๆ ขยาย 

พ้ืนที่ท่ีได้เวนคืนๆ ไว้เสร็จแล้วอีกเล็กน้อย ซึ่งมาตรา ๔ (๒) บัญญัติการเวนคืนฯ 

มีส่วนกว้างสี่สิบเมตรเท่าที่ทราบได้เวนคืนๆไว้ประมาณสิบสองเมตร การประขุมฯ 

ตามที่รฟท.มีการอ้างถึงนั้นต่อมาได้มีการประขุม ณ สำนักงานปลัดกระทรวง 

คมนาคมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๖๒ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

คมนาคมเป ็นประธานท ี่ประข ุมร ่วมก ับรองปลัดกระทรวงคมนาคม (คพ.) 

สำนักงานกองตรวจราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงและ 

หน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมประขุม โดยที่ข้าพเจ้าและคณะรวมถึงเทศบาลฯไม่ได้เข้า 

ร่วมประขุมด้วย โดยที่ประขุมฯ ดังกล่าวอ้างถึงการประขุมเมื่อวันที่๔ เมษายน 

๒๔๖๒ ตามที่กลุ่มชองข้าพเจ้าร้องฃอมีความเห็นว่าการสร้างอุโมงค์ทางลอด ๒ 
ช่องจราจรนั้นมีความไม่ปลอดภัย ไม่สามารถรับรองการเติบโตของเมืองทั้งใน 

ปัจจุบ ันและอนาคต จึงเสนอให้ก่อสร้างเป็นสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟใน 

รูปแบบ Overpass หรือ Interchange จำนวน ๔ ช่องจราจร โดยรัฐมนตรีว่า 

กระทรวงคมนาคมรับทราบข้อเรียกร้องของกลุ่มข้าพเจ้า แล้วให้การรถไฟฯ 

ประสานทล.พิจารณารูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมและประสานงานกับข้าพเจ้า 
โดยตรงต่อไปนั้น มติที่ประขุมวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๖๒ ดังกล่าว



นายวัชรพงษ์ ภัทรารณ

นายชูชาติ มงคลพร 

สมาชิกสภาฯ

นายวัชรพงษ์ ภัทรารณ

นายประเสริฐ ภิรมยา 

ผอ.กองช่าง

นายชูชาติ มงคลพร 

สมาชิกสภาฯ 

นายวัชรพงษ์ ภัทรารณ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มีมติให้การรถไฟฯ เร่งประสาน ทล. เพื่อหารือการก่อสร้างทางยกระดับทั้งรูปแบบ 

การก่อสร้างและจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการและรายงานผลให้ คค. ทราบ 

ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข

๑ ถึง ๒ และข้าพเจ้าขอให้การรถไฟฯ หยุดการก่อสร้างไว้ก่อน และเร่งมา 

ประสานกับนายอำเภอปากช่องฯ เพื่อกำหนดรูปแบบการก่อสร้างสะพานต่าง 

ระดับ interchange ร่วมกับประซาซน ๑๒ ตำบล , กรมทางหลวง ต่อไปตาม 

หนังสือที่แจ้งให้นายอำเภอดำเนินการฯ

ด้วยสาระสำคัญความเดือดร้อนจากการก่อสร้างดังกล่าว ข้าพเจ้าจึง 

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้โปรดพิจารณากรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยุติการ 

ก่อสร้างทางลอดหรืออุโมงค์ไว้ก่อน และขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบก่อสร้าง 

สะพานต่างระดับ Interchange ๔ ช่องทาง และทางจักรยานยนต์และคนเดิน 

สัญจรข้ามทางรถไฟคู่ขนานกันไป ดังที่กล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ และลง 

มติให้ความเห็นเพื่อนำข้อมูลเสนอไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอทราบว่าการก่อสร้างเปีนอุโมงค์หรือสะพานข้าม 

พื้นที่ร้านเขย เวนคืนไต้หรือไม่

เป็นทางลอด ๓ ช่อง แต่อยากให้เป็น ๔ ช่อง

การก่อสร้างสะพานต่างระดับ Interchang ต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ผมว่าถ้าหาก 

เวนคืนพื้นที่ตรงร้านเชยได้ ถึงจะสามารถทำได้

ขอมติเพื่อหยุดทำการก่อสร้างใช่ไหม

ให้หยุดทำการก่อสร้าง และแก้ไขแบบแปลนใหม่

ขอมติ เรื่อง นายพลพจน์ พลเจริญเกียรติ เสนอให้พิจารณากรณีการก่อสร้าง 

อุโมงค์ทางลอดในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดยขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ระงับการก่อสร้างทางลอดอุโมงค์ไว้ก่อน และขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบก่อสร้าง 

สะพานต่างระดับ Interchange ๔ ช่องทาง และทางจักรยานยนต์และคนเดิน 

สัญจรข้ามทางรถไฟคู่ขนานกัน

เห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน ๕ เสียง

เร่ือง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒<£๖๓ (วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ)
ขอเชิญท่านนายก อบต. ช้ีแจง



นายสุทิน บางประสิทธี้ 

นายก อบต.

นายสุทิน บางประสิทธี้ 

นายก อบต.

นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ข้าพเจ้าขอเสนอ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 

เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้มา 

เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ในสมัย 

ประขุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา

หลักการ

ด้านบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒๒,๒๖๑,๔๑๔

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓๐๘,๐๐๐

ด้านบริการขุมซนและสังคม

แผนงานการศึกษา ๑๒,๗๐๔,๓๕๗

แผนงานสาธารณสุข ๕,๓๙๙,๒๒๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๙๐,๐๐๐

แผนงานเคหะและขุมซน ๒๒,๘๕๕,๓๐๔

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน ๒๓๐,๐๐๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๘๐๐,๐๐๐

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร ๒๐๐,๐๐๐

แผนงานการพาณิขย์ ๓,๓๗๐,๐๐๐

ด้านการดำเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง ๑๔,๖๘๑,๗๐๕

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน ๘๓,0๐๐,000

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนใว้ตาม 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 

๖๒ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงพิจารณาต่อโป

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

เนื้อหาดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓



นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

นายขูซาติ มงคลพร 

สมาชิกสภาฯ

นายประเสริฐ ภิรมยา 

ผอ.กองช่าง

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๓
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายวิชิต อกอุ่น 

เลขานุการสภา

นายสด พังชุนทด 

สมาชิกสภาฯ

ส่วนที่ ๒ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 

๒๕๖๓
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานแผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง

หน้าที่ ๕๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา -  ขนงพระ 

(ช่วงบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว 

บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๘ หรือบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๔

เปีนเส้นทางบ้านนา -  ขนงพระ บ้านผู้ใหญ่มีบ้านเดียวคือผู้ใหญ่หมู่ที่ ๘ ผมจึงไม่ได้ 

ระบุหมู่บ้าน

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ)
เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง

เร่ือง การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน)
มอบให้เลขานุการสภาฯ ข้ีแจง

การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และใน 
การเสนอซื่อนั้น ให้มีผู้รับรองจำนวน ๒ คน

เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ คน

(นายฉัตรชัย เจริญสันต์ และนายเฉลิม สิทธิโชติ เปีนผู้รับรอง)



นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ 

สมาขิกสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายสำราญ สุรเดช 

สมาขิกสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายวรินทร์ มิตรวงษา 

สมาขิกสภาฯ

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

สรุปผลการคัดเลือก 
คณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๔
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

นายสด พังขุนทด 

ส.อบต. หมู่ที่ ๗

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอเปีนอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 

จำนวน ๓ คน เชิญเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติ

ขอเสนอซื่อ สด พังขุนทด เปีนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 

(นายเฉลิม สิทธิโชติ และนายประเสริฐ แช่มทะเทียว เปีนผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอซื่ออื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีถือว่า สด พังขุนทด เปีนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑

ขอเสนอซื่อ นายวรินทร์ มิตรวงษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

(นางสาววนาลี ทองคำมี และนายฉัตรชัย เจริญสันต์ เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอซื่ออื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีถือว่า นายวรินทร์ มิตรวงษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒

ขอเสนอซื่อ นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

(นายฉัตรชัย เจริญสันต์ และสด พังขุนทด เป็นผู้รับรอง)

มีท่านใดจะเสนอซื่ออื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีถือว่า นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓

๑. นายสด พังขุนทด 
๒. นายวรินทร์ มิตรวงษา 
๓. นางพาฝืน สิริภิญโญกานต์

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มอบให้เลขานุการสภาฯ ขี้แจง

การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ 

ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ

ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติจำนวน ๓ วัน ดังต่อไปน้ี 

วันที ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.

วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.

วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.

ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่ ถือว่าวันกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร 

ญัตติจำนวน ๓ วับ ดังต่อไปน้ี

วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 0๘.00 - ๑๖.๐๐ น.
วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.
วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.
ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง



นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาา

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕

ให้เลขานุการสภาเป็นผู้นัดประขุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อคัดเลือกประธาน 

และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เร่ือง ขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปแล้ว เนื่องจากปริมาณขยะ 

ในตำบลหนองนํ้าแดงมีปริมาณเพิ่มข ึ้น ประกอบกับรถบรรทุกขยะที่ม ีอย ู่ใน 

บีจจุบ ันจำนวน ๓ คันนั้น สมรรถนะของรถใช้การได้ดีจำนวน ๑ คัน ส่วนอีก 

จำนวน ๒ คัน สภาพของรถต้องซ่อมแซมเป็นประจำ จึงมีความจำเป็นต้องโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากรายการที่เหลือจ่าย 

และรายการที่ไม ่จำเป ็นต้องใช ้จ ่าย โดยโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงาน 

สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทคร ุภ ัณ ฑ ์ยานพ าหนะและขนส ่ง รายการรถบรรท ุกขยะ จำนวน 

๒,๔๐๐,0๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 

๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตามมาตรฐานครุภ ัณฑ์สำนักงบประมาณ เดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๑

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 

ราชการ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ข้อ ๒๗ ความว่า “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นเสนอขอความ 

เห็นขอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงในการโอนงบประมาณ 

ร าย จ ่าย ป ร ะจ ำป ีงบ ป ร ะม าณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ราย ละ เอ ีย ด ป ร าก ฏ ต าม  

เอกสารแนบท้ายนี้

นายวิชิต อกอุ่น โอบไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ล้อ ๖

ปลัด อบต. ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า

กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย รายการรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยโอนลด 

รายการที่ ๑ -  ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร



-๑๐-

นายซูฃาติ มงคลพร 

สมาซิกสภาฯ

นายธีร์ธวัช บรรจงปรุ 

ผอ.กองสาธารณสุฃๆ

นายชูชาติ มงคลพร 

สมาซิกสภาฯ

นายภูวมัย ฆ้องดี 

นักพัฒนาชุมชน

นายสด พังชุนทด 

สมาซิกสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

ปีดประชุม

ขอทราบรายละเอียด รถขยะเลิกใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลหรือไม่ ได้ล้างรถหรือ 

เปล่า ไม่ไชใช้เสร็จแล้วจอดไว้

ทำความสะอาดท ุกว ันพ ุธและว ันศ ุกร ์ ใช ้น ํ้ายาไลโซน มาตรฐานเด ียวก ับ 

โรงพยาบาล รถยนต์อุปกรณ์เสริมที่ชำรุด เพราะไซ้เกียร์ ๑ เกียร์ ๒ ตลอด จะได้ใช้ 

เกียร์ ๕ ต่อเมื่อวิงไปทิ้งขยะทีพีไอ ที่ซ่อมแซมประจำเปีนไฮโดรลิค และการปะผุ

ในเอกสารมีรายละเอียด รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ถ้าไม่เกี่ยวช้องก็ไม่ควรมี 

เอกสารนี้

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์อยู่ในหน้าเดียวกัน จึงถ่ายมาทั้งหน้ากระดาษ ต้องขออภัย 

ด้วย

การซื้อรถบรรจุไว้ไนแผนหรือเปล่า ผมเสนอให้ซื้อรถแมคโคร แต่ไม่เคยบรรจุไว้ 

คนทำงานก็ลำบากทั้งซ่อมทั้งชุด ทำไมซ้ือแต่รถขยะ

การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เห็นขอบ ๑๖ เสียง 
ไม่เห็นขอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง

เร่ืองอ่ืนๆ

ใครมีอะไรจะเสนอ 

ถ้าไม่มีฃอปีดการประชุม



แบบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

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

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

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

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

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ชุดตรวจรายงานการประชุมสภา 

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

ลงขื่อ
โ ร

กรรมการตรวจรายงานการประขุม

(นายเสน่ห์ ใจดี)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงขื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสด พังชุนทด)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงขื่อ [  กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายฉัตร,ชัย เจริญสันต์)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 

ในการประชุม

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

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

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

ประซมเมื่อวันที่........ ...เดือน........................... พ.ศ...........

ลงขื่อ
(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนี้าแดง

<


