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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. นายวรินทร์ มิตรวงษา สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔
๘ นางชลดา เฉลิมทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕

๙. นายประเสริฐ แช่มทะเทียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕

๑๐ นายสามารถ กังวานโอฬารกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖

๑®. นายเฉลิม สิทธิโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗
๑๒. นายสด พังชุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗
๑๓. นางพาฝัน สิริภิญโญกานต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘
๑๕. นางสาววนาลี ทองคำมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๑๕. นายดวง ศรีสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙
๑๖ นายชูชาติ มงคลพร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑๐
๑๗ นายวสันต์ จาบจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑

ผู้ไม่ได้มาประชุม
๑. นายฉลอง มุ่งพังกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓
๒ นายวิสิทธึ๋ หวังซอกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑

ผ ูเ้ข้าร่วมประชุม
๑. นายสุทิน บางประสิทธึ๋ นายก อบต.
๒. นายสมศักดี้ ต่ํากระโทก รองนายก อบต.
๓. นางสาวสุ,'นนท์ ก้อนมณี รองนายก อบต.
<ร1. นายชัยฤทธึ๋ กรรณีกากลาง เลขานุการนายก อบต.
๕. นายประเสริฐ ภิรมยา ผอ.กองช่าง
๖. นายสราวุทร สายบุตร หัวหน้าสำนักปลัด
๗. นายภูวมัย ฆ้องดี นักพัฒนาชุมชน

ประจำปี ๒๕๖๓

(ลาประชุม)
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นายภูวม้ย ฆ้องดี 
นักพัฒนาชุมชน

นายชูชาติ มงคลพร 
ส.อบต.

นายภูวมัย ฆ้องดี 
นักพัฒนาชุมชน 

นายสามารถ 
กังวาลโอฬารกุล 

ส.อบต.
นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

นายชัยฤทธี้ 
กรรณิกากลาง 

เลขานุการนายกา

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟ้ลส ์ต ิกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ แก้ไขเป ็นสาย กม.๙ 
ธนะรัซต์-ผ่านศึกษา 
แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ รวมเป็นโครงการเดียว 
บัญชีครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง แก้ไขเป็น ๓ เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๗ เครื่อง แก้ไขเป็น ๑๐ เคร่ือง
โต๊ะโฟเมก้าหน้าขาว จำนวน ๑๐ ตัว แก้ไขเป็น ๑๕ ตัว
รถยนต์บรรทุก ๑ คัน เพ่ิมในแผนปี ๖๔
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯแล้ว

รถยนต์ ระบุย่ีห้อได้ไหม

ระบุไม่ได้ เพราะต้องให้มีการแข่งชัน

บ่อบาดาลจากราคา ๒๖๕,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพราะอะไร ตอนนี้ค่า 
นํ้ามันถูกลง แต่ทำไมค่าจัดจ้างแพงขึ้น

การระบุไว้ในแผน ไม ่ได ้หมายความว ่าจะต ้องจ ่ายตามน ั้น  เพราะต ้องม ีการ 
ประมาณราคากลาง หากจะดำเนินการจัดจ้างต้องขออนุมัติต่อสภาอีกครั้ง

เรื่อง การพิจารณาญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)
เห็นขอบ ๑๑ เสียง 
ไม่เห็นขอบ -  เสียง 
งดออกเสียง ๕ เสียง

เรื่อง การพิจารณาการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)
เรียบประธานสภาฯ ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้อ่านญัตติฯ 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓

หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เนื่องจากต้องแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้สอดคล้องกับ 
พื้นที่จริงในบีจจุบัน และมีครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้เก็บเอกสารที่ต้องโอนและ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประกอบกับได้เกิดโรคโควิด ๑๙ ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพื่อ
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จัดซื้อปรอท/เครื่องวัดอุณหภูมิ และหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ท่ี นม 
๐๐๒๓.๓/ว๒๑๕๓ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้ 
จ ่ายงบประมาณชององค์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นในการป ้องก ันและควบคุม 
โรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด๑๙ ให้สามารถ 
ดำเนินการได้จัดหาครุภัณฑได้ โดยไม่ต้องนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 
ราชการ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ข้อ ๒๗ ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และข้อข้อ ๒๙ ความว่า “การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น 
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นเสนอขอความเห็บชอบจากสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองนั้าแดงในการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการจัดซื้อ 
เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๒,๕๐๐ บาท โดยโอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง สำรองจ่าย ตั้งไว้ ๑,๐๗๓,๖๒๗ บาท ก่อนโอน 
งบประมาณคงเหลือ ๘๒,๙๐๔ บาท จึงโอนลด ๒,๕๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณ 
คงเหลือ ๘๐,๔๐๔ บาท (ข้อบัญญัติๆ หน้า๗๐)

๒. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เก ี่ยวก ับการศ ึกษา งบลงทุน ค่าครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ ์ว ิทยาศาสตร์หร ือ 
การแพทย์ รายการจัดซ ื้อปรอท/เคร ื่องว ัดอ ุณหภูม ิด ิจ ิตอล จำนวน ๔ เครื่อง 
จำนวน ๑๑,๓๒๐ บาท โดยโอบลดแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อ 
เครื่องดูดฝ่น งบประมาณตั้งไว้ ๑๕ ,๐๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 
๘,๐๑๐ บาท จึงโอนลด ๘,๐๑๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อ 
บัญญัติๆ หน้า๒๗) และโอนลดค่าจัดซื้อตู้เย็น งบประมาณตั้งไว้ ๑๘,๕๐๐ บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๕๑๐ บาท จึงโอนลด ๑,๕๑๐ บาท หลังโอน 
งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ หน้า๒๗) และโอนลดค่าจัดซื้อพัดลมติด 
ผนัง งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๖๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑,๘๐๐ บาท 
จึงโอนลด ๑,๘๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ หน้า 
๒๗)

๓. โอนเพ ิ่มและแก ้ไขเป ล ี่ยน แป ลงคำข ี้แจงงบ ป ระมาณ  แผนงาน 
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ๒ ช้ัน ขนาดไม่น้อยกว่า
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นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

๑๒๐ X ๔๐ X ๖๐ ซม. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเก็บเอกสาร จำนวน ๒ หลัง 
จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท (เดิมมี ๒ หลัง ได้จัดซ้ือไปแล้ว จึงโอนมาตั้งเพิ่มอีก ๒ หลัง 
รวมทั้งสิ้น ๔ หลัง) โดยโอนลดแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา งบลงทุบ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบาน 
ทึบ ๒ มือจับ งบประมาณตั้งไว้ ๑ ๑ ,๐ ๐ ๐  บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 
๑๑ ,๐๐๐ บาท จึงโอนลด ๑๑,๐๐๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท 
(ข้อบัญญัติฯ หน้า ๒๖)

๔. โอนเพิ่มแผนงานงบกลาง งานงบกลาง สำรองจ่าย ต้ังไว้ ๑,๐๗๓,๖๒๗ 
บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๘๐,๔๐๔ บาท จึงโอนเพิ่ม ๖๗,๔๔๐ บาท 
หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๔๗,๘๔๔ บาท (ข้อบัญญัติฯ หน้า๗๐) โดยโอนลด 
แผนงานเคหะและชุมขน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค ่าท ี่ด ินและส ิ่งก ่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ ้านนายทองส ุข แก ้ว เข ียว หมู่ที่ ๗ บ ้านไทยเด ิม  งบประมาณ ต ั้งไว ้ 
๒๑๖,๘๐๐ บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๒๑๖,๘๐๐ บาท จึงโอนลด 
๖๗,๔๔๐ บาท หลังโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๔๙,๓๔๐ บาท (ข้อบัญญัติฯ หน้า 
๔๙)

๔. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมซน งาน 
ไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทองสุข แก้วเขียว หมู่ท่ี ๗ 
บ้านไทยเดิม คำขี้แจงเดิม ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หรือมี 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร

คำชี้แจงที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๒ 
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตารางเมตร (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๔๙) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

การขอมติ จะดำเนินการขอมติจากรายการลำดับท้ายย้อนไปลำดับแรก

การลงมติรายการที่ ๔. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทองสุข แก้วเขียว หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม 
เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
งดออกเสียง ๔ เสียง

การลงมต ิรายการท ี่ ๔ โอนเพ ิ่มงบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
สำรองจ่าย
เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๖ เสียง
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การลงมติรายการท ี่ ๓. โอนเพ ิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดขี้อดู้เหล็กบานเลื่อน ๒ ข้ัน
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง

การลงมติรายการที่ ๒. โอนไปตั้งเปีนรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายการจัดซื้อปรอท/เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง

การลงมติรายการที่ ๑. โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รายการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง

เร่ือง การพิจารณาญัตติการจ่ายชาดเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เสนอญัตติการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงิน
สะสมประจำปี ๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๗ (๒) ความว่า “ในกรณีที่ปีใดองค์กร 
ป กครองส ่วน ท ้องถ ิ่น ม ียอดเง ิน ท ุน สำรองเง ิน สะสมเก ิน ร ้อยละส ิบห ้าของ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 
๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ทั้งนี้ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ข้อ ๘๙ (๑) ความว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมซนและสังคม หรือกิจการที่เป ็นการ 
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ
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เดือดร้อนของประซาซน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงมีสถานการณ์คลังดังต่อไปนี้ 
๑. ข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ตั้ง 

งบประมาณไว้ ๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กองคลังแจ้งว่ามีเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

จำนวน ๒๔,๐๐๕,๗๕๓.๐๕ บาท
๓. ร้อยละสิบห้าของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๓
(๘๓,๐๐๐,๐๐๐ X ๑๕%) เปนเงินจำนวน ๑๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. ทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกิน ที่สามารถนำไปไข้จ่ายไต้โดยได้รับการ 
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น (๒๔,๐๐๕,๗๕๓.๐๕ -  ๑๒,๔๕๐,๐๐๐) เป็นเงินจำนวน 
๑๑,๕๕๕,๗๕๓.๐๕ บาท

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยขน์ต่อการปฏิบัติ 
ราซการ และเป็นการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประซาซน ข้าพเจ้า 
จ ึงซอเสนอญัตติการจ่ายเงินทุนสำรองสะสมประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑
รายการ เป็นเงินจำนวน ๙,๑๙๙,๘๖๐ บาท ดังต่อไปนี้
๑. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท้ติกคอนกรีต สายแยกลักภูเดือน-(สาย 
วซิรา-เซาวง) ซ่วงเดอะเปียนโน งบประมาณ ๔๘๗,๗๗๐ บาท โครงการเสริมผิว 
ทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายแยกสักภูเดือน-(สายวซิรา-เขาวง) ซ่วงเดอะ 
เปียนโน ผิวจราจรซนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ 
เมตร หร ือม ีพ ื้นท ี่ดำเน ินการไม ่น ้อยกว ่า ๑ ,๙๒๐ ตารางเม ตร พร ้อมป ้าย 
ประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนอง 
นํ้าแดงกำหนด ณ สายลักภูเดือน-วซิรา หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่งกะลัง

๒. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลฑ์ติกคอนกรีต สายแยกวซิรา-เซาวง-เขา 
จันทร์ ซ่วงบ้านผู้ซ่วย ม.๙ งบประมาณ ๔๙๓,๕๗๐ บาท โครงการเสริมผิวทาง 
ลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายแยกวซิรา-เขาวง-เขาจันทร์ ซ่วงบ้านผู้ซ่วย ม.๙ 
ผิวจราจรซนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร หรือ 
มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และ 
ป้ายโครงการ รายละเอ ียดตามแบบรูปรายการท ี่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด 
ณ สายแยกวซิรา-เขาวง-เขาจันทร์ หมู่ท่ี ๙ บ้านธารมงคล

๓. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลฑ์ติกคอนกรีต สายภูหินสวย -  ถํ้าโพธิ้ 
ทอง(ช่วงกรีนฟอเรส) งบประมาณ ๔๘๓,๗๐๐ บาท โครงการเสริมผิวทางลาดยาง 
แอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายภูหินสวย -  ถํ้าโพธี้ทอง (ช่วงกรีนฟอเรส) ผิวจราจร 
ซนิดแอสฟ้ลท้ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้าย 
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ สายภู 
หินสวย -  ถ้ําโพธ้ีทอง หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด

-๗-
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๔. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีต สายวขิรา-เขาวง (ช่วงเคน 
ผาพงษ์-หนองขมิ้น) งบประมาณ ๒๓๑,๓๙๐ บาท โครงการเสริมผิวทางลาดยาง 
แอสฟิลท์ติกคอนกรีต สายวซิรา-เขาวง (ช่วงเคนผาพงษ์-หนองขมิ้น) หมู่ที ่ ๑ บ้าน 
หนองนํ้าแดง ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๑๔๐ เมตร หรือมีพ ื้นที่ดำเน ินการไม่น ้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมบ้าย 
ประขาสัมพันธ์และบ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนอง 
นํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายวซิรา-เขาวง หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองนํ้าแดง

๔. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายกม.๑ ธนะรัซต ์- ส ีมา 
มงคล(ช่วงไทยเดิม-วขิรา) งบประมาณ ๑,๘๔๑,๔๖๐ บาท โครงการเสริมผิวทาง 
ลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายกม.๑ ธนะรัซต์-สีมามงคล(ช่วงไทยเดิม-วซิรา) 
ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๗๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๐ ตารางเมตร พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์ 
และบ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด 
ณ สายกม.๑ ธนะริช่ต์-สีมามงคล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนํ้าแดง และหมู่ที่ ๗ บ้าน 
ไทยเดิม

๖. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายหลังเขา ม.๒ บ้านวงษ์ 
เกษตร งบประมาณ ๔๙๗,๙๓๐ บาท โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติ 
กคอนกรีต สายหลังเขา ม.๒ บ้านวงษ์เกษตร ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือม ีพ ื้นท ี่ดำเน ินการไม่น ้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์และบ้ายโครงการ รายละเอียดตาม 
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายหลังเขา หมู่ที ่ ๒ บ้าน 
วงษ์เกษตร

๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๓ สายหมูที่ ๓ -  หนองกะท่อม 
งบประมาณ ๔๙๒,๗๐๐ บาท โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแคบ 
ซีล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น ้อยกว่า ๑,๔ ๐๐ ตารางเมตร พร้อมบ ้ายประซาส ัมพ ันธ ์และบ ้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายหมู่ที่ 
๓ -  หนองกะท่อม หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง

๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๖ ซอยวัดป่าอุดมสุข 
งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแคบ 
ซีล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ 
น ้อยกว่า ๑ ,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมบ ้ายประซาส ัมพ ันธ ์และบ ้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนซอยวัดป่า 
อุดมสุข หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่งกะลัง

-๘-

๙. โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๙ธนะรัซต์-ผ่านศึก(แยกธารมงคล-วัดถาพรหม 
จันทร์) งบประมาณ ๔๙๔,๖๐๐ บาท โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๙ธนะรัชต์- 
ผ่านศึก (แยกธารมงคล-วัดถํ้าพรหมจันทร์) ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๖.๐๐ เมตร
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๑๐. โครงการปรับปรุงถนน สายวะกะเจียว-คลองชัย(ช่วงหลังไทยสมุทร)
งบประมาณ ๓๘๖,๙๐๐ บาท โครงการปรับปรุงถนน สายวะกะเจียว-คลองชัย 
(ช่วงหลังไทยสมุทร) ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๔ เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประขาสัมพันธ์และ 
ป้ายโครงการ รายละเอ ียดตามแบบรูปรายการท ี่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด 
ณ ถนนสายวะกะเจียว-คลองชัย หมู่ท่ี ๔ บ้านวะกะเจียว

๑๑. โครงการปรับปรุงถนน สายสำนักสงฆ์เมตตาธรรม
งบประมาณ ๔๔๑,๖๐๐ บาท โครงการปรับปรุงถนน สายสำนักสงฆ์เมตตาธรรม 
ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น ้อยกว่า ๗๒๔ ตารางเมตร พร ้อมป ้ายประซาส ัมพ ันธ ์และป ้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายสำนัก 
สงฆ์เมตตาธรรม หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม

๑๒. โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๑ธนะรัขต์-สีมามงคล(โฮม'โปร)
งบประมาณ ๑๙๖,๗๐๐ บาท โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๑ ธนะรัซต์-สีมา 
มงคล(โฮมโปร) ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒ เมตร หรือมี 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้าย 
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนน 
สายกม.๑ธนะรัซต์-สิมามงคล หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด

ระยะทาง ๑๓๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ตารางเมตร พร้อม 
ป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. 
หนองนํ้าแดงกำหนด ณ ถนนสายกม.๙ธนะรัซต์-ผ่านศึก หมู่ท่ี ๓ บ้านเซาวง

๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภูหินสวย กลุ่มบ้านขาวเหนือ หมู่ท่ี ๑๑ บ้าน 
มอกะห าด งบ ป ระมาณ  ๓๐๒,๓๔๐ บาท ข ุด เจ าะ บ ่อ บ าด าล  ซนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ น้ิว ความลึกประมาณ ๑๖๐ เมตร ติดตั้ง 
ซัมเมอร์ท ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน สายไฟฟ้ารวม 
อุปกรณ์ พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 
รายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ บ้านมอกะหาด หมู่ท่ี ๑๑

๑๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกะลัง(กลุ่มบ้านกลางภู) หมู่ที่ ๖ บ้าน 
โป ่งกะล ัง งบ ป ระม าณ  ๓๐๒,๓๔๐ บาท ข ุด เจ าะ บ ่อ บ าด าล  ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ น้ิว ความลึกประมาณ ๑๖๐ เมตร ติดตั้ง 
ซัมเมอร์ท ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน สายไฟฟ้ารวม 
อุปกรณ์ พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 
รายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ บ้านโป่งกะลัง หมู่ท่ี ๖
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๑๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนํ้าแดง(กลุ่มบ่อหินกาบ) หมู่ท่ี ๑ บ้าน 
หนองน ํ้าแดง งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท ข ุด เจาะบ ่อ บ าด าล  ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ น้ิว ความลึกประมาณ ๑๖๐ เมตร ติดตั้ง 
ซัมเมอร์ท ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน สายไฟฟ้ารวม 
พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 
อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ บ้านหนองนํ้าแดง หมู่ท่ี ๑

๑๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนํ้าแดง(กลุ่มบ้านนายเทพ) หมู่ท่ี ๑ 
บ้านหนองนํ้าแดง งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท ข ุดเจาะบ ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ น้ิว ความลึกประมาณ ๑๖๐ เมตร ติดตั้ง 
ซัมเมอร์ท ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน สายไฟฟ้ารวม 
พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 
อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ บ้านหนองนํ้าแดง หมู่ท่ี ๑

๑๗. โครงการข ุดเจาะบ ่อบาดาล บ ้านมอกะหาด (พระโส ๑ บ ้านนายทวี) 
หมู่ท ี่ ๑ ๑  งบ ป ระม าณ  ๓๐๒,๓๕๐ บาท ข ุด เจ า ะ บ ่อ บ า ด าล  ขน าด 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ น้ิว ความลึกประมาณ ๑๖๐ เมตร ติดตั้ง 
ซัมเมอร์ท ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน สายไฟฟ้ารวม 
พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 
อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ บ้านมอกะหาด หมู่ท่ี ๑๑

๑๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไทยเดิม (กลุ่มบ้านนายซอบ) หมู่ท่ี ๗ 
งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย 
กว่า ๔ น้ิว ความลึกประมาณ ๑๖๐ เมตร ติดตั้งซัมเมอร์ท ขนาด ๓ แรงม้า 
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน สายไฟฟ้ารวม พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ 
ป้ายโครงการ รายละเอ ียดตามแบบรูปรายการท ี่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด 
ณ บ้านไทยเดิม หมู่ท่ี ๗

๑๙. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไทยเดิม (กลุ่มวัดไทยเดิม) หมู่ท่ี ๗ 
งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย 
กว่า ๔ น้ิว ความลึกประมาณ ๑๖๐ เมตร ติดตั้งซัมเมอร์ท ขนาด ๓ แรงม้า 
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน สายไฟฟ้ารวม พร้อมป้ายประขาสัมพันธ์ และ 
ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ 
บ้านไทยเดิม หมู่ท่ี ๗

๒๐. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (วัดเขาวงเจริญธรรม) หมู่ที ่ ๕ บ้าน 
หนองมะกรูด งบประมาณ ๓๔๖,๖๙๐ บาท ก่อสร้างหอถังแซมเปญพร้อมฐาน 
ขนาดความจุนํ้า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ตู้ควบคุมแรงดัน พร้อมเดิน 
ระบบเชื่อมต่อระบบนํ้าไซ้งาน พร้อมป้ายประขาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๕ บ้าน
หนองมะกรด
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นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายสามารถ 
กังวานโอฬารกุล 

ส.อบต.

นายสุทิน บางประสิทธี้ 
นายก อบต.

นายสมศักดี้ ตํ่ากระโทก 
รองนายก อบต.

นายสามารถ 
กังวานโอฬารกุล 

ส.อบต.
นายชูชาติ มงคลพร 

ส.อบต.
นายวิชิต อกอุ่น 

ปลัด อบต.
นายสามารถ 

กังวานโอฬารกุล

๒๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านหมอแดง) หมู่ที่ ๗ บ้าน 
ไทยเดิม งบประมาณ ๒๗๗,๔๐๐ บาท ก่อสร้างหอถังแซมเปญพร้อมฐาน ขนาด 
ความจุนํ้า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๔ เมตร ตู้ควบคุมแรงดัน พร้อมเดินระบบ 
เช ื่อมต ่อระบ บ น ํ้าใช ้งาน  พ ร ้อมป ้ายประซาส ัมพ ัน ธ ์ และ ป ้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๗ บ้าน 
ไทยเดิม

เม ื่อ เด ือนต ุลาคม ๖๒ สภาฯได ้อน ุม ัต ิการจ ่ายซาดเง ินสะสม ซึ่งโครงการที่ 
๑,๒,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๔ ไดซออนุมัติจ่ายซาดเงินสะสมไปแล้ว แต่ 
เน ื่องจากกองคลังได้ลงบัญซีผ ิดระหว่างเงินทุนสำรองเงินสะสมกับเงินสะสม 
ประมาณ ๖ ล้านบาท สตง.ได้แจ้งมา และผมเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้เสนอ 
นายกฯ ให้รายการเหล่านี้ตกไป ซึ่งจะได้ซออนุมัติใหม่เป็นการจ่ายจากเงินทุน 
สำรองเง ินสะสม ส ่วนโครงการท ี่ย ังไม ่เคยซออน ุม ัต ิเลย ได ้แก ่โครงการท ี่ 
๓,๔,๖,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑

โครงการที่ ๘ และ ๑๔ มีในแผนพัฒนาหรือไม่
โครงการที่ ๘ เป็นสำนักสงฆ์ของปลัดหรือเปล่า ไม่ใข่วัด และมี ๓ ครัวเรือน พ้ืนท่ี 
อยู่ในเขตหมู่ที, ๔ ไม่ใซ่หมู่ท่ี ๖ โครงการที่ ๑๔ บ้านกลางภู มีในแผนไหม ท่านไป 
ออก ภบท. ขายหรือไม่ และงบประมาณ ๓๐๒,๓๔๐ ท่านจ่ายเต็มหรือไม่ ผมก็ไม่รู้ 
และเป็นความเดือดร้อนของคนหมู่มากหรือไม่ ถนนแต่ละสายท่านถามซาวบ้าน 
ไหม ว่ากี่ครัวเรือนที่เดือดร้อน

มี ๓ หลังคาเรือนก็ถือว่าเดือดร้อน พัฒนาให้เป็นถนนลาดยาง ถนนไปแค่บ้านสาม 
หลัง ไม่ได้เช้าไปในสำนักสงฆ์

การบริหารงบประมาณและชุมซน ถ้าถนนสายใหญ่มีการพัฒนาแล้ว ต่อไปก็พัฒนา 
ถนนสายเล็ก มีบ้านเรือน ๑ - ๒ หลัง ก็ถือว่าเป็นการดูแลทุกข์สุข เหมือนตำบล 
กลางดงมีหลังเด ียวก็ทำถนน ไม่ว ่าจะเป ็นถนนหรือไฟฟ้าก็สามารถพัฒนาได้ 
ท้ังหมด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย นี่คือการ,บริหารงบประมาณ

ซอให้แก่ไขวัดอุดมสุข เป็นสำนักสงฆ์

ขอให้แก่ไขพ้ืนท่ีเป็นหมู่ท่ี ๔ ไมใช่หมู่ท่ี ๖ 

ขอให้ตรงในแผนพัฒนาก็เพียงพอแล้ว

คุณไปตั้งเป็นวัด มันก็ผิด เป็นเขตปาสงวน เป็นแค่สำนักสงฆ์ มีการทำถนนในเขต 
หมู่ท่ี ๖ แต่ไปทำมันอยู่ในเขตหมู่ที่ ๔

ส.อบต.



-๑๒-

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายสามารถ 
กังวานโอฬารกุล 

ส.อบต.
นายสด พังขุนทด 

ส.อบต.
นายสุทิน บางประสิทธี้ 

นายก อบต.
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

โครงการมีอยู่ในแผนพัฒนา ให้น ักพัฒนาชุมขนเอาแผนพัฒนามาดูได้ นายกมี 
อำนาจพัฒนาได้ทั้งตำบล การขี้แนวเขตสามารถไปตกลงกันได้ ตัววัดก็ตั้งเปีน 
สำนักสงฆ์ แต่เจ้าหน้าที่เขียนเป็นวัด เพราะในแผนพัฒนาเขียนเป็นวัด ท่านไป 
ตรวจสอบได้ ผมไม่ได้เป ็นเจ ้าของสำนักสงฆ์ ผมไปทำบุญ ป่าไม้ก็ได้เข้าไป 
ตรวจสอบแล้ว ถ้าท่านติดใจคำว่าวัดก็แล้วแต่ท่าน ถนนสายนั้นแม้ไม่มีบ้านเรือน 
แต่มีคนสัญจรก็พัฒนาได้ ไม่'ใช่มีคน'ใชถ้นนแค่ ๒ -  ๓ หลัง คนมาทำบุญก็ใช้ถนน 
ส่วนบ้านกลางภูก็ไม่เกี่ยวกับผม

ที่ให้แกไขเพราะมันเป็นสำนักสงฆ์ ไมใช่วัด เวลาคุยกับซาวบ้านจะได้เข้าใจตรงกัน

รายการที่ ๔ ทำต่อจากเดิมหรือเปล่า 

ทำต่อถึงวขิรา

การลงมติรายการที่ ๒๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านหมอ 
แดง) หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม งบประมาณ ๒๗๗,๔๐๐ บาท 
เห็นชอบ ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง
การลงมติรายการที่ ๒๐. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (วัดเขาวงเจริญ 
ธรรม) หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองมะกรูด งบประมาณ ๓๔๖,๖๙๐ บาท 
เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง
การลงมติรายการที่ ๑๙. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไทยเดิม (กลุ่มวัดไทย 
เดิม) หมู่ท่ี ๗ งบประมาณ ๓๐๒,๓๔๐ บาท 
เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง
การลงมติรายการที่ ๑๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไทยเดิม (กลุ่มบ้านนาย
ชอบ) หมู่ท่ี ๗ งบประมาณ ๓๐๒,๓๔๐ บาท
เห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง
การลงมติรายการที่ ๑๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมอกะหาด (พระโส ๑ 
บ้านนายทวี) หมู่ท่ี ๑๑ งบประมาณ ๓๐๒,๓๔๐ บาท



-๑๓-

มติท่ีประขุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
งดออกเสียง ๔ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาๆ 
มติท่ีประขุม

การลงมติรายการที่ ๑๖. โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนํ้าแดง(กลุ่มบ้าน
นายเทพ) หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองนํ้าแดง งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท
เห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประขุม

การลงมติรายการที่ ๑๕. โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนํ้าแดง(กลุ่มบ่อ 
หินกาบ) หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองนํ้าแดง งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท 
เห็นชอบ ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

การลงมติรายการที่ ๑๔. โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งกะลัง(กลุ่มบ้าน
กลางภู) หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่งกะลัง งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง
งดออกเสียง - เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประขุม

การลงมติรายการที่ ๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภูหินสวย กลุ่มบ้านขาวเหนือ
หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด งบประมาณ ๓๐๒,๓๕๐ บาท
เห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประขุม

การลงมติรายการที่ ๑๒. โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๑ธนะรัซต-สีมามงคล
(โฮมโปร) งบประมาณ ๑๙๖,๗๐๐ บาท
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประขุม

การลงมติรายการที่ ๑๑. โครงการปรับปรุงถนน สายสำนักสงฆ์เมตตาธรรม
งบประมาณ ๔๕๑,๖๐๐ บาท
เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง



-(3) (si-

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

การลงมติรายการที่ ๑๐. โครงการปรับปรุงถนน สายวะกะเจียว-คลองขัย(ช่วงหลัง 
ไทยสมุทร) งบประมาณ ๓๘๖,๙๐๐ บาท

มติทีป่ระชุม
เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
งดออกเสียง ๔ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

การลงมติรายการที่ ๙. โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๙ธนะรัชต์-ผ่านศึก(แยกธาร
มงคล-วัดถํ้าพรหมจันทร์) งบประมาณ ๔๙๕,๖๐๐ บาท
เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

การลงมติรายการที่ ๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๖ ซอยวัดป่าอุดมสุข
งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท
เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

การลงมติรายการที่ ๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๓ สายหมูที่ ๓ -
หนองกะท่อม งบประมาณ ๔๙๒,๗๐๐ บาท
เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติทีป่ระชุม

การลงมติรายการที่ ๖. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สาย
หลังเขา ม.๒ บ้านวงษ์เกษตร งบประมาณ ๔๙๗,๙๓๐ บาท
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ -  เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

การลงมติรายการที่ ๕. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สาย 
กม.๑ ธนะรัซต์-สีมามงคล(ช่วงไทยเดิม-วซิรา) งบประมาณ ๑,๘๔๑,๔๖๐ บาท 
เห็นชอบ ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ

การลงมติรายการที่ ๔. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สาย 
วซิรา-เขาวง (ช่วงเคนผาพงษ์-หนองขมิ้น) งบประมาณ ๒๓๑,๓๙๐ บาท



-๑๔-

มติท่ีประชุม เห็นขอบ ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
งดออกเสียง ๔ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

การลงมติรายการที่ ๓. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สายภู 
หินสวย -  ถํ้าโพธ้ีทอง(ช่วงกรีนฟอเรส) งบประมาณ ๔๘๓,๗๐๐ บาท 
เห็นชอบ ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

การลงมติรายการที่ ๒. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สาย 
แยกวซิรา-เขาวง-เขาจันทร์ ช่วงบ้านผู้ช่วย ม.๙ งบประมาณ ๔๙๓,๔๗๐ บาท 
เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
งดออกเสียง ๔ เสียง

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

การลงมติรายการที่ ๑. โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต สาย 
แยกสักภเูดือน-(สายวขิรา-เขาวง) ช่วงเดอะเปียนโน งบประมาณ ๔๘๗,๗๗๐ บาท 
เห็นชอบ ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ .๔
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 
นายชัยฤทธึ๋ 

กรรณิกากลาง

เร่ือง การพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง เร่ือง 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๔๖๓

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง
ผมได้ร ับมอบหมายจากท่านนายกให้เสนอญัตต ิการพ ิจารณา(ร่าง)ข ้อบ ัญญัต ิ

เลขานุการนายกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย 
สุนัขและแมว พ.ศ. ๒๔๖๓
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ดำเน ินการจัดทำร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
และแมว พ.ศ. ๒๔๖๓ ตามพระราฃบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๓๔ 
ประกอบกับ กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) เพื่อประโยชน์ในการรักษา 
สภาวะการเป็นอยู่ของประซาซนในพื้นที่

หลักการ
ใหมี้ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว



-๑๖-

นายชัยฤทธี้
กรรณิกากลาง

เลขานุการนายกๆ

นายธีร์ธ'วัช บรรจงปรุ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

ระเบียบวาระที่ ๓.๔.๑
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๔.๒
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๔.๓
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 
นายชูชาติ มงคลพร 

ส.อบต.

เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการ 

ของพื้นที่ในชุมชน จะสามารถปึองกันไม่ให้เกิดบีญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจาก 
สุนัขและแมว เพื่อประโยฃน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ 
ดำรงชีพของประซาซน และสามารถบีองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรค 
ระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
และแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามงานการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ 
ปล่อยสัตว์ และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ุกแห่งดำเน ินการออก 
ข้อบัญญัติเร ื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัข และแมว) ตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๔๖๓ กระผม 
และนิติกร ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว และได้ประกาศให้ประชาซนแสดง 
ความคิดเห็นตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๔๔ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม 
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

การเสนอให้พิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย 
สุนัข และแมว พ.ศ. ๒๔๖๓ สามวาระรวดเดียว
นายสุทิน บางประสิทธี้ เสนอให้พิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติฯ สามวาระรวด

เห็นชอบจำนวน ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

การพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ 
แมว พ.ศ. ๒๔๖๓ วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ

เห็นชอบจำนวน ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

การพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ 
แมว พ.ศ. ๒๔๖๓ วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ (กรรมการแปรญัตติฯ เต็มสภา)

ข้อบัญญัตินี้ ควบคุมถีงผู้ที่ให้อาหารหมา แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยหรือไม1 เพราะมี 
เยอะมาก



-๑๗-

นายธีร์ธวัช บรรจงปรุ 
ผอ.กองสาธารณสุขา

นายวรินทร์ มิตรวงษา 
ส.อบต.

นายธีร์ธ'วัช บรรจงปรุ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายชูชาติ มงคลพร 
ส.อบต.

นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 
ประธานสภาฯ 

นายธีร์ธ'วัช บรรจงปรุ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายสด พังขุนทด 
ส.อบต.

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔.๔
นายแสวง เปียมบริบูรณ์ 

ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔
นายประเสริฐ ภิรมยา 

ผอ.กองช่าง

ไม่ควบคุมถึงสุนัขจรจัด ของเราเฉพาะการเลี้ยงหมาแมวในพื้นที่ หมาแมวเกิดหรือ 
ตายต้องมาแจ้ง ส่วนหมาจรจัดก็ยังเป็นบีญหา

การแจ้งการเกิดการตายชองสุนัขและแมว มิค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม,มิค,าใช้จ่าย ส่วนการฉีดวัคซีนผมตั้งไว้ ๔,๐๐๐ ตัว ฉีดไปแล้ว ๓,๐๐๐ ตัว รับ 
วัคซีนฟรี ส่วนค่าใช้จ่ายในการฉีดแล้วแต่ตกลงกัน

บางคนกลัวว่ามาแจ้งแล้วจะเก็บภาษีเหมือนวัว

หมาแมวที่วัดต้องทำอย่างไร

ต้องยกภาระให้กับวัด การขึ้นทะเบียนต้องใช้หมายเลข ๑๓ หลักของพระสงฆ์ด้วย 
ต้องรอระเบียบให้สามารถซื้อวัคซีนยาคุมได้ เพราะการฉีดยาคุมต้องเป็นความ 
ต้องการของเจ้าของหมาแมว

ข้อ ๖ ผูใดฝ่าผืเนต้องระวางโทษ มันมิโทษอย่างไร ทำไมไม,ถ่ายเอกสารมาให้ดู เช่น 
โทษการยิงหมา อย่างนี้เวลามิบีญหาเราต้องไปดูพระราชบัญญัติสาธารณสุข อยาก 
ให้ถ่ายเอกสารมาให้ดู

การพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ 
แมว พ.ศ. ๒๔๖๓ วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ (กรรมการแปรญัตติฯ เต็มสภา)
(ไม่มิผู้ใดแปรญัตติ จึงไม,มิการลงมติ)

การพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ 
แมว พ.ศ. ๒๔๖๓ วาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่

เห็นชอบจำนวน ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

เร่ืองอ่ืนๆ
ประเภทงานขุดเจาะบ่อบาดาล ราคาค,านํ้ามันเฉลี่ย ณ เวลานั้น ๒๐ -  ๒๒.๙๙ 
บาท/ล ิตร ค ่าดำเน ินการเจาะบ ่อ ๑๒๐๐บาท/เมตร แต่ประมาณการเพียงแค' 
๑,๐๑๘ บาท/เมตร สาเหตุที่งบประมาณก่อนนั้น สองแสนกว่าบาท แต่ตอนนี้สาม 
แสนบาท เน ื่องจากเม ื่อก ่อนเจาะบ ่อความลึก ๑๒๐เมตร แต่บีจจุบันความลึก
๑๖๐ เมตร



“ (5) £ 9"

นายสามารถ 
กังวานโอฬารกุล 

ส.อบต.

นายประเสริฐ ภิรมยา 
ผอ.กองช่าง

นายราดิน เลิศนิรันดร 
ประธานสภาๆ

นายสุทิน บางประสิทธึ๋ 
นายก อบต.

นายวิชิต อกอุ่น 
ปลัด อบต.

นายชูชาติ มงคลพร 
ส.อบต.

นายแสวง เบ่ีเยมบริบูรณ์ 
ประธานสภาๆ

บิ)ดประชุม

คุณบอกตั้งงบประมาณไว้สามแสนบาท แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ถึงสามแสนบาท 
ผมเคยเจาะบ่อความลึก ๑๘๐ เมตร ใช้งบ ๑ ๔ ๐ ,๐ ๐ ๐ บาท ตั้งนั้นราคาไม่ควรถึง 
สามแสนบาท

ถ้าเราเจาะไม่ถึง ก็สามารถปรับลดได้ ผมเสนอตามวิธีการงบประมาณ ส่วนการ 
จัดซื้อจัดจ้างก็เป ็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ผมให้เจาะ ๑ ๖ ๐  เมตร เจอ‘นาที่ความลึก 
๖๐ -  ๘๐ เมตร ก็ต้องเจาะให้ถึง ๑๖๐ เมตร

รถกระเช้าไฟฟ้าไปใช้งานท่ีอ่ืนไต้ไหม ผมไปเจอตัดไม้ที่เขาใหญ่ เขาบอกว่าปลัดสั่ง 
วัดบ้านผมให้มาตัดไม้ ไม่มาตัดให้เลย เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าจ้างมา ผมมีพยาน 
และผมไปร้องเรียนที่อำเภอด้วย

เอารถไปนอกสถานที่ได้ เราก็เคยไปตัดไม้ให้อำเภอ แต่ถ้าเขาเอาไปรับจ้างมันผิด 
ได้สอบสวนแล้วว่าไม่ได้เอาไปรับจ้าง รถกระเซ้าที่ท่านบอกว่าไม่ไปตัดไม้ที่วัด 
ทำไมไม่บอกผม

ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ได้สอบสวนว่าตัดต้นมะขามเทศ ซึ่งอยู่ติดถนน 
ติดหม้อแปลงเสาไฟฟ้า และผมไม่ได้ส่ัง

ถ้านายกหรือปลัดไม่ไต้ส่ัง คนขับรถก็ผิด

ใครมีอะไรจะเสนอ 
ถ้าไมม้ฃอปิดการประชุม

เวลา ๑๒.0๑ น.

(ลงซ่ือ)

ปลัดองค์
เลขานุการสภา/ผู้บันทึก



แบบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแดง

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

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

[ / ]  สมัยวิสามัณ สมัยท ี่. . . ประจำปี พ.ศ..............ป .น้ี)!. ครั้งท ี่.

ประชุมเมื่อวันที่.)ไ!;ป!.. .เดือน.... ........ พ.ศ..'^?.(น ี้) . .

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ขพ^รวจรายงานการประชุมสภา 
ได้ทำการตรวจรายงาบการประชุมสภาในครั้งนี้แล้วในวันที ่  ป ี. . . . .  ป ' . . . ...............................................................................

ลงซ่ือ / < ^  - \ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(บายเสน่ห์ ใจดี)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงซ่ือ ( b b  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสด พังชุนทด)

สมา1ซิกสภ.?ฮรศ์การบริหารส่วนตำบล *

ล งข อ ุ/ 3T (_> กรรมการตรวจรายงานการประชุม
ฑยฉัตรชัย เจริญสันต์)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
ในการประชุม

[ / ]  สมัยสามัณ สมัยที่.. 0 # ประจำปี พ.ศ.. r f \ .. คร้ังท่ี.

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

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

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

ลงซ่ือ ^ ) .
(นายแสวง เปียมบริบูรณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


