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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้เข้าประชุม
ลำดับที่
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1
นายบุญรัก นาดี
2
นายโยธิน ป่ามะไพร
3
นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ
4
นายสัญญา บุญยัง
5
นายพิกุลทอง กำมหาวงศ์
6
นายทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์
7
นางสาวสมปอง มิสา
8
นางสาวเพ็ญนภา นรินทร์นอก
9
นายประมวล จันทร์ภิรม
10 นางสาวสำราญ บุพบุญ
11 นางสาวภิรมยา เอกตะคุ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1
นายสมคิด สิริวัฒนากุล
2
นางเบญจกัลยาณี สิทธิวงศ์
3
นางมารศรี นาดี
4
นายวิมาน โยธาโทน
5
นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์
6
นางบัวแพร แก้วหีด
7
นางสาวลำพึง พรมมานอก
8
นางวรรณวิไล ชุมศรี
9
นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์
10 นายสราวุฒิ อ่องพิมาย
11 นางสาวพัชรา แก้วจันทร์
12 นายณัฐสิทธิ์ โพธิ์เงิน
มีผู้เข้าประชุม
มีผู้ไม่มาประชุม
มีผู้ขาดประชุม
มีผู้เข้าร่วมประชุม

11 คน
- คน
- คน
12 คน

ตำแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ส.อบต.หมู่ที่ 7
ส.อบต.หมู่ที่ 8
ส.อบต.หมู่ที่ 9
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
บุญรัก นาดี
โยธิน ป่ามะไพร
บุญเสาร์ หมั่นกิจ
สัญญา บุญยัง
พิกุลทอง กำมหาวงศ์
ทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์
สมปอง มิสา
เพ็ญนภา นรินทร์นอก
ประมวล จันทร์ภิรม
สำราญ บุพบุญ
ภิรมยา เอกตะคุ

ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายก อบต.ฯ
ผอ.กองสวัสดิการ
ผอ.กองการศึกษาฯ
ผอ.กองคลัง
นัก.วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผอ. กองช่าง
นายช่างโยธา
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
สมคิด สิริวัฒนากุล
เบญจกัลยาณี สิทธิวงศ์
มารศรี นาดี
วิมาน โยธาโทน
รุ่งเรือง สีดาวงษ์
บัวแพร แก้วหีด
ลำพึง พรมมานอก
วรรณวิไล ชุมศรี
ศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์
สราวุฒิ อ่องพิมาย
พัชรา แก้วจันทร์
ณัฐสิทธิ์ โพธิ์เงิน
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เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นายบุญรัก นาดี
(ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายบุญรัก นาดี
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สวัสดีครับพี่น้องสมาชิก อบต. ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมวันที่ 2
ของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
1.1 เรื่อง โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จึง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ สระหนอง
แวง บ้านหนองแจ้งใหญ่ (ข้าง อบต.)
-รับทราบเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2565
- เมื่อท่านสมาชิกฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ ๑/2565 แก้ไข ในรายงานการประชุมหรือไม่
- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข กรุณายกมือรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565
ด้วยครับ
-รับรองรายงานการประชุม-

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้มีมติสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งที่ ๑ วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖5 คัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
ไปแล้วนั้น ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติ
ต่อที่ประชุมสภา
- ขอบคุณครับท่านประธานฯ กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสรุปรายงานการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการแปรญัตติมีดังนี้ครับ
- ตามที่สภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นและกำหนดวันที่เสนอ
แปรญัตติในยี่สิบสี่ชั่วโมง หลังจากมีการรับหลักการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม
2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕65 เวลา ๑๖.30 น. ณ ที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใด
หรือผู้บริหารท่านใด เสนอขอแปรญัตติแต่อ ย่างใดและคณะกรรมการแปรญัตติลง
ความเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2566 ที่ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้จัดทำขึ้นมานั้นสมบูรณ์ครบถ้วนดีแล้ว จึงไม่มี

นายทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์
ประธานแปรญัตติฯ
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ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ

การแก้ไขร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้แต่อย่างใด ดังนั้น ทางคณะกรรมการแปรญัตติ
จึงมีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ไว้คงเดิม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้สภาได้รับทราบ ดังที่สภาได้ส่ง
รายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกแล้ว กระผมขอจบสรุปของคณะกรรมการแปร
ญัตติเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ
-รับทราบเรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖6 (วาระที่ ๒ แปรญัตติ)
เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖6 ตามที ่ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองแจ้ ง ใหญ่ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖6 เพื่อพิจารณาคำเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ไปแล้ว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มี
หรื อ ไม่ ม ี ก ารแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ในตอนหรื อ ข้ อ ใดบ้ า ง การแปรญั ต ติ แ ละมติ ข อง
คณะกรรมการแปรญัตติเ กี่ยวด้ว ยการแปรญัตตินั้ นเป็ น ประการใด การสงวน
ความเห็น ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่ อ นวั น ประชุ ม พิ จ ารณา เว้ น แต่ ก รณี ต ้ อ งพิ จ ารณาเป็ น การด่ ว น และให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

นายบุญรัก นาดี
(ประธานสภาฯ)

- ตามที่คณะผู้บริหารได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 ให้สภาพิจารณา และสภาได้มีมติรับหลักการด้วย คะแนนเสียง 8
เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ลาประชุม - คน ของข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่
ผ่านมา และสภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และกำหนดวาระเวลาการ
แปรญัตติ ตามระเรียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ญัตติข้อ 49
และคณะกรรมการได้จัดส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สภา
ทราบ และสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ดังนั้นกระผมจึง
ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขึ้นมาสรุป การแปรญัตติของ
คณะกรรมการให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้งด้วย
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นายบุญรัก นาดี
(ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม
นายบุญรัก นาดี
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

วาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

นายบุญรัก นาดี
(ประธานสภาฯ)

- ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
ร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไว้คงเดิมนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปราย
ก่อนลงมติหรือไม่
- หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปรายแล้ว กระผมขอถาม
มติที่ประชุมว่า จะให้ผ่านวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้หรือไม่ (ประธานฯ สั่งให้นับองค์
ประชุมก่อนลงมติ)
ก่อนลงมติจะให้ผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับจำนวน
สมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่
ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุม มีผู้มาประชุม 11 คน
ลาประชุม - คน ขาดประชุม - คน ถือว่าครบองค์ประชุม
มีมติให้ผ่านวาระ 2 ขั้นแปรญัตติ ด้วยคณะเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
กระผมจะขอถามท่านสมาชิกทุกท่านว่าจะให้เข้า วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2566 เลยหรือไม่
เห็นชอบให้เข้าวาระที่ ๓ ในขั้นลงมติ ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง ขาด - คน
๕.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖6 (วาระที่ ๓ ลงมติ)
ขั้นลงมติ ให้ความเห็นชอบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ร่ายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สภาพิจารณานั้น สภาได้มีมติรับ
หลักการแล้ว และมีมติให้ผ่านการแปรญัตติในวาระที่ ๒ นั้นแล้วในวาระที่ ๓
ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบ กระผมขอถามมติสภาแห่งนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ที่ส่งมา หรือไม่ครับ
ดังนั้นผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ ๗๔
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เห็นชอบขอให้ท่านยกมือขึ้น
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ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
นายสมคิด สิริวัฒนากุล
(นายก อบต.ฯ)

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ

ก่อนลงมติจะให้ความเห็นชอบในการตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ให้เลขานุการสภาฯ
ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่
ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุม ผู้มาประชุม 11 คน
ลาประชุม - คน ขาดประชุม - คน ครบองค์ประชุม
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ขาดประชุม คน มติเห็นชอบโดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเวลา 09.45 น.
5.3 เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอเชิญท่านนายก อบต. หนองแจ้งใหญ่ ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมครับ
ข้าพเจ้า นายสมคิด สิริวัฒนากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
มาเพื่อพิจารณา จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแจ้งใหญ่ ได้โปรดิจารณาต่อไป
ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังรายละเอียด

รายการโอนลด
1. แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุ 1) ประเภทวัสดุก่อสร้าง
งบประมาณคงเหลือ 122,413.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น โดยโอนลด 38,800.- บาท
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2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
- โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 200,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายโครงการค่าวิทยากร ค่าอาว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการ
ฝึกอบรม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการฯลฯ
โดยโอนลด 200,000.- บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณคุ้ม 7 หมู่ที่ 8 บ้านโนนมะเฟือง งบประมาณ
238,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณคุ้ม 7 หมู่ที่ 8 บ้านโนน
มะเฟือง ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จำนวน 99 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน 10 บ่อ ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 109 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
2. รายการโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (คงเหลือ 93,148.- บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแจ้งใหญ่ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่ว มมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือ กตั้งสภาผู ้แ ทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒ ิส ภา โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด สถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการฯลฯ โดยโอนลด 78,000.-บาท
เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
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โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
2. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านหญ้าคา หมู่ 2
งบประมาณ 78,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านหญ้าคา
หมู่ 2 ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จำนวน 32 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน 3 บ่อรวมความยาว
35 เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
ประธานสภาฯ
การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือไม่ หากไม่มีใครสงสัย ขอมติที่
ประชุมในการให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ครับ
มติที่ประชุม
- เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ คือ
1. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณคุ้ม 7 หมู่ที่ 8 บ้านโนนมะเฟือง
งบประมาณ 238,800.- บาท
2. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านหญ้าคา
หมู่ 2 งบประมาณ 78,000.- บาท
5.4 เรื่อง การพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง
นายสมคิด สิริวัฒนากุล
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ข้าพเจ้าขอ
นายก อบต.
เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
หลักการ
ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เพื่อกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมุ่ที่ 9 บ้านดอนเค็ง
งบประมาณ 481,400.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กรณียัง
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
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เหตุผล
ตามที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองแจ้ ง ใหญ่ ได้ ต ั ้ ง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่ อ สร้ า งฝายน้ ำ ล้ น ค.ส.ล. หมู่ ท ี ่ 9 บ้ า นดอนเค็ ง งบประมาณ
481,400.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่า เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 บ้านดอนเค็ง ขนาดโครงการ สัน
ฝายกว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้ าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม แบบ อบต. กำหนด)
เนื่องจาก ช่ว งนี้เป็นช่ว งฤดูฝ นทำให้ป ริม าณน้ำ ในลำห้ว ยมี มาก ไม่ส ามารถ
ดำเนินการได้ตามโครงการที่ตั้งไว้แต่ความจำเป็นในการดำเนินโครงการยังจะต้อง
ดำเนินการตามที่ตั้งไว้อีกต่อไป และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จึงขออนุมัติกันเงินไว้กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแจ้งใหญ่
นางสาวภิรมยา เอกตะคุ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
ตามที่นายก อบต. หนองแจ้งใหญ่ ได้ยื่นเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2565 มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีสมาชิกท่านใดสงสัย
หรือมีความเห็นอย่างไร ไหมครับ หากไม่มีใครสงสัย ขอมติที่ประชุมครับ
- เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 1 รายการ คือ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมูท่ ี่ 9 บ้านดอนเค็ง
งบประมาณ 481,400.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
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5.5 เรื่อง การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ) จำนวน 2
โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 “โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยยาง
บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6
เรื่องเดิม
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ได้จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมคันคู
ลำห้วยห้ายยางบ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 10/2565 ลงวันที่ 8 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการพร้อมรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2565 โครงการที่ 12 จากเดิม “โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมคันคูลำห้วยยางบ้านตลุกยาง บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมคันคูลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง
หมู่ที่ 6 ขนาด 1.80 เมตร ยาว 11.00 เมตร แนวเอียง พร้อมติดตั้งป้ายแสดง
รายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย ” เป็น “โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วย
ยางบ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านตลุก
ยาง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร แนว
เอียง พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ”
ข้อเท็จจริง
1.กองช่างร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้รับจ้าง “ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไม้ทองคอนสตรัคชั่น โดยนายวันชัย โตนน้ำขาว” ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างบริเวณลำห้วยยางเขตติดต่อระหว่างตำบลหนองแจ้งใหญ่กับตำบลห้วยยาง
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง
ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 11.00 เมตร แนวเอียง ตามสัญญา
เลขที่ 10/2565 นั้น พบว่าสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวฝั่งด้านเหนือน้ำติดกับลำห้วย
ยาง ฝั่งด้านท้ายน้ำติดกับที่ดินเอกชน โฉนดเลขที่ 5504 ระวาง 5440 II 202400 (4000) เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 24.0 ตารางวา ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้าง
ด้านท้ายน้ำที่ติดกับฝั่งที่ดินเอกชนนั้นจะมีการก่อสร้างเข้าไปในพื้นที่ดินและระบาย
น้ำผ่านแปลงที่ดินของเอกชนแปลงดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ได้มีหนังสือแจ้งขอความอนุ เคราะห์ระบายน้ำผ่านที่ดิน ของ บริษัท บัว
ใหญ่ เพาเวอร์ จำกัด ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ที่ นม
96003/437 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ไปแล้วนั้น
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จากการได้ ท ำการตรวจสอบสถานที ่ก ่ อ สร้า งดัง กล่า วแล้ ว พบว่ าหาก
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 11.00 เมตร จะมีการก่อสร้าง
เข้าในที่เอกชนมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลกระทบและเกิดข้อพิพาทได้ ช่างผู้ควบคุม
งาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้รับจ้างจึงได้มีความเห็นว่าเห็นควรปรับ
ลดขนาดความยาวของท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม ยาว 11.00 เมตร
ให้เหลือความยาวเพียง 8.00 เมตร และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับ
หลังท่อเหลี่ยมโดยมีขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร เนื่องจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
มีการตัดรื้อถอนเพื่อทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม อีกทั้งบางส่วนมีสภาพชำรุด
ข้อสรุป ในการตรวจสอบสภาพพื้นที่สถานที่ก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว
นี้ ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้รับจ้างมีมติให้ปรับลด
ความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิมความยาว 11.00 เมตร ให้ลด
เหลือความยาว 8.00 เมตร และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และผู้รับจ้างยินดีที่จะปรับลดค่างานจาก
วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา เป็นเงินจำนวน 445,000.-บาท (-สี่แสนสี่
หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
2. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมเมื่อปรับลดความยาวเหลือ 8.00 เมตร เป็นเงินจำนวน
352,055.45.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์-)
3. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อเหลี่ยม ความยาว 20.00 เมตร
เป็นเงินจำนวน 56,000.-บาท (-ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
4. ผลรวมระหว่างค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.(ข้อ 2)กับค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
(ข้อ 3) เป็นเงินจำนวน408,055.45.-บาท (-สี่แสนแปดพันห้าสิบห้าบาท
สี่สิบห้าสตางค์-)
ดังนั้น วงเงินขอปรับลดค่างาน เท่ากับ (วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา (ข้อ 1)) –
(ผลรวมระหว่างค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.(ข้อ 2)กับค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
(ข้อ 3)) = 445,000 - 408,055.45
= 36,944.55.-บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์-)

มิติที่ประชุม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรพิจารณาเพื่อเห็นชอบและอนุมัติในการคิดปรับลดค่างาน เป็นเงินจำนวน
36,944.55.-บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์-)และ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นเงิน 408,055.45.-บาท (-สี่แสนแปด
พันห้าสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์-) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
- เห็นชอบ-
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โครงการที่ 2 “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการพร้อมรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2565 โครงการที่ 6 จากเดิม “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองบัวสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองบัวสะอาด ขนาด กว้าง
5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โ ครงการ จำนวน 1 ป้าย ” เป็น “โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองบัวสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถรนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองบัวสะอาด
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1
ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย”

มติที่ประชุม

ข้อเท็จจริง
ด้วยสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวเป็นเขตติดต่อระหว่างเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่กับเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ซึ่ง
ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาดได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัล ส์ติก
คอนกรีตต่อถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตเดิมในเขตตำบลหนองบัวสะอาดซึ่ง เป็น
จุดเริ่มต้นโครงการจนมาสิ้นสุดโครงการที่เขตติดต่อกับตำบลหนองแจ้งใหญ่ กอง
ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่จึงได้เข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว
พบว่ า ระยะความยาวที ่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองแจ้ ง ใหญ่ จะสามารถ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองบัวสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองบัวสะอาด ขนาด กว้าง
5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00
ตารางเมตร นั้น ไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ตามขนาดโครงการที่กำหนด
ได้ ซึ่งสถานที่ก่อสร้างสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เพียง ระยะความยาว 30.00
เมตร เท่านั้น จึงเห็นควรขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้าง เป็น
“โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนอง
บัวสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถรนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่
2 ถึงบ้านหนองบัวสะอาด ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดง
รายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย”โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 85,000.บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
- เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง-
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ระเบียบวาระที่ 6
นายบุญรัก นาดี
(ประธานสภาฯ)
นายสมคิด สิริวัฒนากุล
นายสราวุฒิ อ่องพิมาย
นายช่างโยธา

นายสมคิด สิริวัฒนากุล

นายณัฐสิทธิ์ โพธิ์เงิน
นิติกร

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นได้ครับ
เรื่อง การอุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลหนองแจ้งใหญ่ ขอ
เชิญนายช่างโยธาได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในการประสานงานกับไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคให้ทราบ
ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการการอุดหนุนไฟฟ้าเพื่อการขยายเขตไฟฟ้า
กับประชาชนภายในพื้นที่ตำบลหนองแจ้งใหญ่ กรณีครอบครัวที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ตามที่ได้ประสานเบื้องต้น ทางไฟฟ้าแจ้งประมาณการมาประมาณเก้าแสนกว่า ใน
การดำเนินการขยายเขต ให้กับประชาชน โดยไฟฟ้าจะให้การช่วยเหลือครอบครัว
ละ 75,000 บาท แต่ส่วนต่างจากการประมาณการ ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่เราจะต้องทำการอุดหนุนในส่วนต่างที่เกิดขึ้น ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเรา จะมีงบเงินอุดหนุนอยู่ประมาณ สี่แสนบาท
ส่วนที่เกินเราจะต้องหางบประมาณในการโอนครับ
เรื่อง การดำเนินการประสานงาน เราอยากทราบว่าทางไฟฟ้าเขาจะสามารถ
ดำเนินการให้เราได้เร็วขนาดไหน ถ้ าโอนงบประมาณไปแล้วสามารถดำเนินการได้
เลยก็คงดี หากช้า เราก็ไม่อยากจะให้งบประมาณตกค้าง
- ส่วนเรื่องของถนน เส้นทางการสัญจรในช่วงนี้ ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า
เป็นช่วงฤดูฝน ก็อาจทำให้การสัญจรไม่สะดวก ถนนที่ชำรุด ผุพัง เสียหาย ก็
อยากจะช่วยเหลือเส้นทางที่จำเป็น เร่งด่วนก่อน
- เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลง (หนองแกสาธารณประโยชน์)
ขอเชิญนิติกรได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ยื่นคำขอรังวัดออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง แปลง “กระทรวงมหาดไทย (หนองแกสาธารณประโยชน์)” ซึ่ง
ตั ้ ง อยู ่ บ ้ า นดอนเค็ ง หมู ่ ท ี ่ 9 ตำบลหนองแจ้ ง ใหญ่ อำเภอบั ว ใหญ่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา เนื้อที่ 12-0-00 ไร่ ตามบัญชีราชื่อที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอ
ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ปรากฏว่าผลการรังวัด ได้เนื้อที่ 10-2-43.3 ไร่
น้อยกว่าหลักฐานเดิม 1-1-56.7 ไร่ ไม่ปรากฏว่ามีผู้บุกรุก และประกาศออก
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตามระเบียบแล้วไม่มีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้านแต่อย่าง
ใด ตามที่ได้สอบข้อเท็จจริงแล้ว เนื้อที่ได้คลาดเคลื่อนไป อาจเป็นเพราะในช่วงที่
การออกรังวัดนั้น เครื่องมือในการใช้วัดไม่ได้มาตรฐาน จึงขอความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ในครั้งนี้ ด้วยครับ
- เห็นชอบ ในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลง “กระทรวงมหาดไทย
(หนองแกสาธารณประโยชน์)” -
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ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือ อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใด จะเสนออีกกระผมขอปิดการประชุมสภา สมัยประชุม สมัย
สามัญ ที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2565 นี้ครับ ขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 10.35 น.
ลงชื่อ

ภิรมยา เอกตะคุ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)
เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่

ลงชื่อ

บุญรัก นาดี
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายบุญรัก นาดี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม
ลงชื่อ........ทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์.....กรรมการ
(นายทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์ )
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
ลงชื่อ........บุญเสาร์ หมั่นกิจ............กรรมการ
(นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
ลงชื่อ..........สัญญา บุญยัง.......... กรรมการ
( นายสัญญา บุญยัง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสมัย
สามัญที่.........../................ครัง้ ที่...........เมื่อวันที่.............เดือน..............................................พ.ศ. ....................
ลงชื่อ...........บุญรัก นาดี..............ผู้ตรวจสอบ
(นายบุญรัก นาดี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
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