
  
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2  ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
วันพฤหัสบดทีี่  22  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕62  เวลา 10.00 น.  

ณ  หองประชุมกํานันเชื้อ-แมบุญนาค  นึกรักษ 
*************** 

ผูเขาประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 
13 

นายนพดล  อําภาพริมย 
นายลํายอง  เสาะดน 
นายสามารถ  ผลศิริ 
นายธวัชชัย  โสตะการ 
นายมงคล  อําภาพิรมย 
นางสงา  นึกธรรม 
รอยตรีบุญถึง  พันธมะลี 
นายบุญเมือง โพธิสาร 
นายสมนึก  สิทธิปลื้ม 
นายวิลัย  มะลิลา 
นายบุญสิน  แยมชม 
น.ส.กาญจนา ปราณีชาติ 
นายอริยะ ไชยแสง 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๑ 
สมาชิกสภาฯ หมู   2 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๒ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๓ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  4 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๔ 
สมาชิกสภาฯ  หมู  5 
สมาชิกสภาฯ  หมู  ๕ 
เลขานุการสภาฯ 

นพดล อําภาพิรมย 
ลํายอง เสาะดน 
สามารถ ผลศิร ิ
- 
มงคล อําภาพิรมย 
สงา นึกธรรม 
บุญถึง พันธมะลี 
บุญเมือง โพธิสาร 
สมนึก สิทธิปลื้ม 
วิลัย มะลิลา 
บุญสิน แยมชม 
กาญจนา ปราณีชาติ 
อริยะ ไชยแสง 

 

ผูไมมาประชมุ 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกลุ ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธวัชชัย โสตะการ สมาชิกสภาฯ หมู 1 - 
 

ลากิจ 
 

ผูเขารวมการประชุม 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
7 
8 
9 

นายอวยพร  รุประมาณ 
นายประสิทธิ์  แปลกจิตร 
นางนาลี  อําภาพิรมย 
นายธวัชชัย  เดชสุภา 
นายบัญญัติ  จําจด 
นางสาวสมปอง  แปลงสาร 
นางสาวธัญลักษณ บุษบงค 
นางสุภาภรณ สุทธิประเสริฐ 
นางสาวณิชานันท  ลี้วัฒนาถาวรกุล 

นายกฯ 
รองนายกฯ 
รองนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นักวิเคราะหนโยบายฯ 
นักจัดการงานทั่วไป 
นิติกร 

อวยพร รุประมาณ 
ประสิทธิ์ แปลกจิตร 
นาลี อําภาพิรมย 
ธวัชชัย เดชสุภา 
บัญญัติ จําจด 
- 
ธัญลักษณ บุษบงค 
สุภาภรณ สุทธิประเสริฐ 
ณิชานันท ลี้วัฒนาถาวรกุล 
 

    

/เปดประชุม... 
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เปดประชุมเวลา  09.30  น. 
นายนพดล อําภาพิรมย เมื่อสมาชิกสภาฯ ผูบริหารมาประชุมครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปด 
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 เรียนนายกฯ รอง

นายกฯ เลขานุการนายกฯ  ปลัด อบต. เจาหนาที่และสมาชิกสภาฯทุกทาน  
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   ประจําป พ.ศ. 
2562 ประชมุเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562  

นายนพดล อําภาพิรมย  ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ              สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 ประจําป พ.ศ.๒๕62 ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕62 วามี

ตรงไหนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม 
    มีทานสมาชิกสภาฯทานใดตองการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภา
   ครั้งท่ีแลวหรือไม หากไมมีผมขอมติรับรองที่ประชุมดวยครับ 
มติที่ประชมุ             ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
   ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 
   2562 มีมติเอกฉันท 10 เสียง ขาดประชุม 1 เสียง 
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถาม 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสนอแลว 
   -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม 

5.1 การพิจารณารางขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2 ขั้นตอนแปรญัตติ และ วาระที่ 3 ขั้นตอน
ลงมติ) 
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายนพดล อําภาพิรมย  เรียนเชิญทานปลัดครับ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
นายอริยะ ไชยแสง  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูบริหาร 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ ทุกทานครับ สืบเนือ่งจากการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง 
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
   สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562 ที่ประชุม 
   สภาฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตต ิจํานวน 5 คน ประกอบดวย 

1. รอยตรีบุญถึง พันธมะลี 
2. นายบุญเมือง โพธิสาร 
3. นายวิลัย มะลิลา 
4. นายสมนึก สิทธิปลื้ม 
5. นายสามารถ ผลศิริ 

/และกําหนด... 
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   และกําหนดเวลาแปรญัตติใหไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง  
    คณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมและลงมติให รอยตรีบุญถึง พันธมะลี เปน 
   ประธานกรรมการแปรญัตติ ซึ่งทางที่ประชุมไดพิจารณากัน ตามระเบียบวาระรายการ 
   พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแปรญัตตไิมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง ในระหวางวันที่ 

  - วันที่ 16 สงิกาคม2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
- วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30  
- วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
   2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
    ขอ 50 เมือ่คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น 
   ตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ 
   ประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมใน
   ตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้น 
   ประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาํแปรญัตติ 
   ดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ 
   ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
    ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพ่ือแถลงประกอบ 
   รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 
    ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติ วาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงลําดับขอเฉพาะที่
   มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะ
   ไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  
   2562 เวลา 09.30 น. ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดยื่นเสนอคําแปรญัตติ และไมมี 
   กรรมการแปรญัตติทานใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบใหคง
   รางเดิมไว โดยใหประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
   แปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบ 
   ประมาณ พ.ศ. 2563 เชิญครับ 
รอยตรีบุญถึง พันธมะลี  ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไดมีมติเห็นชอบในการคัดเลือก
ประธาน คกก. แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบ 
   ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  
   3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และกําหนดระยะเวลายื่นเสนอ
   คาํแปรญัตติ จํานวน 3 วัน ระหวาง 

- วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
- วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.   
- วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
และกําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตตใินวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 
09.30 น. ณ หองประชุม 

   กํานันเชื้อ – แมบุญนาค นึกรักษ 
    บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ไดประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ 
   องคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
/เสร็จเรียบรอยแลว.... 
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เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดยื่นเสนอคําแปรญัตติและไมมี
กรรมการแปรญัตติทานใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมรวมกัน 
มีมติเห็นชอบใหคงรางเดิมไว 

นายนพดล อําภาพิรมย  ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดแปรญัตติ ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบใหคงรางเดิมราง
ประธานสภาฯ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไมครับ 
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบใหคงรางเดิมแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีมติจํานวน 10 เสียง ขาดประชุม 
1 คน 

  วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
ประธานสภาฯ 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
  ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติ ในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่

ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ

หรือไม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีมติจํานวน 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
5.2 การพิจารณาการจายอนุมัติเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสมขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองแสง ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2562 
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบและกฎหมายครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอริยะ ไชยแสง  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
    ขอ 87 ทุกวันสิ้นปงบประมาณ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปดบัญชีรายรับ
   รายจายแลวใหกันยอดเงินสะสมประจําปรอยละสิบหาของทุกป เพ่ือเปนทุนสํารองเงิน 
   สะสม 
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสมได กรณีดังตอไปนี้ 

(1) กรณทีี่ยอดเงินสะสมคงเหลือไมถึงรอยละสิบหาของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคมของ
ปงบประมาณนั้น ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น และอนุมัติผูวาราชการจังหวัด 

(2) กรณีท่ีปใด องคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละสิบหา
ของงบประมาณรายจายประจําปนั้น หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจนําเงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะในสวนที่เกินไปใชจายภายใตเงื่อนไขขอ 89(1) 
โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น 

ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจาก
สภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการ
เพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัด
ความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 

/(3) ไดรับเงิน.... 
 



-5- 
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

ประเภทตามระเบียบแลว 
(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและ

กันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชเงนิสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงนิสะสม โดยคาํนึกถึงฐานะการเงินการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2562 เปนจํานวน 23,855,000 บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรแกครอง
สวนถิ่น พ.ศ. 2547แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กันยอดเงินสะสมประจําปไวรอยละสิบหาของทุกปไวทุกวันสิ้นงบประมาณ เพ่ือเปนทุน
สํารองสะสม  

ซึ่งงบประมาณรายจายประจําป 2562 ตั้งไวจํานวน 23,855,00 บาท กันไว
รอยละ 15 ของงบประมาณรายจายประจําป 2562 เทากับจํานวน 3,578,250 บาท 
ซึ่งเงินจํานวน 3,578,250 บาท  

ซึ่งเมื่อนํางบประมาณจํานวน 3,578,250 บาท มาหักลบจากจํานวนเงนิทุน
สํารองเงินสะสมจํานวน 7,681,093.26 บาท จะไดเงินทุนสํารองทุนสะสมสวนที่เกินรอย
ละ 15 ที่ใชโดยอํานาจสภาอนุมัติ คือ 4,102,843.26 บาท 

    ขอเชิญนายกฯชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ 
นายอวยพร รุประมาณ  เรียนประธานสภาฯ ทานรองประธานฯ และผูเขาประชุมทุกทานครับ วันนี้    
นายกฯ   องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ผมขอเสนอญัตติจายอนุมัติเงินทุนสํารองสะสม เพื่อ 
   ดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนา จํานวน 27 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 1 จากที่ดินนางจันเพ็ญ มีเกาะ ถึงประปาหนองตา
อาง ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,750 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 52,000 บาท 
ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

2. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 1 จากที่ดินนางละมัย กงแกว ถึงท่ีดินนายสวาท 
มานะคิด ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,320 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 41,000 บาท 
ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

3. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 2 จากที่ดินนางสาวบุญทรัพย มานะเฝา ถึงที่ดินนาง
นาลี อําภาพิรมย ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600.00 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 
72,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

4. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 2 จากที่ดินนางจงจิตต พรรณาวร ถึงที่ดินจาสิบเอก
ประดิษฐ จําจิตร ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
1,200.00 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 4,800 ตารางเมตร  งบประมาณ
จํานวน 144,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

/โครงการซอมแซม.... 
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5. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 3 จากที่ดินรอยโทเดชา ขุมทอง ถึงที่ดินนางดํา ชาง

กลึง ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 3,600 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 112,000 บาท 
พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

6. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 3 จากที่ดินนายเดชา อักษรดี ถึงที่ดินนางสมบัติ 
พันธมะลี ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 2,320 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 69,000 บาท 
ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

7. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 3 จากที่ดินนางอนงคลักษ มาสแสง ถึงที่ดินนางบุญ
เรื้อ อักษรดี ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,080 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 66,000 บาท 
ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

8. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 3 จากที่ดินนางสมคดิ สารีบท ถึงท่ีดินนายวิเชียร 
มัธยม ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 3,160 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 100,000 บาท 
พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

9. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 3 จากที่ดินนางสวัสดิ์ จุลวงษ ถึงที่ดินนางสําเรียง 
บุญมี ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,135.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 4,540 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 150,000 บาท 
พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

10. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 4 จากที่ดินนายวิมล กายสิทธิ์ ถึงที่ดินนางกองแพง 
ชางชุบ ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาง 740.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 2,960 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 94,000 บาท ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแสง 

11. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 4 จากที่ดินนางนวย ชาลี ถึงที่ดินนายลําจวน กง
แกว ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 2,640 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 87,000 บาท ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแสง 

12. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 5 จากที่ดินขางรพ.สต.หนองแสง ถึงที่ดินพันตรี
ประถม ชาติมนตรี ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
295.00 เมตร หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 
36,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

13. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 5 จากที่ดินหลังรพ.สต.หนองแสง ถึงท่ีดินนางนิยม นึกรัก 
ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือพ้ืนที่จราจร
ไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 164,000 บาท พ้ีอมปายโครงการ 1 
ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

14. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 5 จากที่ดินนายฉลอง กาหล ถึงที่ดินนายบรรจง แปลก
จิตร ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือพ้ืนที่
จราจรไมนอยกวา 920 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 27,000 บาท ตามแบบแปลน 
อบต.หนองแสง 

15. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 5 จากที่ดินนายสมศักดิ์ ทรัพยมั่น  ถึงที่ดินนายวิริยะ      รุประมาณซอมแซม
ถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือพื้นที่จราจรไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร 
งบประมาณจํานวน 73,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 
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16. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 5 จากที่ดินนางวารี อัตโน ถึงท่ีดินนางแดง ชาติ

มนตรี ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 1,640 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 49,000 บาท ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแสง 

17. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 5 จากที่ดินนางเกษร ตรีโกฎิ ถึงท่ีดินนายสมพงษ 
ขยันคิด ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 100,000 บาท 
พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

18. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 6 จากที่ดินนายบุญมี แปลกจิตร ถึงคลอง
สาธารณประโยชนบานไผ ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ระยะทาง 450.00 เมตร หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร 
งบประมาณจํานวน 56,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

19. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 6 จากที่ดินนายบุญนํา ตอคุม ถึงท่ีดินนางสาวนุจรีย 
กานบัว ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 31,000 บาท 
ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

20. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 6 จากที่ดินนายทองอินทร มีชัย ถึงท่ีดินนางขน 
มานพ ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 1,140 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 36,000 บาท ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแสง 

21. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 6 จากที่ดินนายอัมรินทร เรียนศรี ถึงทีดิ่นนาย    คําพอง สิทธปิล้ืม 
ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,910.00 เมตร หรือพื้นที่จราจรไมนอยกวา 
7,640 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 243,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.
หนองแสง 

22. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 6 จากที่ดินนายทวิช มานะลอ ถึงที่ดินนายถนอม 
วงษเสนา ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา  400 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 12,000 บาท 
ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

23. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 จากที่ดินนายอาคม ศรีภักดี ถึงที่ดินนาง
บุญเรือน ทองเกิด ถนน คสล. กวาง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณจํานวน 106,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนอง
แสง 

24. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จากที่ดินนายมานะ มานะตอ ถึงที่ดินนาง
คํามี สารีบท ถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ
จํานวน 135,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

25. โครงการกอสรางถนนเสริมเหล็ก หมูที่ 2 จากที่ดินนางจงจิตต พรรณาวร ถึงท่ีดินนายเล็ก 
วณิชชากร ถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ
จํานวน 491,000 บาท พรอมทั่งปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.กนองแสง 

26. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีตหมูที่ 3 จากที่ดนินางอุมาสมร พอดี ถึง
ที่ดนินางทองรัตน มาสแสง แอสฟสตติกคอนกรีต ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 380.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณจํานวน 474,700 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแสง 
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27. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมูที่ 6 จากที่ดินนายสมพร  

พรมบัง ถึงที่ดนินายนพดล อําภาพิรมย แอสฟสตติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 470.00 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณจํานวน 459,400 บาท พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

โดยแบงเปนโครงการซอมแซมถนนลูกรังจํานวน 22 โครงการ โครงการกอสราง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน 3 โครงการ และโครงการกอสรางเสริมผิวจราจร        
แอสฟสตติกจํานวน 2 โครงการ รวมท้ังสิ้น 27 โครงการ เปนงบประมาณทั้งสิ้น 
3,480,100 บาทครับ 

นายนพดล อําภาพิรมย  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีคําถามหรือขอสังเกตหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสามารถ ผลศิริ  เราสามารถเอางบประมาณโครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 1 จากที่ดินนาง 
สมาขิกสภาฯ หมู 1 จันเพ็ญ มีเกาะ ถึงประปาหนองตาอาง จํานวน 52,000 บาท ไปเปนงบประมาณโครงการ 
   ที่ 2 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 1 จากมี่ดินนางละมัย กงแกว ถึงท่ีดินนายสวาท 
   มานะคิด จากจํานวน 41,000 บาท เปนจํานวน 52,000 บาท และโครงการที่ 1 ใหปรับ 
   เหลือ 41,000 บาท ไดหรือไมครับ เนื่องจากผมตองการใหโครงการที่ 2 มีการซอมแซม 
   ถนนลูกรังมากขึ้น เนื่องจากมีการยุบตัวของลูกรังครับ 
นายบัญญัติ จําจด  เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ในกรณทีี่จะปรับลด
ผูอํานวยการกองชาง งบประมาณโครงการท่ี1 เพ่ือไปเพ่ิมในโครงการที่ 2 ไมสามารถทําได เนื่องจากโครงการที่ 
   1 เปนถนนใหมอาจเกิดการยุบตัวของลูกรังจะทําใหเกิดความเสียหายในการซอมแซมได 
   ครับ 
นายสมนึก สิทธิปลื้ม  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครบั 
สมาชิกสภาฯ หมู 4 ผมเห็นวาโครงการซอมแซมถนนลูกรัง 27 โครงการเยอะไปหรือเปลาครับ 
นายอวยพร รุประมาณ  เนื่องจากบางโครงการเปนเสนทางที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงได   
นายกฯ   ดําเนินการในรอบนี้นั้น เปนเสนที่ไมเคยทํา และบางเสนทําไปนานแลวและเกิดความ 
   เสียหาย  เพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชนจึงดําเนินการซอมแซมครับ 
นายนพดล อําภาพิรมย  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีผมชอมติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  เพ่ืออนุมัติการจายเงินทุนสํารองสะสมนําไปดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาฯเปนราย 
   โครงการครบั 

1. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 1 จากที่ดินนางจันเพ็ญ มีเกาะ ถึงประปาหนองตา
อาง ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,750 ตารางเมตรงบประมาณจํานวน 52,000 บาท ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 52,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
2. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 1 จากที่ดินนางละมัย กงแกว ถึงท่ีดินนายสวาท 

มานะคิด ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,320 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 41,000 บาท 
ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 41,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 เสียง 
3. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 2 จากที่ดินนางสาวบุญทรัพย มานะเฝา ถึงที่ดินนาง

นาลี อําภาพิรมย ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600.00 
เมตร  
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หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 72,000 บาท
ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติทีป่ระชมุ   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 72,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
4. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 2 จากที่ดินนางจงจิตต พรรณาวร ถึงท่ีดินจาสิบเอก

ประดิษฐ จําจิตร ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 4,800 ตารางเมตร  งบประมาณจํานวน 144,000 บาท 
พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 144,000 บาท มีมติเปนเอกฉันท 
เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
5. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3 จากที่ดินรอยโทเดชา ขุมทอง ถึงที่ดินนางดํา ชางกลึง 

ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีจราจรไม
นอยกวา 3,600 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 112,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 
ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 112,000 บาท มีมติเปนเอกฉันท 
เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
6. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3 จากทีด่นินายเดชา อักษรด ีถงึทีด่ินนางสมบัติ พันธมะลี ซอมแซมถนนลูกรัง 

ระยะทางกวางเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หรือพืน้ที่จราจรไมนอยกวา 2,320 ตารางเมตร งบประมาณ
จํานวน 69,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 69,000 บาท มีมติเปนเอกฉันท 
เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
7. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3 จากที่ดินนางอนงคลักษ มาสแสง ถึงที่ดินนางบุญเรื้อ 

อักษรดี ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวาง 4.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจร 
2,080 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 66,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 66,000 บาท มีมติเปนเอกฉันท 
เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
8. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3 จากที่ดินนางสมคิด สารีบท ถึงท่ีดินนายวิเชียร มัธยม 

ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 3,160 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 100,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 
ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 100,000 บาท มีมติเปนเอกฉันท 
เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
9. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3 จากที่ดินนางสวสัดิ์ จุลวงษ ถึงท่ีดินนางสําเรียง บุญมี 

ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,135.00 เมตร หรือพ้ืนที่จราจร
ไมนอยกวา 4,540 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 150,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 
ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 150,000 บาท มีมติเปนเอกฉันท 
เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
10. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 4 จากที่ดินนายวิมล กายสิทธิ์ ถึงที่ดินนางกองแพง 

ชางชุบ ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาง 740.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่จราจรไมนอยกวา  
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2,960 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 94,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนอง
แสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 94,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
11. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 4 จากที่ดินนางนวย ชาลี ถึงที่ดินนายลําจวน กง

แกว ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 2,640 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 87,000 บาท ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 87,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
12. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 5 จากที่ดินขางรพ.สต.หนองแสง ถึงที่ดินพันตรี

ประถม ชาติมนตรี ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
295.00 เมตร หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 
36,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 36,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ชาดประชุม 1 คน 
13. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 5 จากท่ีดินหลังรพ.สต.หนองแสง ถึงที่ดินนางนยิม นึกรัก 

ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือพื้นท่ีจราจรไม
นอยกวา 5,000 ตารางเมตร งบประมาณจาํนวน 164,000 บาท พ้ีอมปายโครงการ 1 ปาย 
ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 164,000 บาท มีมติเปน
เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
14. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 5 จากที่ดินนายฉลอง กาหล ถึงที่ดินนายบรรจง 

แปลกจิตร ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 920 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 27,000 บาท ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 27,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
15. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 5 จากท่ีดินนายสมศักด์ิ ทรัพยมั่น ซอมแซมถนนลูกรัง 

ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีจราจรไมนอยกวา 2,400 
ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 73,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 73,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
16. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 5 จากที่ดินนางวาร ีอัตโน ถึงท่ีดินนางแดง ชาติ

มนตรี ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 1,640 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 49,000 บาท ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 49,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 เสียง 
17. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 5 จากที่ดินนางเกษร ตรีโกฎิ ถึงที่ดินนายสมพงษ ขยันคิด ซอมแซมถนนลูกรัง 

ระยะทางกวางเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือพืน้ที่จราจรไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร งบประมาณ
จํานวน 100,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 
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มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 100,000 บาท มีมติเปน

เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
18. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 6 จากที่ดินนายบุญม ีแปลกจิตร ถึงคลองสาธารณประโยชนบานไผ 

ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร หรือพื้นที่จราจรไมนอยกวา 
1,800 ตารางบเมตร งบประมาณจํานวน 56,000 บาท ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 56,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
19. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 6 จากที่ดินนายบุญนํา ตอคุม ถึงท่ีดินนางสาวนุจรีย 

กานบัว ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 31,000 บาท 
ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 31,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
20. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 6 จากที่ดินนายทองอินทร มีชัย ถึงท่ีดินนางขน 

มานพ ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่จราจรไมนอยกวา 1,140 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 36,000 บาท ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 36,000 บาท มีมติเปนเอก
ฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
21. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 6 จากที่ดินนายอมัรินทร เรียนศรี ถึงที่ดินนายคําพอง สิทธิปลื้ม ซอมแซมถนนลูกรัง 

ระยะทางกวางเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 1,910.00 เมตร หรือพืน้ที่จราจรไมนอยกวา 7,640 9kik’เมตร งบประมาณ
จํานวน 243,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 243,000 บาท มีมติเปน
เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
22. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 6 จากที่ดินนายทวิช มานะลอ ถึงที่ดินนายถนอม 

วงษเสนา ซอมแซมถนนลูกรัง ระยะทางกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่จราจรไมนอยกวา  400 เมตร งบประมาณจํานวน 12,000 บาท ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 12,000 บาท มีมติเปนเอกฉันท 
เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
23. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 จากที่ดินนายอาคม ศรีภักดี ถึงที่ดินนาง

บุญเรือน ทองเกิด ถนน คสล. กวาง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณจํานวน 106,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนอง
แสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 106,000 บาท มีมติเปนเอกฉันท 
เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
24. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จากที่ดินนายมานะ มานะตอ ถึงที่ดินนาง

คํามี สารีบท ถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ
จํานวน 135,000 บาท พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 135,000 บาท มีมติเปนเอกฉันท 
เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
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25. โครงการกอสรางถนนเสริมเหล็ก หมูที่ 2 จากที่ดินนางจงจิตต พรรณาวร ถึงที่ดินนาย

เล็ก วณิชชากร ถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณจํานวน 491,000 บาท พรอมทั่งปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน 
อบต.กนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 491,000 บาท มีมติเปน
เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
26. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีตหมูท่ี 3 จากที่กินนางอุมาสมร 

พอดี ถึงที่ดินนางทองรัตน มาสแสง แอสฟสตติกคอนกรีต ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
380.00 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณจํานวน 474,700 บาท พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 474,700 บาท มีมติเปน
เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 
27. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีต หมูที่ 6 จากที่ดินนายสมพร  

พรมบัง ถึงที่ดินนายนพดล อําภาพิรมย แอสฟสตติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 470.00 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณจํานวน 459,400 บาท พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต.หนองแสง 

มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโครงการดังกลาว งบประมาณจํานวน 459,400 บาท มีมติเปน
เอกฉันท เห็นชอบ 10 เสียง ขาดประชุม 1 คน 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
6.1 การดําเนินการไฟไหลทาง 

นายนพดล อําภาพิรมย  ทานใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือไมครบั 
ประธานสภาฯ 
นางสามารถ ผลศิร ิ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู 1 เรื่องไฟไหลทาง สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา ผมไดมีโอกาสสัญจรผาน    
   หมูที่2 สังเกตเห็นวาไฟไหลทางที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง มีบางดวงไฟไมติด จึง
   อยากจะใหทางองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงซอมแซมไฟฟาไหลทางครบั 
นายอริยะ ไชยแสง  ตอนนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงไดดําเนินการติดตั้งไฟไหลทางอยูใน 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ บริเวณหมูที่ 4 และยังติดตั้งไฟไหลทางไดวันละ 2-3 ดวงเทานั้นเนื่องจากฝนตกมาครับ 
   ถาติดตั้งไฟไหลทางหมู 4 เสร็จสมบูรณแลว จะทําการซอมไฟหมู 2 ที่ใชงานไมไดใหมีแสง
   สวางตอไปครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายนพดล อําภาพิรมย  ทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไมมีทานใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก- 
นายนพดล อําภาพิรมย  ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทานที่ใหความรวมมือในการ 
ประธานสภาฯ ประชุมและกลาวปดประชุมในครัง้นี้ 
ที่ประขุม  รับทราบ 
ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

       (ลงชื่อ).......อริยะ ไชยแสง......ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายอริยะ ไชยแสง) 
   เลขานุการสภาฯ 

/ลงชื่อ..... 
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(ลงชื่อ)...นพดล อําภาพิรมย......ผูตรวจรายงานการประชุม 

                  (นายนพดล อําภาพริมย) 
      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.ลงชื่อ....ลํายอง เสาะดน...ประธาน 

(นายลํายอง เสาะดน) 
ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

2.ลงชื่อ.....สมนึก สิทธิปลื้ม......กรรมการ 
(นายสมนึก สิทธิปลื้ม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 4 

3.ลงชื่อ......บุญสิน แยมชม.......กรรมการ 
(นายบุญสิน แยมชม) 
สมาชิกสภาฯ หมู 5 
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ภาพประกอบการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

 
 

 
 
 
 

ขอรับรองวาเปนภาพถายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2
ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จริง 

 
 



 
 
 

 
  

 


