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-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  พ.ศ. 2564 
วันที่  27  กันยำยน  2564 

ณ  หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
........................................................... 

ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นำยบุญยิ่ง เฮฮำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 บุญยิ่ง เฮฮำ  
2 นำยแปลก ปั่นสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 แปลก ปั่นสันเทียะ  
3 นำยประภำกร อยู่เย็น สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 ประภำกร อยู่เย็น  
4 นำยเชำว์ ศิริเถียร สมำชิก อบต. หมู่ที่ 16 เชำว์ ศิริเถียร  
5 นำยสมบัติ เผือกเล็ก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 17 สมบัติ เผือกเล็ก  
6 นำยชนะ เนื้อนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 20 ชนะ เนื้อนำ  
7 นำยนู จ ำพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 นู จ ำพมำย  
8 นำยสมบัติ เชิญกลำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมบัติ เชิญกลำง  
9 นำงสวัสดิ์ เยี่ยงอย่ำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 16 สวัสดิ ์ เยี่ยงอย่ำง  

10 นำงจิดำภำ แสนเจ๊ก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 18 จิดำภำ แสนเจ๊ก  
11 นำยค ำแสน อ่ ำกลำง สมำชิก อบต. หมู่ที่ 9 ค ำแสน อ่ ำกลำง  
12 นำยฐปนพงศ์   พิมพ์พัชระบุญ สมำชิก อบต. หมู่ที่  3 ฐปนพงศ์   พิมพ์พัชระบุญ  
13 นำยพูน แตกโพธิ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 พูน แตกโพธิ์  
14 นำยหิรัญ เนื้อนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 หิรัญ เนื้อนำ  
15 นำยสุชำติ เฮฮำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 สุชำติ เฮฮำ  
16 นำยบุญเสริม กรวดกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 บุญเสริม กรวดกระโทก  
17 นำยคูณ เป็นพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 คูณ เป็นพิมำย  
18 นำยจ ำลอง รำวพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 จ ำลอง รำวพิมำย  
19 นำยณรงค์ มิ่งพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 ณรงค์ มิ่งพิมำย  
20 นำยภำคิน หำญนำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 ภำคิน หำญนำ  
21 นำยสังวำลย์ สุนทะวงค์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 สังวำลย์ สุนทะวงค์  
22 นำงแสงทอง อำศัยป่ำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 แสงทอง อำศัยป่ำ  
23 นำยบุญช่วย ยิ้มน้อย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 บุญช่วย ยิ้มน้อย  
24 นำยส ำเริง มิ่งพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 20 ส ำเริง มิ่งพิมำย  
25 นำยสมบัติ กิ้นบุรำณ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 สมบัติ กิ้นบุรำณ  
26 นำยประดิษฐ์ ชัยสิทธิ ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 ประดิษฐ์ ชัยสิทธิ ์  
27 นำยเชิด บุญสกุลไทย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 เชิด บุญสกุลไทย  
28 นำยส ำรวย กว้ำงพิมำย สมำชิก อบต. หมู่ที่ 12 ส ำรวย กว้ำงพิมำย  
29 นำยบ ำรุง ซื่อสัตย์ ประธำนสภำฯ บ ำรุง ซื่อสัตย์  
30 นำยอุทิตย์ บรรจงปรุ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 19 อุทิตย์ บรรจงปรุ  
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
31 นำงสำวอำรีรัตน์    ขวัญยืน สมำชิก อบต. หมู่ที่  1  อำรีรัตน์    ขวัญยืน  
32 นำงศศิธร บรรจงปรุ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 ศศิธร  บรรจงปรุ  
33 นำยฉลอง พฤกษำชีพ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 17 ฉลอง พฤกษำชีพ  
34 นำงสำวสุชำดำ สมสวนจิต เลขำนุกำรสภำฯ สุชำดำ สมสวนจิต  
 
ผู้ไม่มำประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยเม้ำ        กล้ำถูก รองประธำนสภำฯ ขำด 

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นำยอุดมเดช   สว่ำงจิตร นำยก อบต.หนองระเวียง อุดมเดช สว่ำงจิตร  
2 นำยปรำณีศิลป์ ปรำสำทสูง รองนำยก อบต.หนองระเวียง ปรำณีศิลป์ ปรำสำทสูง  
3 นำยวันชัย จันทร รองนำยก อบต.หนองระเวียง วันชัย จันทร  
4 นำยสมชำย อำศัยป่ำ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  2 สมชำย อำศัยป่ำ  
5 นำยสุนทร พลองพิมำย ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  1 สุนทร พลองพิมำย  
6 นำยอ ำนำจ ศรีสกุล ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  5 อ ำนำจ ศรีสกุล  
7 นำยสมควร อำศัยป่ำ เลขำนุกำรนำยกฯ สมควร อำศัยป่ำ  
8 นำยประมวล ค ำพำ เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ประมวล ค ำพำ  
9 นำยชูเกียรติ มุขพิมำย เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ชูเกียรติ มุขพิมำย  

10 นำยสมชำย สันโดษ ก ำนันต ำบลหนองระเวียง สมชำย สันโดษ  
11 นำงสำวภัททิยำ สมสวนจิต รองปลัด  อบต. ภัททิยำ สมสวนจิต  
12 นำงมนัสดำ โสมทองหลำง นักวิชำกำรสุขำภิบำล รักษำรำชกำร

แทน ผอ.กองสำธำรณสุข ฯ 
มนัสดำ โสมทองหลำง  

13 นำงกุศลิน นพบุญชลธี ผอ.กองคลัง กุศลิน นพบุญชลธี  
14 นำงสำวน้ ำทิพย์ ชอบใจ ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม น้ ำทิพย์ ชอบใจ  
15 นำยณัฐฐำกร จ่ำยนอก ผอ.กองส่งเสริมกำรเกษตร ณัฐฐำกร จ่ำยนอก  
16 นำยวสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลำง หัวหน้ำส ำนักปลัด วสวัตติ ์ อ้วนโพธิ์กลำง  
17 นำยอรรคเดช แข็งแรงดี นำยช่ำงโยธำ  อรรคเดช แข็งแรงดี  
18 นำงพรสิริ ชนะชัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พรสิริ ชัยชนะ  
19 นำงสำวประสิ

ตำ 
งำมพิมำย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ประสิตำ งำมพิมำย  
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ สมำชิกสภำ อบต. ครบแล้ว ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและเปิด

กำรประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และกล่ำวเปิดกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564  เวลำ 09.30 น. 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกขำด 1 ท่ำน   
 นำยเม้ำ  กล้ำถูก   รองประธำนสภำฯ 

ระเบียบวำระท่ี  2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
    1. รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3   
                                   ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 
ประธำนสภำฯ สมำชิก อบต. ทุกท่ำนคงได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมที่จัดเตรียมให้สมำชิกไว้ตรวจสอบ

แล้ว  มีสมำชิกท่ำนใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 16 สิงหำคม 2564  หรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำที่
ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  3  กระทูถ้ำม 
ประธำนสภำฯ  เนื่องจำกไม่มีสมำชิก อบต. ยื่นกระทู้ต่อประธำนสภำฯ  ผมขอผ่ำนไป วำระท่ี 4 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพื่อพจิำรณำ 
 4.1 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 
นำยกฯ ผมขอมอบให้ผู้อ ำนวยกำรกองคลังเป็นผู้ชี้แจงครับ 
นำงกุศลิน เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนฯ ดิฉัน     

นำงกุศลิน  นพบุญชลธี ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย  
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อที่ 27 กำรโอนเงิน  
งบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน โดยกำรโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ   
คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  

 รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้ กำรโอนงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
มี 1 โครงกำร ดังนี้ค่ะ  
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บญัชีโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

งบลงทุน 

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองระเวียงอ าเภอพมิายจงัหวดันครราชสีมา 

 

            

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย 
โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมตั ิ

งบประมาณกอ่น
โอน 

(+/-) จ านวนเงนิทีโ่อน 
งบประมาณหลงั

โอน 

เหตุผล/ค า
ชี้แจงการโอน
งบประมาณ
รายจ่าย 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

บรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งบบุคลากร เงนิเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงนิเดือน 
พนกังาน 

- 907,380.00 729,510.00 496,0.00.00 (-) 233,510.00 

  

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

โครงสรา้ง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
      

งบลงทุน คา่ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

คา่กอ่สรา้ง
สาธารณูปโภค 

 โครงการ 
กอ่สรา้งถนน 
คสล. บา้น
หนองขาม 
หมูท่ี ่2  
สายกลางสระ
น ้าหนองขาม 

- - 496,000.00 (+) 496,000.00 เพือ่ต ัง้จา่ยเป็น
รายการใหม่ 
โครงการ
กอ่สรา้งถนน 
คสล. บา้น
หนองขาม หมู่
ที ่2 สายกลาง
สระน ้าหนอง
ขาม 
ด าเนินการ 
กอ่สรา้งถนน 
คสล. ผวิจราจร
กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 208 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกวา่ 832 
ตร.ม. พรอ้ม
ไหลท่าง 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกท่ำนใด มีข้อซักถำมหรือข้อสงสัยหรือไม่ เชิญครับ 
    ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเรื่องกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
ที่ประชุมสภำฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ     ไม่มี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมำชิกสภำฯ อยู่ในที่ประชุม  33 คน 

  4.2 ขออนุมัติกันเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
ประธำนสภำฯ   ขอเชิญท่ำนนำยกครับ 
นำยก อบต.  ในกรณีที่ขออนุมัติกันเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (กรณีไม่ได้ก่อนี้ผูกพัน) ผม

ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองคลังเป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดครับ 
นำงกุศลิน เรียนประธำนสภำฯ  สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงกุศลิน นพบุญชลธี 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง จึงขออนุมัติกันเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(กรณีไม่ได้ก่อนี้ผูกพัน) ดังนี้ 
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    หมวดงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2564 

ล ำดับ
ที่ 

แหล่งเงิน แผนงำน งำน งบ 
ประเภท 

โครงกำร 
จ ำนวนเงิน 

เบิกจ่ำย คงเหลือ 
รำยจ่ำย ที่ขอกัน 

1 เงินงบประมำณ บริหำรงำนทั่วไป บริหำรทั่วไป ลงทุน ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
จัดซื้อชุดรับแขก  
จ ำนวน 1 ชุด 

         
40,000.00  

                   
-    

         
40,000.00  

        ค่ำครุภัณฑ์  ประกอบไปด้วย         

           -โซฟำ 3 ที่นั่งจ ำนวน 1 ตัว        

           -โซฟำ 1 ที่นั่ง จ ำนวน 4 ตัว          

           -โต๊ะกลำง จ ำนวน 1 ตัว        

            -โต๊ะข้ำง จ ำนวน 2 ตัว       

2 เงินงบประมำณ กำรรักษำควำมสงบ ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
เลื่อยโซ่ยนต์   
จ ำนวน 1 เครื่อง 

         
10,000.00  

                   
-    

         
10,000.00  

    ภำยใน และระงับอัคคีภัย ค่ำครุภัณฑ์   
-จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์แท่น
บังคับโซ ่       

        
  

  
11.5 นิ้ว (บำร์ยึดโซ่) 
เครื่องยนต์         

        
  

  
เบนซิน 2 จังหวัด ขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ       

            
0.6 แรงม้ำ ประกอบพร้อม
ใช้งำน       

                    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
         
50,000.00    

         
50,000.00  

          

 

หมวดงบลงทุน ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 8 โครงกำร ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดงบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ปีงบประมาณ 2564 

ล ำดับ
ที่ 

แหล่งเงิน แผนงำน งำน งบ 
ประเภท 

โครงกำร 
จ ำนวนเงิน 

เบิกจ่ำย คงเหลือ 
รำยจ่ำย ที่ขอกัน 

1 เงินงบประมำณ บริหำรงำนทั่วไป บริหำรทั่วไป ลงทุน ค่ำบ ำรุงรักษำและ 
โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมอำคำร 

       
500,000.00  

                   
-    

       
500,000.00  

  
      

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ปรับปรุงที่ดินและ 

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล   

    

          สิ่งก่อสร้ำง หนองระเวียง       

                    

2 เงินงบประมำณ เคหะและชุมชน บ ำบัดน้ ำเสีย ลงทุน ค่ำก่อสร้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ 

       
382,000.00  

                   
-    

       
382,000.00  

        
ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง สิ่งสำธำรณูปโภค 

ภำยในหมู่บ้ำนนำตำหิน 
หมู่ที่ 9        

            คุ้มกลำงใจนำง       
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ล ำดับ
ที่ 

แหล่งเงิน แผนงำน งำน งบ 
ประเภท 

โครงกำร 
จ ำนวนเงิน 

เบิกจ่ำย คงเหลือ 
รำยจ่ำย ที่ขอกัน 

3 เงินงบประมำณ เคหะและชุมชน บ ำบัดน้ ำเสีย ลงทุน ค่ำก่อสร้ำง โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 
       
400,000.00  

                   
-    

       
400,000.00  

        
ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค หน้ำที่ท ำกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองระเวียง       

                   

4 เงินงบประมำณ อุตสำหกรรม ก่อสร้ำง 
ลงทุน 

ค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
     
1,380,000.00  

                   
-    

     
1,380,000.00  

    
และกำรโยธำ โครงสร้ำงพื้นฐำน  ค่ำที่ดินและ

สิ่งก่อสร้ำง 
สิ่งสำธำรณูปโภค จำกบ้ำนหนองบัวค ำ  

หมู่ที่ 5 ไป       

            บ้ำนโนนหญ้ำนำง หมู่ที่ 8       

5 เงินงบประมำณ อุตสำหกรรม ก่อสร้ำง ลงทุน ค่ำก่อสร้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนง้ิว 

     
1,073,000.00  

                   
-    

     
1,073,000.00  

    
และกำรโยธำ โครงสร้ำงพื้นฐำน ค่ำที่ดินและ

สิ่งก่อสร้ำง 
สิ่งสำธำรณูปโภค หมู่ที่ 4 ต่อจำกถนน คสล. 

เดิม        

            
สำยป่ำช้ำถึงสำมแยก  
หมู่ที่ 15         

            
ไปหมู่ที่ 3 

      

6 เงินงบประมำณ อุตสำหกรรม ก่อสร้ำง ลงทุน ค่ำก่อสร้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.        

796,000.00  
                   
-    

       
796,000.00  

    และกำรโยธำ โครงสร้ำงพื้นฐำน ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค บ้ำนดอนหวำย หมู่ที่ 3 ไป
บ้ำนโจด 

      

           หมู่ที่ 15 ต่อจำกถนน คสล. 
เดิม 

      

 
      

 
   

7 เงินงบประมำณ อุตสำหกรรม ก่อสร้ำง ลงทุน ค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
     
1,807,000.00  

                   
-    

     
1,807,000.00  

    และกำรโยธำ โครงสร้ำพ้ืนฐำน  ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค บ้ำนมำบประดู่ หมู่ที่ 7  
จำกสี่แยก 

      

    
 

        ซอย 6 ไปบ้ำนโนนหญ้ำนำง        

    
 

        หมู่ที่ 8       

8 เงินงบประมำณ อุตสำหกรรม ก่อสร้ำง ลงทุน ค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 
       
978,000.00  

                   
-    

       
978,000.00  

    และกำรโยธำ โครงสร้ำงพื้นฐำน ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค บ้ำนดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไป
บ้ำนหนองบัวค ำ หมู่ที่ 5 

      

            
 

       

 
รวมท้ังสิ้น 

     
7,316,000.00   

     
7,316,000.00  

 
 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกหรือผู้เข้ำร่วมประชุมมีข้อสงสัยหรือข้อสักถำมหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุม
   ขออนุมัติกันเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ครับ 

ที่ประชุมสภำฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ      ไม่มี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมำชิกสภำฯ อยู่ในที่ประชุม  33 คน 
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 4.3 ขออนุมัติขยำยเวลำจ่ำยเงินไว้เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 
นำยก อบต. ในกรณีที่ขออนุมัติกันเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (กรณีไม่ได้ก่อนี้ผูกพัน)  

ผมขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองคลังเป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดครับ 
นำงกุศลิน เรียนประธำนสภำฯ สมำชิก อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงกุศลิน นพบุญชลธี  

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน  
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวด 
ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่นได้อีก 
ไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว   
หำกองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยำยเวลำ
เบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  
จึงขออนุมัติขยำยเวลำจ่ำยเงินไว้เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  รำยละเอียดขอ
ขยำยเวลำเบิกจ่ำย  ปีงบประมำณปี พ.ศ. 2563 (ขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565) กรณไีม่ไดก้่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดขอขยายเวลาเบิกจ่าย 

ปีงบประมาณ 2563  (ขอขยายเวลาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565) 

กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ล ำดับ
ที่ 

แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด 
ประเภท 

โครงกำร 
จ ำนวนเงิน 

เบิกจ่ำย คงเหลือ 
รำยจ่ำย ที่ขอกัน 

1 เงินงบประมำณ บริหำรงำนทั่วไป บริหำรทั่วไป ลงทุน ค่ำก่อสร้ำง โครงกำรจัดท ำทำงเดินพร้อม 
       
200,000.00  

                   
-    

       
200,000.00  

        
ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
คนพิกำรและผู้สูงอำยุ       

                   

                    

2 เงินงบประมำณ อุตสำหกรรม ก่อสร้ำง ลงทุน ค่ำก่อสร้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
ประปำหมู่ที่ 

       
730,000.00  

                   
-    

       
730,000.00  

    
และกำรโยธำ โครงสร้ำงพื้นฐำน ค่ำที่ดินและ

สิ่งก่อสร้ำง 
สิ่งสำธำรณูปโภค 6 จุดต้ังศำลำประชำคม 

บ้ำนหนอง-       

            
ระเวียง หมู่ที่ 6 

      

                    

รวม 
       
930,000.00    

       
930,000.00  

 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิก อบต. ท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือข้อสักถำมหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำฯ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบให้อนุมัติขยำยเวลำจ่ำยเงินไว้เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 

2565 รำยละเอียดขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ขอขยำยเวลำ
เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จ ำนวน 2 โครงกำร 
จ ำนวนเงินทั้งสิ้น  930,000  บำท  ขอได้โปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุมสภำฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ      ไม่มี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมำชิกสภำฯ อยู่ในที่ประชุม  33 คน 

 4.4 กำรขอควำมเห็นชอบจัดตั้งป่ำชุมชน 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ชี้แจงข้อมูล รำยละเอียดกำรจัดตั้งป่ำไม้ชุมชนครับ 
นำยประมวล ค ำพำ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกครับ ผมนำยประมวล ค ำพำ 

ตัวแทนหัวหน้ำหน่วยป้องกันและพัฒนำป่ำไม้หนองบุญมำก อ ำเภอจักรำช ที่เข้ำร่วม
ประชุมในวันนี้คือขอควำมเห็นชอบในกำรจัดตั้งป่ำชุมชน บ้ำนโนนหญ้ำนำง หมู่ที่ 8 โดย
กรมป่ำไม้ได้มีโครงกำรให้ออกมำส ำรวจป่ำชุมชน ตำมพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. 
2562 ให้ส ำรวจว่ำป่ำไหนที่หมดอำยุและยังไม่หมดอำยุ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ออกมำส ำรวจแล้ว
เห็นว่ำป่ำชุมชน บ้ำนโนนหญ้ำนำง หมู่ที่ 8 ได้หมดอำยุหลำยปีแล้ว กรมป่ำไม้จึงเสนอให้
จัดตั้งป่ำชุมชนบ้ำนโนนหญ้ำนำงขึ้นใหม ่ซึ่งจะให้ท่ำนก ำนันประสำนอีกรอบหนึ่งครับ 

นำยสมชำย สันโดษ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิก อบต. ท่ำนนำยกฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
    ตำมระเบียบวำระที่ 4.4 กำรขอควำมเห็นชอบในกำรจัดตั้งป่ำชุมชน บ้ำนโนนหญ้ำนำง 
    หมู่ที่ 8 ตำมที่ตัวแทนหน่วยป้องกันและพัฒนำป่ำไม้หนองบุญมำก ไดน้ ำเข้ำที่ประชุมใน
    วันนี้ ป่ำชุมชนบ้ำนโนนหญ้ำนำงเดิมได้ขึ้นทะเบียนเป็นป่ำชุมชนมำตั้งแต่ประมำณ พ.ศ. 
    2545 ซึ่งปัจจุบันได้หมดอำยุหลำยปีแล้ว ซึ่งคนในชุมชนได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของ 
    กำรอนุรักษ์ป่ำแห่งนี้ เอำไว้ให้ลูกหลำนได้ศึกษำถือว่ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติอีกผืนหนึ่ง
    ที่จะพอให้ชำวต ำบลหนองระเวียงได้เห็นสภำพป่ำ ซึ่งเป็นป่ำที่มีควำมอุดมสมบูรณ์
    ในโอกำสนี้ทำงชุมชนหมู่บ้ำนได้ปรึกษำหำรือมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรป่ำชุมชนขึ้นมำ
    ใหม่และมีกำรประชุมรำษฎรในหมู่บ้ำน ก็ได้เห็นถึงควำมส ำคัญและได้มีมติในหมู่บ้ำนให้
    มีกำรขึ้นทะเบียนเป็นป่ำชุมชนของหมู่บ้ำนต่อไป ซึ่งป่ำแปลงนี้มีพ้ืนที่ประมำณ 300 ไร่  
    แบ่งเป็นพ้ืนที่ 2 ประเภท คือ 1. พ้ืนที่ป่ำที่ใช้ประโยน์ได้  2. พ้ืนที่ป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์
    ครับ ก็ฝำกท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ และสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน ได้พิจำรณำให้
    ควำมเห็นชอบในกำรจัดตั้งป่ำชุมชนต่อไปครับ 
ประธำนสภำฯ   ครับ ขอบคุณท่ำนก ำนันสมชำย สันโดษ กำรขอควำมเห็นชอบเรื่องกำรจัดตั้งป่ำชุมชน 
    ตำมที่ท่ำนก ำนันได้ให้ชี้แจงรำยละเอียด มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือ
    ข้อเสนอแนะไหมครับ เชิญครับ เชิญท่ำนแปลกครับ 
นำยแปลก ปั่นสันเทียะ  ครับขออนุญำตประธำนสภำฯ ที่เคำรพ สมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน และผู้เข้ำร่วม
    ประชุมทุกท่ำนผมนำยแปลก ปั่นสันเทียะ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 ขอสอบถำมว่ำส ำนัก
    สงฆ์ไปตั้งอยู่ในป่ำ ถ้ำมีกำรจัดตั้งป่ำชุมชนแล้วมีส ำนักสงฆ์ไปตั้งอยู่จะมีควำมถูกต้อง
    หรือไมอ่ย่ำงไรครับ อยำกเรียนสอบถำมครับ ขอบคุณมำกครับ 
ประธำนสภำฯ   ครับ เชิญท่ำนเจ้ำหน้ำที่ ครับ    
นำยประมวล  ค ำพำ  ครับ ส ำนักสงฆ์ คือได้มีกำรจัดท ำบันทึกให้พระสงฆ์ออกจำกพ้ืนที่ป่ำ ซึ่งส ำนักสงฆ์ยังอยู่
    ในป่ำ แต่ว่ำพระสงฆ์ไม่อยู่ ซึ่งพระสงฆ์ยินยอมออกจำกพ้ืนที่ป่ำไปแล้วครับ ซึ่งก็ทรำบว่ำ
    ท่ำนไปอยู่ตำมแนวเขตป่ำครับ 
นำยสมชำย สันโดษ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ตำมที่มีคณะสงฆ์เข้ำไปใช้
    สถำนที่ปฏิบัติธรรมในส่วนนั้นเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับป่ำชุมชน ซึ่งเลขำคณะสงฆ์ได้ไปขอซื้อที่
    ที่ติดกับป่ำชุมชนจ ำนวน 2 แปลง ซึ่งก็มีกำรสร้ำงศำลำเป็นสิ่งปลูกสร้ำงในพ้ืนที ่ที่ ไ ด้ รั บ
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    กำรบริจำคจำกชำวบ้ำน ณ ปัจจุบันศำลำแห่งนี้ก็เป็นสถำนที่ท ำกิจกรรมด้ำนศำสนำ 
    ในส่วนของกุฏิหลังเล็ก ๆ ที่ท่ำนเข้ำไปสร้ำงอยู่ในป่ำชุมชน ซึ่งก็ยังไม่ได้มีกำรพูดคุย
    และเข้ำตรวจสอบอย่ำงชัดเจน เพรำะทรำบว่ำมีภิกษุที่ใช้พ้ืนที่ตรงนี้เฉพำะช่วงเข้ำพรรษำ
    ซึ่งหลังจำกออกพรรษำแล้ว ท่ำนก็คงจะออกมำปฏิบัติกิจของสงฆ์ แห่งอ่ืน และ  
    ณ ปัจจุบันคณะสงฆ์ก็มีพ้ืนที่ของตัวเองเป็นกำรเฉพำะแล้วครับ 
ประธำนสภำฯ   ครับ ขอบคุณครับท่ำนก ำนันสมชำย สันโดษ 
    มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  เชิญครับ 
เลขำนุกำรสภำฯ   ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ขออนุญำตสอบถำมไปในส่วนของกรมป่ำไม้ค่ะ ในเรื่อง
    ของกำรจัดตั้งป่ำชุมชน อยำกให้ท่ำนน ำเรียนในที่ประชุมในเรื่องของระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ในเรื่องของกำรจัดตั้งป่ำชุมชนและเรื่องของกำรดูแล กรณีที่มีกำรจัดตั้งป่ำชุมชนไปแล้ว
    ว่ำหำกกรณีมีกำรบุกรุก คณะกรรมกำรที่จัดตั้งมีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงไรบ้ำง หรือในส่วน
    ของกรมป่ำไม้มีมำตรกำรอย่ำงไรบ้ำง อยำกให้ท่ำนช่วยชี้แจ้งในเรื่องของระเบียบกำร
    จัดตั้งป่ำชุมชนค่ะ 
ประธำนสภำฯ    ครับเชิญเจ้ำหน้ำที่ ครับ 
นำยประมวล ค ำพำ  ครับ ตำมระเบียบกำรจัดตั้งป่ำชุมชน พ.ศ. 2562 หำกพ้ืนที่ตรงนี้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
    เป็นป่ำชุมชนแล้ว สำมำรถด ำเนินคดีกับผู้บุกรุกป่ำไม้ ผู้แผ้วถำงป่ำหรือผู้ที่น ำขยะไปทิ้ง
    ไดค้รับ สำมำรถด ำเนินกำรจับกุมหรือปรับและด ำเนินคดีได้ครับ  
    ส่วนอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรป่ำชุมชน อยู่ที่ประธำน โดยประธำนจะประสำนกับ
    คณะกรรมกำรชุมชน ซึ่งประธำนสำมำรถจับกุมด ำเนินคดีหำกมีผู้บุกรุกได้ครับ 
ประธำนสภำฯ   ครับเชิญ ท่ำนเชิดครับ 
นำยเชิด    กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ำร่วม
    ประชุมทุกท่ำน ผมนำยเชิด บุญสกุลไทย สมำชกสภำฯ หมู่ที่ 12 ขอน ำเรียนเพ่ิมเติม
    กำรจัดตั้งป่ำชุมชน ป่ำไม้ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ของต ำบลหนองระเวียงได้ใช้ประโยชน์
    ร่วมกัน ตำมที่ท่ำนก ำนันได้ชี้แจง มีพ้ืนที่จ ำนวน 300 กว่ำไร่ กำรใช้ประโยชน์ในส่วน
    ของชุมชนในหมู่บ้ำนและต่ำงหมู่บ้ำน อยำกเรียนสอบถำมว่ำกำรใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
    ในส่วนของป่ำชุมชนว่ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร และในส่วนของพระสงฆ์ที่มีกำรจัดซื้อที่
    นั้นซื้อตรงไหนอย่ำงไร ครับ ขอบคุณครับ 
นำยประมวล ค ำพำ  ครับหำกป่ำชุมชนแห่งนี้ได้รับกำรอนุมัติจัดตั้งเป็นป่ำชุมชนแล้ว จะมีกำรแบ่งโซนใน 
    กำรใช้ประโยชน์ 60:40 คือเป็นป่ำอนุรักษ์ร้อยละ 60 และใช้ประโยชน์ร้อยละ 40 
    กำรใช้ประโยชน์ให้ประชำคมหมู่บ้ำนและให้ประธำนชุมชนรับรอง สำมำรถให้เช่ำเพ่ือ 
    ท ำกำรเกษตรปลูกอ้อย ปลูกมันส ำปะหลังได้ครับ โดยเงินค่ำเช่ำเอำมำเข้ำหมู่บ้ำน  
    เข้ำกองทุนหมู่บ้ำนเพ่ือท ำประโยชน์เพื่อพัฒนำหมู่บ้ำนได้ครับ  
นำยสมชำย สันโดษ  กรณีป่ำแห่งนี้ได้จัดตั้งเป็นป่ำชุมชนแล้วจะมีกำรอนุรักษ์เพ่ิมเติม โดยกำรปลูกป่ำไม้เต็ง 
    ป่ำไม้แดงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวขึ้นไปอีกครับ 
ประธำนสภำฯ   ครับขอคุณท่ำนก ำนันที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม เชิญครับ 
    เชิญท่ำนสังวำลย์ครับ 
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นำยสังวำลย์   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
    กระผมนำยสังวำลย์ สุนทะวงค์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมขอพูดเสริมท่ำนก ำนัน  
    ทำงชุมชนของเรำได้ท ำกำรประชำคมหมู่บ้ำนให้มีกำรจัดตั้งป่ำชุมชน โดยแบ่งเป็น 
    สองโซน โซนแรกคือพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จะเป็นช่วงอ่ำงขำมป้อมที่เรำไปปลูกป่ำเมื่อหลำย
    ปีก่อนไปทำงทิศใต้ของหมู่บ้ำนไปจนถึงถนนคอนกรีตของหมู่บ้ำน  และเป็นพ้ืนที่ที่
    เมื่อก่อนมีชำวบ้ำนทั้งบ้ำนใหม่ทิพย์ประชำและโนนหญ้ำนำง ที่เข้ำใช้พ้ืนที่ตรงนั้นตั้งแต่
    สมัยรุ่นปู่รุ่นย่ำ แต่ปัจจุบันก็มีกำรประชำคมขอคืนและเห็นชอบให้มีกำรปลูกป่ำในพ้ืนที่
    ใช้สอย  โซนที่สองจำกอ่ำงขำมป้อมมำทำงทิศเหนือเป็นป่ำอนุรักษ์ พ้ืนที่เขตห่วงห้ำม
    เป็นป่ำเบญจพรรณ  และทำงด้ำนทิศเหนือนี้ที่ท่ำนพระอำจำรย์ขอซื้อหรือมีผู้บริจำคให้
    ก็จะเป็นที่ที่อยู่ติดกับพ้ืนที่ของอบต.คูณ เป็นพิมำย ซึ่งท ำกำรปลูกป่ำยำงนำกว่ำ 300 ต้น 
    และอีกโซนหนึ่งที่ท่ำนไปสร้ำงวัดฝั่งทิศตะวันออกตรงนั้นจะเป็นที่ดินของชำวบ้ำนที่ 
    พระอำจำรย์ซื้อ 2 แปลงรวมประมำณ 8 ไร่ครับ ซึ่งกระผมก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมให้พ่ีน้อง
    สมำชิกทุกท่ำนเข้ำใจในส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำฯ   ครับขอบคุณท่ำนสังวำลย์ครับ ที่ได้อธิบำยให้ท่ำนสมำชิกเข้ำใจและทรำบ 
    มีสมำชิกท่ำนใด มีข้อคดิเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ  
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 4.4 กำรขอควำมเห็นชอบจัดตั้งป่ำชุมชนบ้ำนโนนหญ้ำนำง

หมู่ที่ 8 
 
ที่ประชุมสภำฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ      ไม่มี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมำชิกสภำฯ อยู่ในที่ประชุม  33 คน 

  4.5 กำรขอควำมเห็นชอบก่อสร้ำงสะพำนแขวงทำงหลวงชนบทนครรำชสีมำ 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่ที่จะชี้แจงครับ เชิญครับ 
เลขำนุกำรสภำ ตัวแทนของทำงหลวงชนบทมีไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ 
ประธำนสภำฯ ขอเชิญท่ำนรองวันชัย ครับ 
นำยวันชัย ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ครับ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ  

ผู้ทรงเกียรติครับ ผมนำยวันชัย จันทร รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  
ผมได้รับกำรประสำนจำกหัวหน้ำโอน เทียนทอง ผอ.หมวดบ ำรุงทำงหลวงชนบทจักรำช
ว่ำติดภำรกิจอยู่ที่อ ำเภอหนองบุญนำก จึงส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมแทน เจ้ำหน้ำก็ไม่มี
ข้อมูล รำยละเอียดกำรขยำยทำงเส้นบ้ำนหนองบัวค ำ หมู่ 5 เพ่ือให้รับกับกำรขยำย
สะพำนที่จะมีกำรขยำยข้ำงละ 2 เมตร ซึ่งในปีก่อนนั้นเกิดปัญหำว่ำกำรขออนุญำตต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสภำฯ ท้องถิ่นก่อนเพ่ือให้เป็นไปตำมแบบกำรขออนุญำตของกรมป่ำไม้ 

เลขำนุกำรสภำฯ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ และท่ำนรองนำยกฯ ค่ะ ในส่วนของทำงหลวงชนบท 
ปัจจุบันกรณีท่ีมีกำรขยำยทำงหรือขยำยสะพำนในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นในส่วนของ พ.ร.บ. 
ป่ำไม้ กำรอนุญำตตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ โดยขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯ เรำแล้ว  เพ่ือไปยื่น
เรื่องตำมระเบียบของกรมป่ำไม้  ในกำรขยำยทำงอำจจะมีต้นไม้ที่อยู่ริมทำงที่เขำจะ 
ต้องตัด ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องที่จะต้องไปยื่นเรื่องขอกรมป่ำไม้อีกทีหนึ่ง ตำมแบบที่ขอ
อนุญำตมำเป็นตำมแบบกำรขออนุญำตของกรมป่ำไม้ จึงขอน ำเรียนท่ำนสมำชิกทุกท่ำนทรำบ 
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ประธำนสภำฯ ขอบคุณครับ 
เลขำนุกำรสภำฯ ตัวแทนทำงหลวงชนบทมีรำยละเอียดชี้แจงเพ่ิมเติมไหมค่ะ  
นำยอรรคเดช กระผมนำยอรรคเดช แข็งแรงดี นำยช่ำงโยธำ แขวงทำงหลวงชนบทนครรำชสีมำ ได้รับ

มอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุม แต่ไม่มีข้อมูลครับ 
เลขำนุกำรสภำฯ ขออนุญำตให้หัวหน้ำส ำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ  
นำยวสวัตติ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วม

ประชุมทุกท่ำนครับ ผมนำยวสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลำง หัวหน้ำส ำนักปลัด รักษำรำชกำรแทน  
ผอ.กองช่ำง  เรื่องกำรขออนุญำตสร้ำงสะพำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หนองระเวียง เจ้ำหน้ำที่ได้ประสำนว่ำมีกำรก่อสร้ำงและขยำยสะพำนทำงหลวงชนบท
หมำยเลข 3010 พ้ืนที่ บริ เวณบ้ำนหนองบัวค ำ โดยเจ้ำที่หน้ำที่ประสำนมำ 
ทำงหลวงชนบทจะต้องขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำไม้ตำมมำตรำ 54 ของ 
พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งเอกสำรหลักฐำนในกำรขออนุญำตจะอยู่ในแบบค ำขอ  
ซ่ึงจะต้องมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง คือหลักฐำน
กำรแสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
ตั้งอยู่ก่อนจึงจะด ำเนินโครงกำรนั้นได้ จึงน ำเรื่องเข้ำขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯ เรำครับ 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ 
เลขำนุกำรสภำฯ ขออนุญำตเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ช่วยชี้แจงเพ่ิมเติม ได้ไหมค่ะ 
นำยประมวล  ค ำพำ ครับขออนุญำตเพ่ิมเติม กำรขออนุญำตสร้ำงสะพำน ตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ. 2484 ไม้

ประเภท ข 13 ชนิด และประเภท ก 185 ชนิด ถ้ำอยู่ในบริเวณขอบข้ำงทำงสำมำรถท ำ
เรื่องขอไปที่กรมป่ำไม้เพ่ือจะด ำเนินโครงกำรนั้นต่อไปได้ครับ 

เลขำนุกำรสภำฯ ในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียงของเรำจะเกี่ยวข้องในเรื่องของกำรให้
ควำมเห็นชอบ ให้ท่ำนสมำชิกช่วยกันพิจำรณำในส่วนที่กรมทำงหลวงชนบทจะ
ด ำเนินกำรคือมีควำมจ ำเป็นและเนื่องจำกอยู่ในพ้ืนที่ของต ำบลของเรำนะคะ กำรขยำย
สะพำนขยำยถนนอำจจะมีผลกระทบกับคนบ้ำนเรำ แต่หน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรที่จะ
เข้ำด ำเนินงำนในพ้ืนที่ก็มีควำมจ ำเป็นที่จะให้สภำฯ เรำให้ควำมเห็นชอบ เนื่องจำกว่ำ
สมำชิกสภำเรำเป็นตัวแทนหมู่บ้ำน และทำงหลวงชนบทเองอยำกด ำเนินกำรให้ถูกต้อง
เพ่ือที่จะเข้ำไปในพ้ืนที่ได้อย่ำงถูกต้อง จึงขอให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำค่ะ 

นำยกฯ ผู้ใหญ่บ้ำนหนองบัวค ำ หมู่ 5 มีอะไรชี้แจงไหมครับ 
ประธำนสภำฯ เชิญครับ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 5 เชิญครับ 
นำยอ ำนำจ  (ผญ.บ้ำนหมู่ 5) กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ ส ำหรับเรื่องขยำยสะพำน ครับผมได้มีกำร

ประสำนงำนกับนำยช่ำงว่ำจะมีกำรขยำยทำงจำกหน้ำบ้ำนผู้ใหญ่ค ำพัน์ และสะพำนก็จะ
มีกำรขยำยมำทำงฝั่งทิศตะวันออกฝั่งฝำย คือเส้นทำงจำกสะพำนมำยังที่ท ำกำร อบต.  
มันเป็นรูปตัวเอสซึ่งเป็นเส้นทำงอันตรำย ฉะนั้นจะมีกำรท ำโค้งเพ่ือให้รับกับสะพำนครับ 

ประธำนสภำฯ ขอบคุณท่ำนผู้ใหญ่ครับ 
 มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ 
 ถ้ำไม้มีผมจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุมสภำฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ      ไม่มี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมำชิกสภำฯ อยู่ในที่ประชุม  33 คน 
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ประธำนสภำฯ 4.6 พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2564-2570)  
ประธำนสภำฯ เชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 
นำยกฯ ขอมอบหมำยให้หัวหน้ำส ำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงครับ 
นำยวสวัตติ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วม

ประชุมทุกท่ำนครับ ผมนำยวสวัตติ์ อ้วนโพธิ์กลำง หัวหน้ำส ำนักปลัด เรื่องกำรพิจำรณำ
ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2564-2570) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

 1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำควำมต้องกำรประเด็นกำร
พัฒนำที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและข้อมูลแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
และแผนชุมชนมำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น รวบรวมแนวทำงและข้อมูลมำ
วิเครำะห์เพื่อจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 3. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่น 

 4. ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น และประกำศใช้แผนฯ เพ่ือให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่น
เสนอต่อสภำฯ เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วจึงพิจำรณำอนุมัติ และประกำศใช้เป็น
แผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไปครับ ซึ่งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำในแล้วเสร็จ
ภำยในวันที่ 30 ตุลำคมก่อนปีงบประมำณถัดไปครับ ให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนดูตำม
เอกสำรร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่จัดส่งให้ครับมีรำยละเอียดทั้งหมด 4 ส่วน ให้ท่ำนดูใน
ส่วนที่ 3 หน้ำ 53 ครับเป็นกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติยุทธศำสตร์และ
แผนงำนที่เกี่ยวข้องครับ คือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียงเรำจะมีทั้งหมด 6 
ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำด้ำน
สังคมและคุณภำพชีวิต ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรพัฒนำอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ มีทั้งหมด 6 ยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน 4 แผนงำน และมี
หน่วยงำนที่รับผิดชอบทั้งหมด  7 กอง รำยละเอียดตำมท่ีส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570  ให้กับสมำชิกทุกท่ำนไปแล้วครับ ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้
พิจำรณำ และหำกมีข้อสงสัยหรือโครงกำรไหนตกหล่นก็ขอให้เสนอได้ครับ 

เลขำนุกำรสภำฯ ขออนุญำตท่ำนสมำชิกเปิดดูรำยละเอียดตำมร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
ตำมเอกสำรที่ส่งให้เลยค่ะ เพรำะเนื่องจำกได้จัดส่งให้ทรำบล่วงหน้ำแล้ว ให้ท่ำนสมำชิก
สภำฯ ช่วยตรวจสอบว่ำแผนของท่ำนที่ท่ำนส่งมำว่ำมีครบหรือไม่ ให้ดูโครงกำรหมู่บ้ำน
ของตัวเองว่ำโครงกำรไหนจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตรงไหนให้เสนอในที่ประชุมกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นปี 2566-2570 นั้น ตำมระเบียบต้องจัดท ำแผนให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนตุลำคมปีงบประมำณถัดไปและให้มีกำรประกำศใช้ซึ่งแผนในระหว่ำงปีที่มี
กำรด ำเนินกำรไปแล้วสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ ก็จะเป็นอ ำนำจของนำยกฯ เนื่องจำกเป็น
กำรจัดท ำแผนครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี โครงกำรไหนที่ในแผนตั้งไว้ปี 2570  
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 หำกมีกรณีที่เร่งด่วนแผน 2570 ที่ตั้งไว้อำจมีกำรปรับเปลี่ยนมำท ำในปี 2566 ได้หรือ
ที่ตั้งไว้ในปี 2566 แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันก็ปรับเปลี่ยนไปท ำในปีอ่ืนได้ค่ะ ซึ่ง
ต้องเป็นโครงกำรที่อยู่ในแผน 5 ปี แต่ถ้ำเป็นกรณีโครงกำรไม่มีอยู่ในแผนเลยท่ำนต้องท ำ
กำรประชุมประชำคมเสนอเข้ำมำใหม่ และต้องมีกำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ และ
ต้องน ำเข้ำที่ประชุมสภำฯ เพ่ือพิจำรณำ ฉะนั้นตอนนี้ให้ท่ำนดูว่ำโครงกำรไหนที่ท่ำนได้
เสนอเข้ำมำแล้วแต่ไม่มีในแผน 2566-2570 ให้ท่ำนแจ้งมำตอนนี้เลย เพ่ือจะได้ท ำกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมก่อนที่จะมีกำรประกำศใช้ซึ่งเจ้ำหน้ำที่จะต้องท ำกำรน ำข้อมูลเข้ำระบบ e-plan 

นำยประดิษฐ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  
ผมนำยประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 ได้เสนอโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ
หมู่บ้ำนหนองบัวค ำ เข้ำมำแล้วแต่ไม่เห็นมีอยู่ในร่ำงแผน ครับ ผมจึงขอเพ่ิมโครงกำรนี้
เข้ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ด้วยครับ 

เลขำนุกำรสภำฯ ค่ะเจ้ำหน้ำที่ท่ีรวบรวมข้อมูลอำจจะพิมพ์ตกหล่น เดี๋ยวให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ิมให้ค่ะ 
นำยประภำกร เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  

ผมนำยประภำกร  อยู่เย็น สมำชิก อบต. ขอตัดโครงกำรที่ 93 -96 ตำมแบบ ผ.02 
หน้ำ 81-82 เนื่องจำกทำงหมู่บ้ำนได้ด ำเนินกำรเองแล้วครับ และโครงกำรที่ตกหล่น
จำกที่ทำงหมู่บ้ำนเสนอมำ คือโครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำนโจด หมู่ที่ 15 
จำกแยกบ้ำนนำงบุญเหลือ  ฉิพิมำย ถึงทำงเข้ำไร่ นำยคะนอง  แก้วสุข ผมจึงขอเสนอให้
น ำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ด้วยครับ 

นำยวสวัตติ์  ผมเข้ำใจว่ำเป็นโครงกำรเดียวกันกับโครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำนโจดหมู่ที่ 
15 จำกบ้ำนนำยสมจิตร วิชำเพลง ถึงบ้ำนนำงเหลือ  ฉิพิมำย ใช่ไหมครับ  

นำยประภำกร คนละโครงกำรครับ 
เลขำนุกำรสภำฯ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ิมให้ตำมที่เสนอ 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกฯท่ำนใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบร่ำง

แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หรือไม่ครับ 

ที่ประชุมสภำฯ   เห็นชอบ   32 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ      ไม่มี 
   งดออกเสียง      1 เสียง 
   สมำชิกสภำฯ อยู่ในที่ประชุม  33 คน 
 
ระเบียบวำระท่ี  5 เรื่อง  อ่ืนๆ  
ประธำนสภำฯ ขอเชิญ ท่ำนนำยกฯ ครับ 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ครับ 
เลขำนุกำรสภำฯ ขออนุญำตชี้แจงในเรื่องของกำรจัดตั้งศูนย์พักคอยเกี่ยวกับเงินที่ได้รับบริจำค ดังนี้ 
 1. คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง   
 2. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  
 3. บริษัทเอกชน 
 4. ผู้น ำชุมชน     
 6. เจ้ำหน้ำที่ อบต. และประชำชนทั่วไป  
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 รวมได้รับเงินบริจำคทั้งสิ้น 79,353  บำทและได้รับบริจำคสิ่งของส ำหรับศูนย์พักคอย 
เช่น น้ ำดื่ม กำแฟ โอวันติล บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป ฯลฯ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ได้จัดท ำรำยกำรไว้ใน
ส่วนนี้อย่ำงระเอียด และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งศูนย์พักคอยตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นค่ำ
วัสดุและอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นเงิน 25,894 บำท และส ำรองจ่ำยค่ำจัดหำอำหำรส ำหรับ
ผู้ป่วย เป็นเงิน 11,165 บำท แสดงรำยกำรได้ ดังนี้ 
- รับเงินบริจำค  รวมทั้งสิ้น      79,353   บำท 
- จ่ำยค่ำวัสดุและอุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น           25,894    บำท 
- ส ำรองจ่ำยค่ำอำหำร                     11,165    บำท  

       (จะได้รับคืนจำก รพ. พิมำย)   
     รวมค่ำใช้จ่ำย ทั้งสิ้น    37,059                  บำท 
     มีเงินคงเหลือ ทั้งสิ้น  42,294     บำท 
 ค่ะก็ขอน ำเรียนให้ที่ประชุมทรำบว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียงได้จัดท ำ

รำยกำรไว้อย่ำงระเอียดแล้ว หำกสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัยสำมำรถขอดูได้ที่กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้ำไม่มี  ผมขอขอบคุณสมำชิกและ
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ที่ได้มำประชุม ผมขอปิดกำรประชุม 

ปิดประชุมเวลำ   12.30  น. 
 
 
    (ลงชื่อ)        สุชำดำ  สมสวนจิต                 ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
     (นำงสำวสุชำดำ  สมสวนจิต) 
         เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
     

     

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 
(ลงชื่อ)              
  (นำยบ ำรุง  ซื่อสัตย์) 
  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
 
 
     
    

    

 


