
-ส ำเนำ- 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่  1  เม่ือวันที่  15   มิถุนำยน  ๒๕๖3 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

……………………………. 
ผู้เข้ำประชุม  16  คน  เข้ำประชุม  16  คน  ไม่มำประชุม        คน        
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
17. 

นายอริญชัย  นรสาร 
นายอ านวย  อบเชย 
นายประภาส  แสนสุข 
นายบุญโฮม  พรหมทา 
นายถนอม  วงศ์วิลา 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 
นายวิไล  สายไธสง 
นางร าเพย  รุ่งแสง 
นางสมหวัง  คลาดกระโทก   
นายบุญชู  ติละบาล 
นายสมาน  เกษสร 
นายเสถียร  พันโน 
นายพินิจ  เข็มทอง 
นายสาคร  ศรีภูมาตย์ 
นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายศิววัชร  พัฒพินิจ 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๗ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๗ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๘ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๙ 
เลขานุการสภา อบต. 

อริญชัย  นรสาร 
อ านวย  อบเชย 
ประภาส  แสนสุข   
บุญโฮม  พรหมทา 
ถนอม  วงศ์วิลา 
สมลักษณ์  ยางน้อย 
วิไล  สายไธสง 
ร าเพย  รุ่งแสง 
สมหวัง คลาดกระโทก 
บุญชู  ติละบาล 
สมาน  เกษสร 
เสถียร  พันโน 
พินิจ  เข็มทอง 
สาคร  ศรีภูมาตย์ 
ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
ศิววัชร  พัฒพินิจ 
 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  ๑๕  คน  
                                     
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10. 

นายจรูญ  สาลีวัน 
นายบุญเสาร์  ค าผาย 
นายทองพัน  เนื่องแนวน้อย 
นายพูนทรัพย์ ชุมเดช 
น.ส.ชลดา  สายสมุทร 
นางส าราญ  โพลังกา 
นางวิไลวรรณ นาครินทร์ 
นางสมบัติ  วรรณทวี 
นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัด อบต. 
หน.ส านักงานปลัดฯ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
รักษการ ผอ.กองคลัง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

จรูญ  สาลีวัน 
บุญเสาร์  ค าผาย 
ทองพัน เนื่องแนวน้อย 
พูนทรัพย์ ชุมเดช 
ชลดา  สายสมุทร 
ส าราญ  โพลังกา 
วิไลวรรณ  นาครินทร์ 
สมบัติ  วรรณทวี 
พูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

11. 
12 
13. 
14. 
15. 
16. 

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสายฝน  วรรณวงษ์ 
นายอรุณ  บึงไกร 
น.ส.สุรีกิตต์  จิตต านาน 
นางสว่าง  สีนิกรณ ์
นายทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 
 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 

ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
สายฝน  วรรณวงษ์ 
อรุณ  บึงไกร 
สุรีกิตต์  จิตต านาน 
สว่าง  สีนิกรณ์ 
ทรงศักดิ์  เนื่องแนวน้อย 
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เริมประชุม เวลา  09.30 น. 
นายบุญโฮม   พรหมทา  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงที่เคารพ สมาชิกสภา 
ส.อบต.หมู่ที่ 1   อบต.หนองบัวดง และผูเขารวม ประชุม ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้มีสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมาประชุมครบองคประชุม กระผมขอ เรียนเชิญ        
ทานประธานสภาฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาว  เปดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าป พ.ศ.
2563 ขอเรียนเชิญครับ  

 
นายอริญชัย นรสาร  เรียน ทานสมาชิกสภา อบต.หนองบัวดงผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ประธานสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถึงเวลาประชุมแลว กระผมขอเปดประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าป
2563 วันที่  15  มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   

 
ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนแจงใหที่ประชุมทรำบ  
นายอริญชัย นรสาร  ส าหรับวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้     
ประธานสภาฯ   1. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขมูลฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขอเชิญท่ารองปลัด อบต. ได้แจ้งให้ที่ประชุทราบ  เชิญครับ 
 
นางสาวชลดา  สายสมุทร  ส าหรับโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขมูลฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
รองปลัด อบต.    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ได้ประชุมกับผู้น าหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
รักษาราชการ  ปลัด อบต.  และขอสรุปโครงการที่ได้คัดเลือก มา 3 โครงการดังนี้ 
   1. การควบคุมขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
ชุมชน / หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดงสมัยสำมัญ 

สมัยที่  1 / 2563  ครั้งที่ 1  วันที่  14  กุมภำพันธ์  2563  
 
นายอริญชัย  นรสาร -คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
ประธานสภา อบตฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 แล้วปรากฏว่าไม่มีการ

เพ่ิมเติมและแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ผมขอให้สมาชิกสภาอบต.รับรองรายงานการประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ ์ 
2563 
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ประธานสภาอบต. -สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง    

บัวดงสมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 วันที่  14 กุมภาพันธ์   2563 โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม รับรอง ....16.. เสียง       ไม่รับรอง......-....เสียง    งดออกเสียง ...-.... เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
 3.1 เรื่อง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดท ำหน้ำกำกอนำมัยในโครงกำรพลังคนไทยร่วมใจ

ป้องกันไวรัสโคโรนำ (Covid - 19) 
นายอริญชัย  นรสาร เรียนเชิญท่านรองปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากาก
ประธานสภา อบตฯ อนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid - 19)  เชิญครับ 
 
นางสาวชลดา  สายสมุทร  ส าหรับเรื่อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจ
รองปลัด อบต.   ป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid - 19)   
รักษาราชการ  ปลัด อบต. - งบอุดหนุน   จ านวน 17,630 บาท    

 - งบสป.สช. จ านวน 30,000 บาท 
  รวม  47,638  บาท 
 -  จ านวน  4,600 บาท (ทุกครัวเรือน) 

 
3.2 เรื่อง โครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ฯ 

 
นายอริญชัย  นรสาร เรียนเชิญท่านรองปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการคนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัย จาก
ประธานสภา อบตฯ โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ   เชิญครับ 
 
นางสาวชลดา  สายสมุทร  ส าหรับเรื่อง โครงการคนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
รองปลัด อบต.    ตามพระปณิธาน ฯ จ านวนประชากรสุนัขและแมว  ปี 2563  
รักษาราชการ  ปลัด อบต. 1. บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1  สุนัขเพศผู้ จ านวน 70 ตัว เพศเมีย จ านวน 46 ตัว  

 และแมวเพศผู้ จ านวน  11 ตัว เพศเมีย จ านวน 7 ตัว รวม 134 ตัว 
2. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 สุนัขเพศผู้ จ านวน 75 ตัว เพศเมีย จ านวน 32 ตัว 

    และแมวเพศผู้ จ านวน  0  ตวั เพศเมีย จ านวน 1 ตัว รวม 108 ตัว 
3. บ้านหลักด่าน  หมู่ที่  3 สนุัขเพศผู้ จ านวน 56 ตัว เพศเมีย จ านวน 36 ตัว 
 และแมวเพศผู้ จ านวน  16  ตัว เพศเมีย จ านวน 11 ตัว รวม 114 ตัว 
4. บ้านหนองพอก  หมู่ที่  4 สุนัขเพศผู้ จ านวน 51 ตัว เพศเมีย จ านวน 26 ตัว 
 และแมวเพศผู้ จ านวน  5  ตวั เพศเมีย จ านวน 12 ตัว รวม 84 ตัว 
5. บ้านทัพส่วย  หมู่ที่  5 สุนขัเพศผู้ จ านวน 39 ตัว เพศเมีย จ านวน 47 ตัว 
 และแมวเพศผู้ จ านวน  7  ตวั เพศเมีย จ านวน 14 ตัว รวม 107 ตัว 
6. บ้านหนองบัวดง  หมู่ที่ 6  สุนัขเพศผู้ จ านวน 100 ตัว เพศเมีย จ านวน 53 ตัว 
 และแมวเพศผู้ จ านวน  11  ตัว เพศเมีย จ านวน 8 ตัว รวม 172 ตัว 
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นางสาวชลดา   สายสมุทร      7. บ้านหนองจอก  หมู่ที่  7 สุนัขเพศผู้ จ านวน  71 ตัว เพศเมีย จ านวน 2 ตัว 
รองปลัด ออบต.        และแมวเพศผู้ จ านวน  2  ตัว เพศเมีย จ านวน 3 ตัว รวม 127 ตัว 
รักษาราชการแทน ปลัด อบต. 8. บ้านตู้  หมู่ที่ 8 สุนัขเพศผู้ จ านวน 29 ตวั เพศเมีย จ านวน 13 ตัว 

       และแมวเพศผู้ จ านวน  1  ตัว เพศเมีย จ านวน 3 ตัว รวม 46 ตัว 
      9. บ้านหลักด่าน  หมู่ที่  9 สุนัขเพศผู้ จ านวน 58 ตัว เพศเมีย จ านวน 38 ตัว 
       และแมวเพศผู้ จ านวน  3  ตัว เพศเมีย จ านวน 9 ตัว รวม 108 ตัว 
       รวมทั้งสิ้น  1,000 ตัว 

 
3.3 เรื่อง กำรช่วยเหลือภัยพิบัติ  (วำตภัย)  ในปี พ.ศ. 2563 
 

นายอริญชัย  นรสาร เรียนเชิญท่านรองปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดการช่วยเหลือภัยพิบัติ  (วาตภัย)   
ประธานสภา อบตฯ ในปี พ.ศ. 2563   เชิญครับ 
 
นางสาวชลดา  สายสมุทร  ส าหรับเรื่อง การช่วยเหลือภัยพิบัติ  (วาตภัย)  ในปี พ.ศ. 2563 มี 3 รายที่ได้รับการ 
รองปลัด อบต.    ช่วยเหลือจากทาง อบต.หนองบัวดง  ดังนี้ 
รักษาราชการ  ปลัด อบต. 1. นายสมศักดิ์   เยี่ยมเจริญ  บ้านทัพส่วย  หมู่ที่  5  วันที่  5  มีนาคม  2563   

           จ านวน  3,700 บาท 
   2. นายณรงค์พจน์  หงส์อินทร์  บ้านโนนสมบูรณ ์ หมู่ที่  2  วันที่  19 พฤษภาคม   

2563   จ านวน  2,430 บาท 
3. นางสาวไพรจิตร   ชุมเดช   บ้านหลักด่าน  หมู่ที่  3  วันที่  26 พฤษภาคม  2563   

           จ านวน  570 บาท 
 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 4.1 เรื่อง เลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นชั่วครำว 
 
นายอริญชัย  นรสาร ผมขอให้มีการคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง แทน  
ประธานสภา อบตฯ นายสุพรรณ์    จันทาทอง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  

เนื่องจาก นายสุพรรณ์  จันทาทอง  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
กรณีถูกด าเนินคดีอาญาตามคดีอาญาหมายเลขด าที่ อท. 135/2560 และคด ี
หมายเลขแดง ที่ อท 155/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และคดีหมายเลขด า   
ที่ อท. 426/2562 และคดีหมายเลขแดง ที่ 4990 /2563 วันที่ 13 เมษายน 2563  
ระหว่าง นางสิทธิพร หรือสมหวัง ทิพวัง โจทก์ ฟ้องนายค ามูล  สีเสน จ าเลยที่ 1  
และพวกรวม 7 คน  ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา จึงถือว่ายังไม่ถึงที่สุด 
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นายอริญชัย  นรสาร จึงไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้   อาศัย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประธานสภา อบต. ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมี
แต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และให้น าวิธีการเลือกตาม ข้อ 13 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าวิธีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับ
ถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลมฯลฯ 
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควร ฯลฯ ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ ฯลฯ 
ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้
ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่งให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เท่านั้น 
-จากที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  

   มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีข้อซักถามขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม  -ไม่มี 
 
นายอริญชัย นรสาร  เมื่อไม่มี ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ ได้ตามระเบียบ  
ประธานสภาฯ  ที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านได้ทราบแล้ว ตามระเบียบครับ 
ที่ประชุม  -กระผม นายพินิจ   เข็มทอง  ส.อบต.หมู่ที่ 7 ขอเสนอ นายสาคร   ศรีภูมาตย์ 
   ส.อบต. หมู่ที่  7 ครับ 
   ผู้รับรอง  

1. นายประภาส   แสนสุข  ส.อบต.หมู่ที่  1 
2. นายศิววัชร   พัฒนพินิจ  ส.อบต.หมู่ที่ 9 

 
นายอริญชัย นรสาร  มีสมาชิกท่านใด จะเสนอบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ เพิ่มเติมอีก  
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ 
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ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายอริญชัย นรสาร  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ เพิ่มเติม  
ประธานสภาฯ  อีก ให้ถือว่า นายสาคร   ศรีภูมาตย์ ส.อบต. หมู่ที่  7 ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง  

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ตามนัยข้อ 14 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 
4.2 เรื่องพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่  2  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
 

นายอริญชัย  นรสาร การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  
ประธานสภา อบตฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
 
นายต่อศักดิ์   ศรีแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ ประชุมทุกท่าน ส าหรับการพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  

เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   
จะสรุปโครงการของแต่ละหมู่บ้าน  ให้ท่านดูรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน 
นะครับ 
-  หมู่ที่  1  บ้านหนองบัวทอง   จ านวน  9  โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากสามแยกทางไปบ้านดงเค็งลงไปปากบ่อ 
ยาว 2,000 เมตร     500,000 บาท 
2.   โครงการไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน   500,000 บาท 

   3.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายค าหาญ ชมชื่น ถึง 
บ้านนางสุบิน ข าเนตร กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
       300,000 บาท 
4.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหน้ากองทุนถึงสี่แยกไปบ้านดงเค็ง 

         กว้าง 0.60 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 0.70 เมตร  500,000 บาท 
5.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองบัวดง  กว้าง 0.60 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 0.70 เมตร  
       500,000 บาท 
6.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนายมี วงษ์วิลาถึงบ้านนายพิม สุดดี 

         กว้าง 0.60 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 0.70 เมตร  500,000 บาท 
   7.   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นหนองเม็กถึงเขตป่าดงแดง  
   กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 300,000 บาท 

8.   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นทางสวนนางใบ บุญทีถึงเขตป่าดงแดง  
         กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 500,000 บาท 
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นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 9.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ หนองบัวดงถึงดอนปู่ตา กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  
          500,000 บาท 

-  หมู่ที่  2  บ้านโนนสมบูรณ ์  จ านวน  24  โครงการ  ดังนี้ 
1.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคุ้มกอกหวานถึงลาดยางไปบ้านทัพส่วย 

       กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร  500,000 บาท 
2.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนางถาวร  แดงบุญเรืองถึง 
หนองบัวดง กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  

360,000 บาท 
3.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายแสวง  ชันษาถึง 
หนองบัวดง กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร    

        360,000 บาท 
๔.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายสุเทพ แป้นเอ่ียมถึง 
หนองบัวดง  กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร   

        360,000 บาท 
5.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายเสริม ขาวรัมย์ถึง 
มิยาซาว่า  กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร    
       500,000 บาท 
6.   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหนองบัวดงถึงไร่นายเลี้ยง ศรีภูมาตร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 500,000 บาท 
7.   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นซ าเหวถึงไร่นายพันธ์ เหลาแก้ว 

        กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 500,000 บาท 
8.   โครงการธนาคารน้ าใต้ดินช่วงหน้าบ้านนางบุญเรือง ทองนาค 

   ยาว 100 เมตร ลึก 1 เมตร กว้าง 0.80 เมตร  100,000 บาท 
   9.   โครงการธนาคารน้ าใต้ดินช่วงหน้าบ้านนายค าชัย ไชยปัญญา 

ยาว 100 เมตร ลึก 1 เมตร กว้าง 0.80 เมตร  100,000 บาท 
   10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นหัวหนองบัวดงถึงพ่อซุย อังคบุตร 
        กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 500,000 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลหนองบัวดง  
ถึงบ้านนางต่วย   อังคบุตร กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

        300,000 บาท 
12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นมิยาซาว่าถึงหัวหนอง   กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   500,000 บาท 

   13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายบุญตา สุดดีถึงบ้านนางทิพย์ เกษสร 
กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 300,000 บาท 
14. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก เส้นหน้าบ้านนางถาว สลุงใจดี  

        กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร  500,000 บาท 
15. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เส้นจากซ าเหวถึงซ าหว้า  

   ยาว 600 เมตร      500,000 บาท 
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นายต่อศักดิ์    ศรีแก้ว 16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เส้นจากหนองบัวดง ถึงไร่ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ นายเลี้ยง ศรีภูมาตร   ยาว 800 เมตร   500,000 บาท 
   17. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เส้นจากประปาถึงลาดยาง 
   ยาว 1,200 เมตร     500,000 บาท 
   18. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เส้นจากซ าเหว ถึงไร่นายพันธ์ เหลาแก้ว 
   ยาว 800 เมตร      500,000 บาท 
   19.    โครงการธนาคารน้ าใต้ดินช่วงหน้าบ้านนางไข่ แก้วศรี 
   ยาว 50 เมตร ลึก 1 เมตร กว้าง 0.80 เมตร  100,000 บาท 
   20.    โครงการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  100,000 บาท  
   21.    โครงการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ   100,000 บาท 
   22.    โครงการกลุ่มเกษตรกรผู้ท านาปรังบ่อเกลือ   500,000 บาท 
   23.    โครงการกลุ่มหญ้าหมัก    100,000 บาท 
   24.    โครงการไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้าน แบบโซล่าเซลล์ 200,000 บาท 

-  หมู่ที่  3  บ้านหลักด่าน  จ านวน  11  โครงการ  ดังนี้ 
1.    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านแม่สุขถึงสามแยก บ้านนางดวงจันทร์ 

        กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 0.70 เมตร  500,000 บาท 
2.    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากสี่แยกกลางบ้านถึงหน้าโรงเรียน 
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 0.70 เมตร  500,000 บาท 
3.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางพิศมัยถึงบ้านนายมี  
กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร  360,000 บาท 
4.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถึงบ้านนายพูนทรัพย์ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  500,000 บาท 

   5.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางทรงศิริถึงสี่แยกบ้าน 
   นายทองพูน (รอบนอก) กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                 500,000 บาท 

6.    โครงการไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้าน  ยาว 800 เมตร    
        100,000 บาท  

7.    โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรถึงหนองบัวแดง   ยาว 800 เมตร  
        300,000 บาท 

   8.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นลงหนองบัวแดง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 300,000 บาท 
9.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นลงดอนปู่ตา 

          กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 200,000 บาท 
10.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นแยกบ้านนายทองพูน ถึงหนองจอก 

          กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 400,000 บาท 
11.  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่บ้าน   100,000 บาท 
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นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว -  หมู่ที่  4  บ้านหนองพอก   จ านวน  16  โครงการ  ดังนี้ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 1.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากวัดไปถนนลาดยาง 
          กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร  500,000 บาท 

2.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหนองพอกไปโรงเรียนบ้านทัพส่วย
หนองพอก กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร  

500,000 บาท 
3.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านนายบุญ ทวีศักดิ์ไปโรงพิณ 

          กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร  500,000 บาท 
4.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านนายสะอาด บัวนิล ไปไร่ 
นางวิไลย์ ชัยสิทธิ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร   

        500,000 บาท 
5.    ขยายเขตระบบประปาขนาดใหญ่  1 แห่ง  500,000 บาท 
6.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นจากโรงพิณไปนานายหนูจันทร์ แสงศร 

        กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 300,000 บาท 
7.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นจากที่นาของนายวิรัตน์ บัวนิลถึงบ้านทัพส่วย 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 400,000 บาท 
8.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านนายอภิชาต อาจหาญ  
ไปแยกไร่แพทย์สงค์  กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร  

        500,000 บาท 
9.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านนายบุญเสาร์ ค าผาย  

   ไปถึงไร่นายอาจ  อุตรวิเศษ กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  
       500,000 บาท 
   10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากวัดบ้านหนองพอกไป 
   บ้านหนองแห้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร   
          500,000 บาท 

11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากดอนปู่ตาไปพนังกั้นน้ า 
         กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร   500,000 บาท 
   12.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นจากนายสานนท์ สิงห์ค า ไปทางแยก 

พ่อใหญ่ชา  กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
        400,000 บาท 

13.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ในพ้ืนที่ท าการเกษตรของหมู่บ้าน 
          ยาว 1,000 เมตร     300,000 บาท 

14.  โครงการบ่อตอกเพ่ือการเกษตร ในพ้ืนที่ท าการเกษตรของหมู่บ้าน  
        300,000 บาท 

15.  ขุดลอกและปรับภูมิทัศน์พื้นที่หนองบึง  500,000 บาท 
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นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 16.  โครงการไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้าน แบบเปิดปิดอัตโนมัติ  
ประธานสภา อบต.ฯ        100,000 บาท 

-  หมู่ที่  5  บ้านทัพส่วย   จ านวน  7  โครงการ  ดังนี้ 
1.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นมิยาซาว่า จากบ้านนางละมุน บุปผา 
ถึงสามแยกบ้านโนนสังข์  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร  
       500,000 บาท 
2.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแม่ทองสายถึงบ้าน 
นางสมพร คาโส  กว้าง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร  
       200,000 บาท 
3.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายดาบอัศวินถึง 
คันไดร์ศิลาลาด   กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร   

500,000 บาท 
4.    ขยายเขตระบบประปาจากโซล่าเซลล์   500,000 บาท 
5.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากพ่อศรี เสนรัตน์ ถึง 
ถนนด าบ้านนางสงวน กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร   

150,000 บาท 
6.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านนายชรินรัตน์ถึง 
บ้านนายเครือ  ทอนศรี กว้าง 2.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร  

        250,000 บาท 
   7.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านแม่วันศรี วงษ์วิลาถึง 
   บ้านนายทองจันทร์ พันธ์เหมา กว้าง 2 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร  
          150,000 บาท 
   -  หมู่ที่  6  บ้านหนองบัวดง  จ านวน  10  โครงการ  ดังนี้ 
   1.    โครงการไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้าน ระบบโซล่าเซลล์ 500,000 บาท 

2.     ลานคอนกรีตหน้ารพ.สต.หนองบัวดง   500,000 บาท 
3.     โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นจากสันดอนปู่ตาถึงถนนบ้านทัพส่วย 

           กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 500,000 บาท 
   4.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นสันคลองส่งน้ าหนองปากถ่างถึงหนองโน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 500,000 บาท 
5.    โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จากดอนปู่ตาถึงถนนเส้นบ้านทัพส่วย 

          ยาว 1,800 เมตร     500,000 บาท 
6.    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนายพรชัย แสงศร ถึงบ้าน 
นางสาวสมฤทัย ชันษา  กว้าง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.70 เมตร  

        500,000 บาท 
7.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองบัวดงและหนองเม็ก 

          กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร  500,000 บาท 
8.    โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ 200,000 บาท 
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นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว -  หมู่ที่  7  บ้านหนองจอก   จ านวน  9  โครงการ  ดังนี้ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 1.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นจากแยกโรงปุ๋ยอินทรีย์ถึงหนองเต่า 
          กว้าง 3 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 300,000 บาท 

2.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพ่ือการเกษตร เส้นจากที่นานางหนูจันทร์ บุญปัญญา
ถึงท่ีนางทองมา  จันทนนตรี  กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
       300,000 บาท 
3.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นจากร้านค้ากองทุนหมู่บ้านถึงป่าสงวนดงแดง 

          กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 300,000 บาท 
4.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นจากบ้านเลขที่ 46 ถึงแยกหนองจอก 

        กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 300,000 บาท 
5.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นจากบ้านเลขที่ 15 ถึงถนนสายรอบหมู่บ้าน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 500,000 บาท 
6.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านเลขท่ี 46 ถึงบ้านเลขที่ 53 

         กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  500,000 บาท 
7.    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากร้านค้าชุมชนถึงหนองจอก 

          กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 0.70 เมตร 500,000 บาท 
8.    โครงการไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน    360,000 บาท 

   9.    โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 1,000 เมตร  
                                       500,000 บาท 
นายต่อศักดิ์   ศรีแก้ว -  หมู่ที่  8  บ้านตู้  จ านวน  3  โครงการ  ดังนี้ 
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ 1.    โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก เส้นทางเข้าบ้านดงเค็งไปบ้านด่าน 
         กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร  500,000 บาท  

2.    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นจากดอนม่วงนางสุมาณีถึงบ้านหลักด่านลงเสียว 
          กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 500,000 บาท  
   3.    โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ยาว 1,000 เมตร  

        500,000 บาท 
4.   โครงการถนน คสล. รอบวัดบ้านตู้ กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                                                                         200,000  บาท 
-  หมู่ที่  9  บ้านดงเค็ง    จ านวน  9  โครงการ  ดังนี้ 
1.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสมพงษ์  นามบุตร ถึง 
บ้านนางอัมพร  ผิวสวย กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร  

        500,000 บาท 
2.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากลาดยางสุดถึงบ้าน 
นายสมศิลป์ หลักด่าน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  

        400,000 บาท 
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นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 3.    โครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร   500,000 บาท 
ประธานสภา อบต. 4.    โครงการก่อสร้างรั้วรอบหนองไผ่   300,000 บาท 

5.    โครงการไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน    200,000 บาท 
6.    โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   200,000 บาท 
7.    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากสี่แยกบ้านดงเค็งถึงดอนปู่ตา 
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 0.70 เมตร 300,000 บาท 
8.    โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายค าภา  ผลอ้อ ถึงที่นายสมบูรณ์      

 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร  500,000 บาท 
9.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นแยกลาดยางดงเค็งศิลาลาด ถึงท่ีสวน 
นายทองใส กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร  500,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น   98  โครงการ 
 

นายอริญชัย  นรสาร มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามในการพิจารณาร่างการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบตฯ (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบัวดง  เรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม  -ไม่มี – 
 

นายอริญชัย  นรสาร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามในการพิจารณาร่างการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบตฯ (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบัวดง ก็ผ่านไปในวาระต่อไปครับ 
 
ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายอริญชัย  นรสาร -สมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอในที่ประชุม ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบตฯ  
 
นายสมาน  เกษสร เรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ในปี  2562   อยากทราบว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
ส.อบต. หมู่ที่  5 ท่านนายก  อบต. เพราะตอนนี้ปี 2563  แล้วยังไม่เห็นด าเนินการเลยครับ 
 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนท าให้ถนนหลายเส้นในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 2 เกิดการช ารุด  
ส. อบต. หมู่ที่ 2 เป็นหลุมเป็นบ่อ  หลายจุด  ดังนี้ 
 1. เส้นหน้าบ้านนางถาวร  สลุงใจดี 
 2. เส้นสี่แยกซอยที่ 4 ถึงหน้าบ้าน นางกัลยา  สมิท 
 3. เส้นหน้าบ้าน นางสายใจ  ตาริเทพ    
 อยากให้ทาง อบต.ได้เข้าไปตรวจสอบท าการซ่อมแซมเพ่ือช่วยเหลือความเดือดร้อนของ

ประชาชนที่สัญจรไปมาในถนนเส้นดังกล่าวดังนะครับ ผมได้ท าหนังสือเข้ามาขอมอบให้ 
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นายสมลักษณ์  ยางน้อย ท่านประธานสภา อบต. ได้ส่งเรื่องต่อให้ทาง อบต.หนองบัวดงได้รับทราบด้วยครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  ขอบคุณครับ 
 
นายวิไล  สายไธสง ครับกระผมอยากสอบถามเรื่องถนนเส้นบ้านนางสุข  ค้ าคูณ  เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ  
ส. อบต. หมู่ที่  3  และอีกเส้นกลางทุ่งนาของนายวีระ  ละมณี ถึงบ้านนายธนิตศักดิ์   แสนสุข   

ถนนคอนกรีตช ารุด  อยากให้ทาง อบต.หนองบัวดงได้เข้าไปซ่อมแซมด้วยครับ 
 
นายสาคร  ศรีภูมาตย์ ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าและแสงสว่างครับ  ผมอยากให้ทาง อบต.ได้ด าเนินการเลี่ยนหลอดไฟ 
ส. อบต. หมู่ที่ 7  แบบเดิมเป็นหลอดไฟนีออน 2 จุด  คือบ้านนางส าราญ  จันทนนตรีและบ้านนายแพง   

ศรีภูมาตย์   หากไม่มีช่างไปเปลี่ยนให้เดี๋ยวกระผมขออาสาไปเปลี่ยนให้เองก็ได้นะครับ  
แต่ขอหลอดไฟจากทาง อบต.ด้วยนะครับ 
 

นายอริญชัย  นรสาร -สมาชิกท่านใด จะเสนอในที่ประชุม อีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายก อบต. 
ประธานสภา อบตฯ ได้ชี้แจงตอบปัญหาของทางสมาชิกสภา ด้วยครับ  เชิญครับ 
 
นายจรูณ   สาลีวัน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ตามท่ีสมาชิกสภา อบต. 
นายก อบต.  ทุกท่านได้แจ้งถึงเรื่องได้รับความเดือดร้อนผมเองก็เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น 

ถนนหนทางช ารุด   ไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหาย  ผมกจ็ะให้ทางกองช่าง ออกส ารวจและเร่ง
ด าเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วนครับ 
- เรื่องท่ีนายสมาน  เกษสร  ส.อบต. หมู่ที่  5  ได้แจงมานั้น  ในช่วงนั้นกระผมได้ท าเรื่อง
เสนอไปยังท่านสมศักดิ์   วิจิตรแสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษคนก่อนและได้ระบุ
โครงการ  จ านวน  4  โครงการ  ดังนี้ 
 

นายจรูณ   สาลีวัน 1. ถนนแอลฟาติส  รอบหนองบัวดงไปบ้านโนนสมบูรณ์ 
นายก อบต.                 2. ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ของบ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 

3. ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ของบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 
4. ถนนแอลฟาติส จากบ้านหนองบัวดงไปบ้านดงเค็ง 

 เนื่องจากท่านได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่จังหวัดสมุทรปราการ  แต่กระผม 
              ได้ให้เจ้าหน้าที่ท าเอกสารเข้าไปใหม่เพ่ือเสนอท่านผู้ว่าราชการคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   และท่านผู้ว่ารับทราบเรียบร้อยแล้ว  ถือว่าโครงการที่เสนอให้ทุกพ้ืนที่ไม่สูญเปล่า  ตามท่ี 

ต้องการของประชาชน  ผมได้ติดตามมาโดยตลอดและได้โทรหาเลขานุการผู้ว่าราชการแล้ว 
ต้องรออีกปี 2563 จะมีงบประมาณอีกไหม  เนื่องจากโควิค  รอโครงการปี 2564  
ผมเสนอไว้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อย 
1. โครงการหนองห่าง 
2. โครงการหนองแก้มลิง 
3. โครงการหนองปะท่าง 
4. โครงการหนองเต่า 
5. โครงการหนองเดิ้น 
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นายจรูณ  สาลีวัน เนื่องจากงบประมาณทาง อบต.หนองบัวดง ไม่สามารถท าได้  จึงเสนอไปทาง 
นายก อบต.  ท่านผู้ว่าราชการ  จึงต้องรองบประมาณจากจังหวัด 

-เรื่องถนนช ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ ผมก็จะให้กองช่างออกส ารวจ  และจะหางบประมาณมา
ด าเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วนครับ 
-เรื่องหลอดไฟ  มีปัญหา  เนื่องจากใช้หลอดไฟหลอดขนาดเล็ก เมื่อก่อนเป็นหลอดไฟ 

         ขนาดใหญ่  ขนาด 5 วัตถ์   เป็นไฟฟ้าของกรมไฟฟ้าให้ทุกหมู่บ้าน  เป็นไฟฟ้าที่ไม่เสียค่าไฟ        
       เกิดปัญหาคือ บ้างบ้านไม่มีความรับผิดชอบในการดูแล  ปิดสวิตไฟเวลาไม่ใช้งานแล้ว ท าให้ 
        หลอดไฟขาดหรือเกิดการช ารุด  ต้องปิด – เปิดเป็นเวลา จะท าให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น   
        สิ่งที่ท่านสาครกล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ดีมากครับ  ผมขอชื่นชม  แต่หลอดไฟที่ว่าราคาประมาณ 

         300 – 500 บาท  ผมจะพยายามให้กองช่างด าเนินการให้นะครับ 
- ส่วนเรื่องแผนได้บรรจุไว้ให้ทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วในเรื่องไฟฟ้าโซลาเซล  เพ่ือน้ าประปา
ทุกหมู่บ้านท าการเกษตรทุกหมู่บ้าน  เรื่อง คสล. หมู่ที่ 1 – 9  และเรื่องถนนดิน  
หมู่ที่ 1 – 9 

 - ส่วนเรื่องของหมู่ที่ 9 ได้รับความเดือดร้อน ถนนหนทางผ่านไป – มา ไม่สะดวก ไม่มีใน 
   ข้อบัญญัติ ระยะทาง 300 เมตร  กว้าง 4 เมตร  สูงประมาณ 1 เมตร หรือ 80 ซม. นั้น 

กระผมได้ปรึกษากับท่านปลัดสุพรรณ์  จันทาทอง  แต่ด าเนินการไปไม่ถึงไหนเนื่องจาก 
ขณะนี้ท่านปลัดก็ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้  เดี๋ยวผมจะวิธีการอีกทีนะครับ 
- ส่วนเรื่องของหมู่ที่ 3 เหมือนกันทุกหมู่บ้าน  ผมรอดูงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอ  อยากให้ท่านได้ท าเรื่องเดือดร้อนเข้ามาทางอบต. พร้อมประกอบภาพถ่าย  จะ
ได้หาทางแก้ไขช่วยกัน  เพราะตอนนี้ผมก็ให้ท่านรองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด 
อบต.   
- เรื่อง น้ าท่วมถนนไม่สามารถสัญจรไป – มาได้ ท าให้ประชาชนล าบากในการใช้ถนน   
อยากให้ท่านได้เสนอเรื่องเข้ามาจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไข  หากท่านไม่แจ้งมาทาง อบต. 

                                 เราก็ไม่ทราบถึงเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน   จึงรบกวนให้ท่านสมาชิก อบต.ทุก 
                                 ท่านได้ช่วยกันดูแล  และเมื่อเกิดปัญหาให้แจ้งให้ทาง อบต.ทราบด้วยนะครับ   
 
นางส าราญ  โพลังกา ขอพูดเสริมจากท่านนายก อบต. นะคะ เรื่องช่องทางการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. สามารถแจ้งผ่านทางไลน์กลุ่มต าบลหนองบัวดง  ไลน์กลุ่ม อบต.หนองบัวดง 

เฟรสบุ๊คอบต.หนองบัวดง  หรือเว็บไซด์ อบต.หนองบัวดงได้  รบกวนประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนทราบด้วยนะคะ   เพราะจะท าให้ทาง อบต.ได่ทราบเรื่องความเดือนร้อนของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  และสามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที  ขอบคุณค่ะ 

 
นายอ านวย  อบเชย ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้ให้ความช่วยเหลือในหมู่ที่ 9 ที่กระผมได้ขอความอนุเคราะห์ 
รองประธานสภา อบต.ฯ มายังท่าน กระผมอยากขอขอเป็นถนนหินคลุก  จะท าแบบนี้ต้องใช้งบประมาณเป็นการ 

เสนอครั้งแรกแต่ยังไม่ได้  เรื่องเอกสารผมท ามาตั้งแต่ประชุมครั้งแรก  ขอให้ท่านนายก  
อบต.ได้ติดตามเรื่องให้ผมด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 
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นายจรูณ  สาลีวัน เรื่องเอกสารส่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ  งบประมาณนั้น  ผมได้ปรึกษากับท่านปลัด 
นายก อบต.  สุพรรณ์   จันทาทอง  แล้วและท่านปลัดได้ด าเนินการท าถนนให้ยาวประมาณ 300 เมตร  

มีเจ้าของบางท่านที่ยอมเสียสละที่ดินให้  ประมาณ 40 – 50 เมตร แต่อีกบางท่านไม่ยอม
เสียสละที่ดินให้  เดี๋ยวผมจะหาวิธีทางแก้ไขให้อีกทีนะครับ 

 
นายบุญเสาร์  ค าผาย เรื่องโครงการที่เสนอเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคด้วยระบบน้ าขนาดใหญ่  
รอง นายก อบต.  ซ่ึงผมอยากขอความเห็นชอบในการด าเนินโครงการว่าจะท าการติดตั้งท่ีจุดไหนบ้าง 
   จุดที่  1  เป็นเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5 จุดตั้งเครื่องสูบน้ า และขนาดท่อประมาณ  

4 นิ้ว จุดตั้งถังขนาด 3.5 101 เมตร  จุดละ 4 ถัง 
จุดที่ 2 เป็นเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 จุดตั้งเครื่องสูบน้ า และขนาดท่อประมาณ 
4 นิ้ว จุดตั้งถังขนาด 3.5 101 เมตร  จุดละ 4 ถัง 
จุดที่ 3 เป็นเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 7 จุดตั้งเครื่องสูบน้ า และขนาดท่อประมาณ 
 4 นิ้ว จุดตั้งถังขนาด 3.5 101 เมตร  จุดละ 4 ถัง 
 

นายประภาส  แสนสุข ผมขอเสนอของหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 9 เพ่ิมเติมได้ไหมครับ  จุดที่ตั้งคือจุดบ่อเกลือ  
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

 
นายบุญเสาร์  ค าผาย ได้ครับเดี๋ยวกระผมจะเพ่ิมให้ในโครงการนะครับ  
รอง นายก อบต.  
 
นายบุญโฮม  พรมทา เรื่องน้ าประปาให้การบริหารจัดการให้ดีด้วยนะครับ  เพราะน้ าบางวันไม่ไหล  บางวันน้ า 
ส.อบต. หมู่ที่ 1  ก็เหมือนเป็นสีสนิม  น้ าเหมือนน้ าโคลน  ประชาชนได้บ่นในเรื่องน้ าประปา เพราะได้เสีย 

เงินค่าน้ าประปาไปแล้ว  อยากให้ทาง อบต.ได้ปรับปรุงด้วย  มีพนักงานในอบต. มากมาย 
บางคนขับรถเล่นในเวลาท างาน   บางคนก็ท าเหมือนไม่มีงานเล่นอยู่บ้าน  บางคนก็ท างาน 
ฝากด้วยนะครับ    
 

นางสาวชลดา   สายสมุทร   ขอชี้แจงเรื่องน้ าประปา  เจ้าหน้าที่ได้ท าการล้างบ่อประปามาโดยตลอด  ถ้าเกิดหมู่บ้าน 
รองปลัด อบต.      ไหนน้ าประปาไม่สะอาด  หรือไม่ไหล อยากให้ส.อบต.ทุกท่านได้แจ้งให้ทาง อบต.ทราบ 

    ด้วยนะคะ เพราะถ้าท่านไม่แจ้งเรื่องมายัง อบต. ทางอบต. ก็ไม่ทราบเรื่อง รบกวนด้วย     
    นะคะ ไม่ว่าจะโทรมา หรือแจ้งทางไลน์ อบต. ไลน์ต าบล หรือเฟรสบุ๊ค  หรือเว็บไซด์ 
    อบต.  สามารถแจ้งทุกช่องทางเลยนะคะ   ของฝากด้วยนะคะ 

 
ทีป่ระชุม       รับทราบ 
 
นายอริญชัย  นรสาร -สมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอเพ่ิมเติมในท่ีประชุม อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบตฯ  
 
ที่ประชุม -ไม่มี 
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นายอริญชัย  นรสาร -หากไม่มี ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ 
ประธานสภา อบตฯ ขอปิดประชุมครับ 
 
-ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 

 

          (ลงชื่อ)    สาคร   ศรภีูมาตย์      เลขานุการสภาอบต. 
          (นายสาคร   ศรีภูมาตย์) 

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  

(ลงชื่อ)    เสถียร  พันโน        ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (นายเสถียร  พันโน) 
                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      

(ลงชื่อ)       ประภาส  แสนสขุ        ผู้ตรวจสอบฯ     (ลงชื่อ)   สมลักษณ์    ยางน้อย      ผู้ตรวจสอบฯ 
          (นายประภาส  แสนสุข)                               (นายสมลักษณ์    ยางน้อย) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อวันที่   15  มิถุนายน  2563 
 

                                        (ลงชื่อ)     อริญชัย  นรสาร   
                                                   (นายอริญชัย  นรสาร) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
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นายอริญชัย  นรสาร -หากไม่มี ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ 
ประธานสภา อบตฯ ขอปิดประชุมครับ 
 
-ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 

 

          (ลงชื่อ)       เลขานุการสภาอบต. 
          (นายสาคร   ศรีภูมาตย์) 

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  

(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
               (นายเสถียร  พันโน) 
                                        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจสอบฯ     (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจสอบฯ 
          (นายประภาส  แสนสุข)                               (นายสมลักษณ์    ยางน้อย) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖3  เมือ่วันที่   15  มิถุนายน  2563 
 
 

                                        (ลงชื่อ)      
                                                   (นายอริญชัย  นรสาร) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

 


