
    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง                                                     
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 

วันพุธที่   ๒๔   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                  
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่                  ชื่อ-สกุล             ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางลัดดา      โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา        โสวะ  
๒ นายบรรจง    หงษ์พรม รองประธานสภา อบต. บรรจง      หงษ์พรม  
๓ นายเชิดพงษ์    ปลั่งกลาง เลขาสภา อบต. เชิดพงษ์    ปลั่งกลาง  
4 นายแก้ว     ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แก้ว         ภาวะกา  
๕ นางนันทิยา  แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา     แพนไธสง  
๖ นายบุญส่ง      ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญส่ง      ไลนอก  
๗ นายบุญจันทร์  ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร์  ประภาการ  
๘ นายณรงค์   จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์       จรรยา  
๙ นายถนอม   ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม   ยิ้มจอหอ  
๑o นายวิชาญ   พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ   พรมสุภาพ  
๑๑ นายสมัย   โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมัย         โนนสงคราม  
๑๒ นายดาวเรือง   ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง   ทันมา  
๑๓ นายกวี    นามโท ส.อบต.เขต ๘  กวี           นามโท  
๑๔ นายสายเย็น  นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น นามวงษา  
๑๕ นางจีระพร  ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร  ประวันจะ  
๑๖ นายชัยรัตน์   พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน์      พาบุดดา  
๑๗ นายถวิล    อุดมไชย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล          อุดมไชย  
๑๘ นายณัฐพงศ์  ค าบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณัฐพงศ์      ค าบุญยอ  
๑๙ นางสุพิศ   แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ ลา  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่               ชื่อ-สกุล              ต าแหน่ง              ลายมือชื่อ      หมายเหตุ 

๑ นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายก อบต. ศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  
  ๒ นายสุบัน    ค าหลง รองนายก อบต. สุบัน    ค าหลง  

๓ นางสาวกัลยาณี   ค าธานี รองนายก อบต. กัลยาณี   ค าธานี  
๔ นายสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายก อบต. สมหมาย สียางนอก  
๕ นางสาวกานต์รวี อุดมไชย นิติกรช านาญการ กานต์รวี อุดมไชย  
6 นางสาวพรทิพย์   จันทะดวง นักวิเคราะห์ฯ พรทิพย์     จันทะดวง  

 
เปิดประชุมเวลา ๑o.๐๐น.    

          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง กล่าวเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

-ไม่มี- 

/ระเบียบ... 

 



 
-๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                              -ยังไม่แล้วเสร็จ- 
ระเบียบวาระท่ี ๓         เสนอพิจารณา 

๓.๑ พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑ จ านวน ๔ โครงการงบประมาณ ๑,๕๑๕,ooo บาท 

นายสมหมาย สียางนอก ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ 1 โดย
เลขานุการนายก อบต. ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมครั้งนี้     จ านวน 4 โครงการ เป็นงบประมาณ  

ทั้งสิ้น 1,515,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 ข้อ 87(2) โดยมียอด
เงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน  
1,517,611.90 บาท รายละเอียดดังนี้  
1. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาบ้านขุนทอง หมู่ที่ 1 
รายละเอียดโครงการ         ท าการก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็กขนาด 10 ลบ.ม. 
พร้อมถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จ านวน 4 ลูก และเชื่อมต่อระบบเข้าหอถัง
ประปา ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งงบประมาณไว้ 
500,000 บาท 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ล าดับที่ 1 หน้า 6 

2.  โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิม บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 (ศาลากลางบ้าน – 
ถนน 2246) 

รายละเอียดโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับเส้นเดิม บ้านโคกสี 
หมู่ที่ 2 รายละเอียดโครงการ ท าการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน 
- ถนน2246) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งงบประมาณไว้ 275,000 บาท 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ล าดับที่ 1 หน้า 5 

3. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนคนทา หมู่ที่ 
3 (ถนน202-สระหลังโรงเรียน) 
รายละเอียดโครงการ ท าการวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จ านวน 76 ท่อน และ
บ่อพักน้ าส าเร็จรูป จ านวน 15 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 15 ฝา ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งงบประมาณไว้ 310,000 บาท 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ล าดับที่ 2 หน้า 5 

 

 

/4.โครงการ... 
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4. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ที่ 12 (จากนานายค ากอง 
– นานายวินัย) 

รายละเอียดโครงการ ท าการลงหินคลุกผิวจราจร (จากนานายค ากอง – นานายวินัย) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 520 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งงบประมาณไว้ 430,000 
บาท 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 9 หน้า 
12 

รวมงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมในครั้งนี้จ านวน 1,515,000 
บาท(หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก โครงการทั้ง 4 โครงการนี้ ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่
ที่ 3 และหมู่ที่ 12 ได้ท าหนังสือเข้ามาเพ่ือขอความช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน เนื่องจาก
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเกี่ยวกับ
ระบบน้ าประปาที่ใช้อุปโภค บริโภค และการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนใน
หมู่บ้านและใช้เป็นเส้นทางเพ่ือขนย้ายพืชผลทางการเกษตร ทางคณะผู้บริหารจึง
เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าว  

นางลัดดา  โสวะ           ขอบคุณท่านสมหมาย สียางนอก เลขานุการนายก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาอบต.         โครงการจ่ายขาดเงิทนทุนส ารองเงินสะสม(ครั้งที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

จ านวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๑๕,ooo บาท มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหน 
หรือว่าโครงการใดรายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่สามารถอภิปรายได้ค่ะ  ขอเชิญ 

นายบุญส่ง ไลนอก ผมขอเสนอให้สมาชิกในแต่ละหมู่บ้านบอกเหตุผลความจ าเป็นในความเดือดร้อน 
ส.อบต.เขต.๓              ของโครงการตนเองให้ที่ประชุมได้รับทราบค่ะ 
นางลัดดา  โสวะ          นายบุญส่ง ไลนอก ส.อบต.เขต.๓ ได้เสนอให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านที่ขอจ่ายขาดเงินทุน 
ประธานสภา อบต.        ส ารองเงินสะสมบอกเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติครั้งนี้มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ 

เป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีโครงการที่ ๑ ของหมู่ ๑ บ้านขุนทอง ขอเสนอนายแก้ว  
ภาวะกา สมาชิก เขต ๑ ช่วยอภิปรายเหตุผลความจ าเป็นในโครงการให้ที่ประชุมได้รับ 
ทราบ ขอเชิญค่ะ  

นายแก้ว ภาวะกา คือบ้านขุนทอง หมู่ ๑ มีความจ าเป็นเดือดร้อน เรื่องประปาซึ่งเดือดร้อนมานานชาวบ้าน 
ส.อบต.เขต.๑              ก็ถามเมื่อไหร่จะมาท าให้ นายก ประธาน รองนายก สมาชิก อบต. ก็อยู่ที่บ้านนี้ 

ผมเลยตอบว่าคงเร็วๆนี้ครับ 
นางลัดดา  โสวะ           โครงการที่ ๒ เป็นโครงการปรับปรุงถนน คสล. ทับเส้นเดิม บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒  ขอเชิญ 
ประธานสภาอบต.         สมาชิก อบต.เขต ๒ ค่ะ 
นางนันทิยา  แพนไธสง   คือถนนเส้นนี้เดือดร้อนและช ารุดค่ะ 
ส.อบต.เขต.๒               

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา  โสวะ           ต่อไปเป็นโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนคนทา หมู่  
ประธานสภา อบต. ที่ ๓ ขอเชิญค่ะ  ขอเชิญสมาชิก เขต ๓ ค่ะ 
นายบุญส่ง ไลนอก         ผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ช่วงปีสองปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้ถมที่สูงกว่าถนน 
ส.อบต.เขต.๓               คสล. ชี้ทางน้ าไหลก็ถมด้วย ฝนตกลงมาน้ าจึงท่วมถนนตลอดท าให้สัญจรไปมาไม่สะดวก  

เดือดร้อน ผมจึงได้ท าหนังสือมาท่ี อบต. ขอความช่วยเหลือครับ 
นางลัดดา  โสวะ           ต่อไปเป็นโครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนดินลงหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ที่ 12 ขอ 
ประธานสภาอบต.         เชญิสมาชิกเขต ๑๒ ค่ะ 
นางสุพิศ แพนไธสง        ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหนองหินไปโคกสว่าง ระยะทาง ๑,๕oo เมตร  
ส.อบต.เขต.๑๒             ในช่วงหน้าฝนเส้นนี้เดือนร้อนมาก ล าบากมากเป็นตมสัญจรไปมาล าบากมากช่วงกลางๆ 

จะดีหน่อยแต่อยากให้ท าต้นสายและปลายสายค่ะ   
นางลัดดา  โสวะ           มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมโครงการที่ ๑  
ประธานสภาอบต.         โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาบ้านขุนทอง หมู่ที่ ๑ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๕ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  ๑ เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติโครงการปรับปรุงระบบ 
น้ าประปาในหมู่บ้านขุนทอง หมู่ที่  ๑ งบประมาณ ๕oo,ooo บาท   

นางลัดดา  โสวะ           ขอมติโครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิม บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 (ศาลากลางบ้าน –  
ประธานสภาอบต.         ถนน 2246)งบประมาณ 275,ooo บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบ          ๑๕ เสียง 
            ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  ๑ เสียง 
   ขาด  - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติโครงการปรับปรุงถนน คสล.
ทับเส้นเดิม บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 (ศาลากลางบ้าน – ถนน 2246) งบประมาณ      
275,ooo บาท   

นางลัดดา  โสวะ           ขอมติโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนคนทา หมู่ที่  
ประธานสภาอบต.         3 (ถนน202-สระหลังโรงเรียน) งบประมาณ ๓๑o,ooo บาท 
มติที่ประชุม           เห็นชอบ        ๑๕ เสียง 
   ลา  ๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติโครงการปรับปรุงระบบระบาย
น้ าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนคนทา หมู่ที่ 3 (ถนน202-สระหลังโรงเรียน) 
 งบประมาณ ๓๑o,ooo บาท  

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา  โสวะ          ต่อไปขอมติโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ที่ 12 (จากนานายค า 
ประธานสภาอบต.         กอง – นานายวินัย)งบประมาณ ๔๓o,ooo บาท 
มติที่ประชุม           เห็นชอบ        ๑๕ เสียง 
   ลา  ๑ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติโครงการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ที่ 12 (จากนานายค ากอง – นานายวินัย) 
 งบประมาณ ๔๓o,ooo บาท 

เวลา ๑๒.oo น. พักรับประทานอาหาร 
เวลา ๑3.00 น. ประชุมต่อ 
นางลัดดา โสวะ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประชุมต่อในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. ๓.๒ พิจารณาในความเห็นชอบผลการรังวัดใหม่ที่ดินสารธารณประโยชน์หนองฝาย 

ใหญ่ 
 ท่านนายกศุกฤษณพงศ ์ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทองได้ยื่นญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมสภาให้ 
 ความเห็นชอบผลการรังวัดใหม่ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองฝายใหญ่ ว่าให้ท่านนายก 

ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ขอเชิญค่ะ 
น.ส.กานต์รวี อุดมไชย     ปรากฏว่ามีคนขอให้มีการรังวัดหนองฝายใหญ่ ที่ดินที่สาธารณประโยชน์ 
นิติกร และท่ีสาธารณะประโยชน์ใน อ.บัวใหญ่ และใน ต.ขุนทอง ได้มีการออกมารังวัดใหม่ 

หนองฝายใหญ่ บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ ๔ โดยส ารวจที่สาธารณประโยชน์ล าดับที่ ๓๔  
เนื้อท่ี ๑๖-o-oo ไร่ เป็นหลักฐานประกอบการรังวัด ผลการรังวัดปรากฏว่าได้เนื้อที่ 
ประมาณ ๑๕-o-๓o.๔ ไร่ น้อยกว่าหลักฐานเดิม o-๓-๖o.๖ ไร่ซึ่งน้อยกว่าหลักฐานเดิม 
โดยไม่มีผู้บุกรุก จึงมาขอความเห็นชอบขอมติที่ประชุมสภาให้ตามหลักฐานรังวัดใหม่  
๑๕-o-๓๙.๕ ไร่ หรือไม่ขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบค่ะ  

นางลัดดา  โสวะ           ขอขอบคุณนางสาวกานต์รวี อุดมไชย นิติกรที่ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการรังวัดใหม่ 
ประธานสภาอบต.         ที่ดนิสาธารณประโยชน์หนองฝายใหญ่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัย 

ตรงไหนหรืออยากสอบถามสามารถอภิปรายได้ ขอเชิญค่ะ 
นายสมหมาย สียางนอก  ในวันที่ออกส ารวจผมได้ไปด้วยกับช่างอบต. พร้อมผู้น าผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. 
เลขานุการนายก ทั้ง ๒ ท่านตามไปดูสถานที่ มีแนวเขตพ้ืนที่ ๖ เขต หนองฝายใหญ่ออกมาติดถนน 

สาธารณะหนองนี้ เดิมทีมีเจ้าของและเจ้าของให้เป็นที่สาธารณะพ้ืนที่ติดหนองฝายใหญ่ 
ก็เป็นเจ้าของที่เขาบริจาคที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณะเข้าไม่เอาอยู่แล้วแต่พ้ืนที่วัดใหม่ 
หายไปจากหลักฐานเดิม o-๓-๖o.๖ ไร่ ตอนนี้เข้าเลยมาให้ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ 
หรือไม่ครับ 

นางลัดดา  โสวะ           มีสมาชิกท่านใดสงสัย จะอภิปรายต่อ เชิญค่ะ ถ้าไม่มีก็ขอมติในที่ประชุม 
ประธานสภาอบต.          
มติที่ประชุม           เห็นชอบ        ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

ลา  ๑ เสียง 
/งดออกเสียง... 
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งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบผลการรังวัดใหม่ 
ที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองฝายใหญ่ 
๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดรังใหม่ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองฝาย 
พระ  

นางลัดดา  โสวะ          ท่านนายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทองได้ยื่นญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้รับ 
ประธานสภาอบต.        ผลการรังวัดใหม่ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองฝายพระ ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจง 

 รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ  
น.ส.กานต์รวี อุดมไชย   เดิมทีหนองฝายพระมีเนื้อที่ ๘ ไร่ เมื่อมีรังวัดใหม่เหลือ ๔-๑-๔๔ ไร่ 
นิติกร  ซ่ึงเหลือที่ดินสาธารณะประโยชน์ครึ่งเดียว ก านันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 มีความเห็นว่า

ควรจะให้ที่ดินออกส ารวจและรังวัดใหม่ก่อน เนื่องจากพ้ืนที่น่าจะมีการบุกรุกจากชาวบ้าน 
นายสมหมาย สียางนอก ตรงติดถนนลาดยางสาย ๒o๒ จะเป็นหนองฝายใหม่และมีคลองอีสานเขียวลงไป 
เลขานุการนายก  จะมีฝายพระเดิมที่มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ผมได้ออกส ารวจกับช่างอบต. และผู้น าหมู่บ้านจะเหลือ 
                              เนื้อ ที่ครึ่งเดียวที่มีนาชาวบ้านรุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ ในครั้งนี้ต้องออกส ารวจใหม่จึง 

 แจ้ง ให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบครับ  
นางลัดดา  โสวะ          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอให้หน่อยงานที่เก่ียวข้องออกส ารวจที่ 
ประธานสภาอบต.        สาธารณะประโยชน์ทุกที่ของต าบลเราด้วยนะคะ เพราะที่เห็นถนนสาธารณประโยชน์  

ถูกชาวบ้านรุกล้ าจนเหลือไม่ถึง ๓ เมตร ก็มีค่ะ เวลาเราท าถนนปรับปรุงถนนมันท า 
ล าบากขอฝากด้วยนะคะ ขอมติที่ประชุมในการรังวัดใหม่ที่ดินสาธารณประโยชน์หนอง
ฝายพระในครั้งนี้ค่ะ 

มติที่ประชุม           เห็นชอบ         - เสียง 
 ไม่เห็นชอบ 15 เสียง 

ลา  ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติไม่เห็นชอบผลการรังวัดใหม่ 
ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองฝายพระ เห็นควรให้แจ้งท่ีดินออกรังวัดใหม่อีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายบรรจง หงษ์พรม โครงการถนน คสล. บ้านหนองหว้าเอน ถนนกว้าง ๓ เมตรด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
รองประธานสภาอบต.  
นายกศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ ก าลังด าเนินการครับ      
นายก อบต.  
นายบุญจันทร์ ประภาการ ผมขอฝากท่ีสาธารณประโยชน์ขอให้สอบและมีการรังวัดใหม่ด้วยครับ ถนนสาธารณ 
ส.อบต.เขต 4 ประโยชน์ถูกรุกล้ าที่ดินสาธารณประโยชน์ครับ 
นางลัดดา  โสวะ          มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมสภาอบต.ขุนทอง 
ประธานสภา อบต.        สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
ปิดประชุม                  15.๓0 น. 

/ผู้บันทึก... 
 
 



 
-7- 

 
 

..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายเชิดพงษ์             ปลั่งกลาง) 

                           เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่        
-มีหนังสือแจ้งนัดมาตรวจรายงานการประชุมวันที่ 
 
 

   ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
            (นายบุญส่ง      ไลนอก) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๓ 
 
 
 

    ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
  (นายบุญจันทร์        ประภาการ) 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๔ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายชัยรัตน์             พาบุดดา) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๙ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายถวิล               อุดมไชย) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสุพิศ      แพนไธสง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองรับรองรายงานการประชุมในสมัย               
 
 

.................................................  
(นางลัดดา     โสวะ)                                                   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

 


