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รายงานการประชุมสภา สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2559 

วันศุกร์  ที่  10  เดือน  มถิุนายน พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุม อาคารจามจุร ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

    ผู้เข้าร่วมประชุม  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเกรยีงไกร  พลเหี้ยมหาญ ประธานสภา อบต.โคกหินแฮ ่ เกรยีงไกร  พลเหีย้มหาญ  

2 นายตะวัน     บัวชุม รองประธานสภา อบต. ตะวัน     บัวชุม  

3 นายเกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์ ปลัด อบต.(เลขานุการสภา ฯ) เกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์  

4 นายวีระศักดิ์   บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 วรีะศักดิ์   บัวชุม  

5 นายพายัพ     บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 พายัพ     บัวชุม  

6 นายเป่งทอง   บัวชุม ส.อบต.หมู ่2 เป่งทอง   บัวชุม  

7 นายบุญถม    อนุสนธ์ ส.อบต. หมู่ 2 บุญถม    อนุสนธ์  

8 นายยอด       เคนก ิ ส.อบต.หมู ่3 ยอด       เคนก ิ  

9 นายรุ่งศักดิ์    พอ่ตาแสง ส.อบต.หมู ่3 รุ่งศักดิ์    พ่อตาแสง  

10 นางปราณี     สุนกีร ส.อบต.หมู ่4 ปราณี     สุนีกร ลากิจ 

11 นายราตรี      เจ๊กมาก ส.อบต.หมู ่4 ราตรี      เจ๊กมาก  

12 นายพงษ์ศักดิ์  พลิารัตน ์ ส.อบต.หมู ่5 พงษ์ศักดิ์ พิลารัตน์  

14 นายบุญรัตน์    จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 บุญรัตน์    จิตมาตย์  

15 นายถาวร       จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 ถาวร       จิตมาตย์  

16 นายชัยชนะ     ยะไวย์ ส.อบต.หมู ่7 ชัยชนะ     ยะไวย์  

17 นายชาญเดช    ถานัน ส.อบต. หมู่ 7 ชาญเดช    ถานัน  

18 นายสิงขร        มูลสุรินทร์ ส.อบต.หมู ่8 สิงขร        มุลสุรินทร์  

19 นายอาทติย์     บัวสาย ส.อบต.หมู ่8 อาทิตย ์    บัวสาย  

20 นายราชวัง      สุขรี ส.อบต.หมู ่9 ราชวัง      สุขรี  

21 นายคงไทย     บุตรด ี ส.อบต.หมู ่9  คงไทย     บุตรด ี  

22 นายนักรบ      ลุมวงค ์ ส.อบต.หมู ่10 นักรบ      ลุมวงค ์  

23 นายเกรยีงไกร  ค าวัน ส.อบต.หมู ่10 เกรยีงไกร  ค าวัน  

24 นายยุทธกิจ   บัวชุม ส.อบต. หมู่ 11 ยุทธกิจ   บัวชุม  

25 นายพรค า       สุขร ี ส.อบต.หมู ่11 พรค า       สุขร ี  

26 นางนติยา       ภูโสภา ส.อบต.หมู ่12 นติยา       ภโูสภา ลากิจ 

27 นายมนตรี      เสนารัตน์ ส.อบต.หมู ่13 มนตรี      เสนารัตน์  

28 นางเครอืวัลย ์  ธงวาท ส.อบต.หมู ่13 เครอืวัลย ์  ธงวาท ลากิจ 

29 นายอุทิศ        ส ารองพัน ส.อบต. หมู่ 14 อุทิศ        ส ารองพัน  

30 นายภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา ส.อบต. หมู่ 14 ภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา  

31 นายวิษณุ       สิงห์ค า ส.อบต.หมู ่15 วษิณุ       สิงหค์ า  

32 นายวีระพล     อัตติยะ ส.อบต.หมู ่15 วรีะพล     อัตติยะ  
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ผู้บรหิารที่เข้าร่วมประชุม      

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายสันติ  ศรียะไชย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สันติ   ศรียะไชย  

2 นายประไพ   มุลทาเย็น รองนายก อบต. ประไพ   มุลทาเย็น  

3 นายจาลึก   แสนมิตร รองนายก  อบต. จาลึก   แสนมิตร  

4 นายทองสุข  โกพลรัตน์ เลขานุการนายก อบต. ทองสุข  โกพลรัตน์  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชาตร ี  ศรีเรือง ผอ.กองช่าง ชาตร ี ศรีเรือง  

2 นายศักดิ์สกล  คลังทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศักดิ์สกล  คลงัทรัพย ์  

3 นายพิภพ  บัวชุม นายช่างโยธาช านาญงาน พิภพ  บัวชุม  

 

เปิดการประชุม  เวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญทา่นประธานสภาเปิดการประชุมสภาตามระเบียบ

วาระการประชุม       

ประธานสภาฯ                   สวัสดีครับ  ท่านนายก รองนายก  เลขานุการนายกฯ  เพือ่นสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ทุกท่าน  วันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ. ศ . 2559    เมื่อที่

ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุม ก็ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โคกหินแฮ่   สมัยวสิามัญ   สมัยที่ 2   ครั้งที่   1   ประจ าปี พ.ศ. 2559   และขอเข้า

ระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี ้                  

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   แจ้งมีสมาชิกสภาฯลากิจ  3 ท่าน คอื 1. นางปราณ ี  สุนิกร สมาชิก 

   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  บ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 4  2. นางนิตยา     

   ภูโสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ บ้านโคกพัฒนา หมู ่12  

   และ 3.นางเครือวัลย์  ธงวาท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ บ้าน

   นาบัว หมู ่13ให้นายกแจ้งข้อราชการตา่งๆกับสมาชิกสภาฯทราบต่อไป 
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นายก อบต.   แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ร่วมรณรงค์และ 

   ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเนื่องจากช่วงนียุ้งลายเยอะและได้รับแจ้ง

   จากสาธารณสุขอ าเภอเรณูนครว่ามีโครงการเลีย้งปลาหางนกยูง และปลูกตะไคร้ 

   หอมเพื่อแจกจ่ายใหก้ับประชาชนเพื่อป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก 

 

รองนายก อบต.  ตามที่ได้เข้ารับอบรมร่วมกับกรมผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

   มั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการโครงข่ายผู้สูงอายุ เนื่องจากทุกวันนีบ้้านเราเขา้ 

   สู่สังคมผูสู้งอายุจึงจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนรับมือกับสังคมผู้สูงอายุดังกล่าวทาง

   กรมจึงได้ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวางแผนเพื่อเป็นเครือข่าย 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งเกีย่วกับการตรวจประเมินประสทิธิภาพขององคก์รปกครองสว่น 

   ท้องถิ่น LPA ประจ าปี 2559 ซึ่งมีการตรวจประเมนิ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่  

    1. ด้านการบริหารจัดการ      

    2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา    

    3. ด้านการบริหารงานการเงนิและการคลัง    

    4. ด้านการบริการสาธารณะ      

   ซึ่ง อบต.โคกหินแฮไ่ด้ด าเนินการตรวจประเมินเรียบร้อยแลว้ 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน

   แฮ ่สมัยสามัญ สมัยที่  2  คร้ังท่ี 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  เมื่อวันท่ี  17  

   พฤษภาคม  2559   

ประธานสภาฯ   ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่ง

 ให้แลว้ ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรอืเพิ่มเติม รายงาน หรอืไม่  ขอเชญิ

 ครับ หากไม่มี ขอมตทิี่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การ

 บริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ   สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2559 

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  - 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1 ขอความเห็นชอบพิจารณาการจ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประธานสภา ฯ   ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2559 ทั้งสิน้  35 โครงการ จ านวน ทั้งสิน้ 7,500,000 บาท จงึขอเรียนฝ่าย

 บริหารได้แสดงหลักการและเหตุผลในการขอความเห็นชอบสภาฯในภาพรวมเพื่อให้

 สภาฯเข้าใจตรงกัน 
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นายกฯ   สืบเนื่องจากได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนและได้รับข้อร้องเรียนด้วยวาจาจาก

 ประชาชนทั้ง 15  หมู่บ้าน พบว่าในพื้นที่มีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทาง ไม่

 เรียบร้อย  เรื่องการระบายน้ าในชุมชนและเรื่องอื่นๆอีก อยากให้ อบต.โคกหินแฮ่ 

 ด าเนินการแก้ไขปัญหา ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลอยากให้ท้องถิ่นน าเงินสะสม

 ออกมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจึงได้รวบรวม

 ปัญหา ความเดือดร้อนมาจัดท าเป็นโครงการเพื่อขอความเห็นชอบในการจ่ายขาด

 เงินสะสม โดยได้ตรวจเช็คสถานะภาพทางการคลัง ปรากฏว่าองค์การบริหาร 

 ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีเงนิสะสมทั้งสิน้ ณ วันที่ขออนุมัติสภา ( วันที่  10  มิถุนายน   

 2559 ) จ านวน  12,804,528.99 บาท ซึ่งจะขอให้สภาพิจารณางบประมาณเพื่อ 

 จ่ายเงินสะสม จ านวน  35  โครงการ จ านวนเงิน  7,500,000 บาท จากการจา่ยเงิน

 สะสมดังกล่าวแล้ว จะคงเหลือเงินสะสมจ านวน  5,304,528.99  บาท ซึ่งตาม 

 จ านวนเงินที่คงเหลือถือว่าสถานการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ยังมี

 ความมั่นคงทางการเงินพอสมควรไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะ 

 อันใกล้นี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อยากให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ได้พิจารณา

 โครงการที่ได้น าเสนอสู่สภา ฯ ทั้ง  35  โครงการ เพื่อขอความเห็นชอบในการจา่ยเงิน

 สะสมครั้งนี ้หากโครงการใดไม่แก้ปัญหาหรอืแก้ปัญหาไม่ตรงจุดขอให้สมาชิกชีแ้นะ 

 ด้วยและขอให้ปลัดฯได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงิน

 สะสมต่อไป เชญิครับ 

ปลัด อบต.  ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1438  ลงวันที่  10  

 มีนาคม 2559 โดยก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ จา่ยเงนิสะสม ถือเป็นแนว

 ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2559 ในการขออนุมัติใชจ้่ายเงนิสะสมใหอ้งค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิ่นตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยให้ส ารองเงนิสะสมเพื่อใช้

 จา่ยกรณีดังต่อไปนี ้  เช่น ค่าใช้จา่ยด้านบุคลากร เงินส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับ

 งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  ส ารองจา่ยกรณีสาธารณภัยตามที่

 ก าหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้ โครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ตอ้งเป็นไปเพื่อ 

 ประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนโดยน าข้อมูลปัญหาและความตอ้งการ

 พืน้ฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการก าหนดโครงการโดยพิจารณาให้

 ความส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้ 

   1.) สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   2.) โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรอืจัดให้มีแหล่งน้ าด้านการเกษตร เช่น 

 ฝาย แก้มลงิ คลองไส้ไก่ ท่อสง่น้ า สระขนมครกในพื้นที่การเกษตร การขุดสระ บ่อ

 บาดาลเพื่อการเกษตร เป็นต้น       

   3.)ปรับปรุงหรอืจัดให้มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค เชน่ ประปาหมู่บ้าน 
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 ถังเก็บน้ ากลางหรอืถังเก็บน้ าฝนในที่สาธารณะ โอ่งน้ า บ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค 

 เป็นต้น          

   4.)โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล(การท่องเที่ยววิถี

 ไทย) การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เชน่ การก่อสร้างหรอืปรับปรุง

 แหลง่ท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เชน่ หอ้งสุขา ศาลาที่พัก ลานจอด

 รถ ฯลฯ การดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวการจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็น

 ต้น 

     ทั้งนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอความรว่มมอืในด้านข้อมูลหรอื

 ค าแนะน าจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมาประกอบการพิจารณาก าหนดพื้นที่เป้าหมาย

 หรอืกิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อันเป็นการสรา้งรายได้ให้กับ

 ประชาชนในท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล         

   5.)โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

 ซึ่งขณะนีก้ารยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) อยูร่ะหว่างด าเนินการรับซือ้ยางจาก

 เกษตรกรเพื่อน ามาใช้ในโครงการ มาตรฐานวัสดุหรอืผลติภัณฑ ์รวมทั้งราคามาตรฐาน

 หรอืราคากลางแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

 และถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง          

   6.)โครงการหรือกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็น

 ว่าจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

 และเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

 พิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่นและเพื่อใหส้ามารถ ตรวจสอบได้ว่าความ

 สมเหตุสมผลของโครงการและราคากลางการก่อสร้างของโครงการจงึได้ส่งบัญชี

 รายการขอจา่ยขาดเงินสะสมทั้งสิน้ 35  โครงการ รวมทั้งแบบแปลนและประมาณ

 ราคาให้ท่านไปแล้ว พร้อม หนงัสอืเชญิประชุมสรุปว่าการใชจ้่ายเงนิสะสมจะต้องได้รับ

 อนุมัตงิบประมาณ จากสภาฯ มีความเหมาะสม หรอืแก้ไขปัญหาในพืน้ที่ชุมชนได้จรงิ 

 และต้องพิจารณาว่าอยู่ในแผน 3 ปีรวมทั้งต้องเป็นอ านาจหน้าที่ดว้ยจึงจะเป็นไปตาม

 ระเบียบกฎหมาย ที่อนุมัติใหจ้า่ยเงนิสะสมได้ 

 

นายกฯ    ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นตามข้อกฎหมาย ขอเรียนว่าโครงการทั้งหมดอยู่ใน

 อ านาจหน้าที่ และแน่นอนว่าอยู่ในแผน 3 ปี (พ.ศ. 2559 -2561) โดยแตล่ะ โครงการ

 ถือว่าเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน

 ในบางโครงการอาจไม่ด าเนินการจะท าให้ประชาชนในพื้นที่เสีย โอกาส เชน่  โครงการ

 ก่อสร้างรางระบายน้ าท่อภายในหมูบ่้านต่างๆ  นั้นลว้นเป็นโครงการที่สามารถแก้ไข

 ปัญหาใหก้ับประชาชนได้เนื่องจากช่วงนีเ้ป็นฤดูฝนหน้าน้ าหลากไม่มีที่ระบายน้ าท าให้ท่วม

 ได้รับความเดือดรอ้น  และโครงการสว่นใหญ่เป็นโครงการที่ด าเนินการมาแล้วแต่ยังไม่
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 แล้วเสร็จถึงแม้จัดท าโครงการในครั้งนีก้็ยังมีอกีหลายโครงการที่ยังไม่แลว้เสร็จ

 เนื่องจากว่าต าบลเรามีพื้นที่ ที่รอการพัฒนาอีกมากมายในขณะที่งบประมาณ            

 มีอยู่จ ากัดหากจะด าเนนิการให้แลว้เสร็จไปเลยจะท าให้การพัฒนาในแต่ละปีจะกระจุกตัว

 ซึ่งไม่เป็นธรรมกับภาพรวม จงึคิดวา่การขอจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ

 กฎหมายและอยู่บน พืน้ฐานของการเป็นนักบริหารที่เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

 และอยากเห็นประชาชนในพืน้ที่มีความปลอดภัย มคีวามสะดวกสบายในการด าเนินชีวติ

 และการประกอบอาชีพตอ่ไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบใหแ้ล้ว 

 

นายรุ่งศักดิ์  พ่อตาแสง  อยากขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เสนอโครงการเพื่อจ่ายเงนิสะสมครั้งนี้มาก 

 เพราะปัญหาในพืน้ที่มีมากอยู่แล้ว ในขณะที่งบประมาณในการเป็นมาขององค์การ

 บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ มีจ ากัด ปีหนึ่งอย่างมากหมู่บ้านละไมเ่กิน 170,000 บาท 

 การเสนอโครงการเพื่อจ่ายเงนิสะสมครั้งที่จึงแก้ปัญหาที่สะสมมาแก้ไขปัญหาประชาชน

 ได้เป็นอย่างดี 

   สมาชิกสภาฯ ต่างขอบคุณฝ่ายบริหารที่เสนอโครงการ แก้ปัญหาความ

 เดือดร้อนของประชาชนให้ทุกหมูบ่้านซึ่งแตล่ะโครงการได้คัดเลือกมาจากแผนพัฒนา 

 ต าบลซึ่งได้จากการประชาคมของชาวบ้านจึงเป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและ

 ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  

ประธานสภา ฯ   เมื่อที่ประชุมได้อภปิรายกันพอสมควรแล้ว จงึให้สมาชิก พิจารณาให้ความ 

  เห็นชอบเป็นรายโครงการในการตอ่ไป  

    -การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจา่ยขาดเงินสะสมขอให้พิจารณา 

  เป็นรายโครงการ ซึ่งจากโครงการที่ 1 จนถึงโครงการที่ 35 โดยสมาชิกทุกท่านสามารถ  

  อภปิรายในรายละเอียดแต่ละโครงการได้โดยอิสระเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเข้าสู่การ

  พิจารณาดังนี้  

   โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ ่หมู่ที่ 1 สายนาย 

  คานตา – นายวาสดี ขนาดผวิจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทางยาว  46.50  เมตร  

  หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  139.50  ตร.ม. พร้อมลง  

  ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  งบประมาณ  64,000 บาท   

นายกฯ   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนี้วา่ ชาวบ้านที่สัญจรไปมาได้รับ 

  ความเดือดรอ้น  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง  และถนนมรีะดับต่ ากว่าทุ่งนาบริเวณที่ถนนตัด 

  ผา่น  ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ขรุขระ และอาจเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจรได้  ต้องการตอ่ถนนสาย 

  เดิมให้สุดสายอีกทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน
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  แฮ่ มจี ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น  มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  และแก้ไขปัญหา 

  น้ าท่วมขังและเพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนจงึเสนอ 

  โครงการขอรับจัดงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อ 

  ด าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายวีระศักดิ์  บัวชุม  เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพืน้ที่ และที่สัญจรไปมาได้รับ

  สะดวกมากขึ้น จงึเห็นควรอย่างยิ่งทีจ่ะอนุมัตโิครงการนี ้

ประธานฯ    มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จึง

 ขอมตจิากสภาในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงด้วยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 25 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง 

เลขานุการสภาฯ  สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้าง

 ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 สายนายคานตา – นายวาสดี งบประมาณ  64,000  บาท 

 

   โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูท่ี่ 1 สายนายหนูลา – 

 นางหงษ์ค า ขนาดผวิจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทางยาว  57  เมตร หนา 0.15  

 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  171.00  ตร.ม. พร้อมลงดนิลูกรังไหล่ ทางขา้ง

 ละ  0.50 เมตร งบประมาณ  80,000  บาท   

นายกฯ   ขอชีแ้จงเหตุผลของโครงการนี้วา่ ชาวบ้านที่สัญจรไปมาได้รับความ  

  เดือดร้อน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง  ถนนสายนีอ้ยู่กลางหมูบ่้าน มีพื้นที่ลุ่มต่ า ท าให้เกิดน้ า 

  ท่วมขัง ขรุขระ และอาจเป็นอันตรายแก่ผูส้ัญจรได้ อีกทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนา

  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนใน

  พืน้ที่ได้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหด้ีขึ้น  มคีวามปลอดภัยในชีวติและ

 ทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและเพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้าง

 พืน้ฐานของชุมชน จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหาร

 ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นทีต่อ่ไป 

นายพายัพ  บัวชุม เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และที่สัญจรไปมาได้รับสะดวก

  มากขึ้น จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 25 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง 

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้าง ถนน

 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 สายนายหนูลา – นางหงษ์ค า งบประมาณ  80,000  บาท 

             โครงการที่ 3  โครงการตัดถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 สายนายอาทิตย์ – 

  ชลประทาน  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว  600  เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอื  

  ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า   960  ลบ.ม.งบประมาณ  62,400 บาท                    

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นของโครงการนี้วา่ ถนนสายนีเ้ป็นทางลัดในการ 

  คมนาคม ขนส่งผลติผลทางการเกษตร ระหว่างหมู่ที่ 1 ไปชลประทานหว้ยยาง  ซึ่ง 

  ปัจจุบัน ถนนเส้นนีม้ีสภาพผวิจราจรที่แคบ เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ไม่สะดวกในการสัญจร  

  และท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร อีกทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาของ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ใหป้ระชาชนใน 

  พื้นที่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้นลดอุบัติเหตุและลดปัญหา

  น้ าท่วมขัง  เพื่อลดต้นทุนการขนสง่ผลผลติออกสู่ตลาดให้ประหยัดและรวดเร็วขึ้น  ลด 

  รายจ่าย  เพิ่มรายได้ และเพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสรา้งพื้นฐานของชุมชนจึง 

  เสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  

  เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหา ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายวีระศักดิ์  บัวชุม เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรกร  

  และประชาชนของหมู่ที่ 1และหมูบ่้านใกล้เคียง จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

นายพรค า  สุขรี เป็นโครงการที่ท าให้เกิดประโยชน์ไม่เพียงแต่หมู่ที่ 1 เท่านั้น เพราะเป็นถนน 

  ที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน อกีทั้งยังขนส่งผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วยจึงเห็นควรอย่างยิ่งที่

  จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 25 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยขาดเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการตัด 

 ถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 1 สายนายอาทิตย์ – ชลประทาน งบประมาณ   

 62,400 บาท 
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   โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ ่สายบ้านต้องนอ้ย -  

  นายวิสัย  พรหมจันทร์  โดยผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว  62  เมตร หนา 

  0.15 เมตร หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  310  ตร.ม. พรอ้มลงดนิลูกรังไหล่ทาง 

  ข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 150,000   บาท

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า เนื่องจากสภาพเดิมถนนสายนีเ้ป็น 

  หลุม เป็นบ่อ  มีสภาพผวิจราจรที่แคบ ท าให้ไม่สะดวกในการสัญจร และท าให้  

  เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผูส้ัญจร อกีทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้  

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น  มีความปลอดภัยในชีวติและ 

  ทรัพย์สิน  และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและเพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้าง 

  พืน้ฐานของชุมชนจึงเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหาร 

  ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายบุญถม   อนุสนธ์ เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผูท้ี่สัญจรไปมา และ 

  เป็นชุมชน จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 25 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

     

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 

 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้านต้องนอ้ย -  นายวิสัย  พรหมจันทร์ งบประมาณ 150,000 

  บาท   

   โครงการที่ 5  โครงการเสริมผวิถนนลูกรังภายในหมูบ่้านสายนายปริญ –นางสกล 

  -หมอป่าน ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 2,750 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณ 

  ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,650 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย งบประมาณ    

  200,000 บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า เนื่องจากถนนสายนีเ้ป็นอยู่ในพืน้ที่ 

  ชุมชน และมีสภาพผวิจราจรที่แคบ เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ไม่สะดวกในการสัญจร และท าให้
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  เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผูส้ัญจร อกีทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ มจี ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้  

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้นลดอุบัติเหตุและลดปัญหาน้ าท่วมขัง

  และเพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน จึงเสนอโครงการขอรับ 

  จัดสรรงบประมาณเงนิสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไข 

  ปัญหา ความเดือดรอ้นใหป้ระชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายเป่งทอง  บัวชุม เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนีเ้พราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชนต์่อประชาชน

  ในพืน้ที่ท าให้การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นและอกีอย่างมบี้านเรอืนประชาชนอยู่เป็น 

  ชุมชน จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 25 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิถนนลูกรัง

  ภายในหมูบ่้านสายนายปริญ – นางสกล –หมอป่าน  งบประมาณ  200,000  บาท 

   โครงการที่ 6  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ ่หมูท่ี่ 3 สายบ้านนาย 

  กัลป์มา (ต่อสายเดิม)  จ านวน 2 จุด  จุดท่ี 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร   

  ระยะทางยาว  49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  245 ตร.ม.

  จุดท่ี 2 ขนาดผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว  75  เมตร หนา 0.15 เมตร  

  หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  375   ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 

  เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ  280,000  บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า เนื่องจากถนนสายนี้เป็นอยู่ในพืน้ที่ 

  ชุมชน และมีสภาพผิวจราจรที่แคบ เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ไม่สะดวกในการสัญจร และท าให้

  เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร ยังเป็นถนนที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านและเป็นถนนเพื่อขน 

  ถ่ายผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย อีกทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนในพื้นที่ได้  

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น  มคีวามปลอดภัยในชีวติและ 

  ทรัพย์สิน  และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  เพื่อลดต้นทุนการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดให้ 

  ประหยัดและรวดเร็วขึน้และเพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
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  จึงเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิ 

  แฮเ่พื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหา ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายยอด   เคนกิ เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนีเ้พราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชนต์่อประชาชน

  ในพืน้ที่ท าให้การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นและอกีอย่างมบี้านเรอืนประชาชนอยู่เป็น 

  ชุมชน จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 25 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

     

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน

 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  สายนายกัลป์มา (ต่อสายเดิม) จ านวน 2 จุด  งบประมาณ   

 280,000  บาท 

   โครงการที่ 7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านภายในหมูบ่้าน   

   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  970  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่  

  คอนกรีตไม่น้อยกว่า  582  ลบ.ม. พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ   

  70,000  บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านนาม่วงทุ่ง  หมู่ที่ 3  

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจรเนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ  เป็นอันตรายแก่

  ผูส้ัญจร  และถนนมีระดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  เนื่องจากงบประมาณประจ าปีในการ 

  พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ 

  ประชาชนในพื้นที่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้นลดอุบัติเหตุ 

  และลดปัญหาน้ าท่วมขังและเพื่อลดต้นทุนการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดใหป้ระหยัดและ 

  รวดเร็วขึ้น จึงเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงนิสะสมขององค์การบริหารส่วน 

  ต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้ประชาชนในพืน้ที่ต่อไป 

นายรุ่งศักดิ์  พ่อตาแสง เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ตอ่  

  ประชาชนในพื้นที่ท าให้การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างเป็นเส้นทางที่จะขนส่ง

  ผลติผลทางการเกษตรของเกษตรกรอีกด้วย จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 
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ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

     

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการซ่อมแซมถนน

 ลูกรังภายในหมู่บ้าน  งบประมาณ   70,000  บาท 

   โครงการที่ 8 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนาม่วงทุ่ง  –   

  ปากทางหนองแซง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ยาว 1480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

  หรอืมปีริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,184 ลูกบาศก์เมตร พรอ้มป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

  งบประมาณ 142,000 บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนี้วา่ ตามที่ชาวบ้านนาม่วงทุ่ง  หมู่ที่ 3  

  ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรเนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ  เป็นอันตรายแก่

  ผูส้ัญจร  และถนนมีระดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  เนื่องจากงบประมาณประจ าปีในการ 

  พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ 

  ประชาชนในพื้นที่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้นลดอุบัติเหตุ 

  และลดปัญหาน้ าท่วมขังและเพื่อลดต้นทุนการขนส่งผลผลติออกสู่ตลาดใหป้ระหยัดและ 

  รวดเร็วขึ้นจึงเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน 

  ต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหา ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายยอด  เคนกิ เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชนในพื้นที่ท าให้การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างเป็นเส้นทางที่จะขนส่ง

  ผลติผลทางการเกษตรของเกษตรกรและเชื่อมตอ่ระหว่างหมูบ่้าน จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะ 

  อนุมัตโิครงการนี ้

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงด้วยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      
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เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิถนนลูกรัง

  สายนามว่งทุ่ง – ปากทางหนองแซง  งบประมาณ   142,000  บาท 

    โครงการที่ 9 โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ ่หมูท่ี่ 4 สาย 

  บ้านนาม่วงท่า – ต้องน้อย ขนาดผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว  146  เมตร 

  หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่ น้อยกว่า  730  ตร.ม. พร้อมลงดนิลูกรัง

  ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย งบประมาณ 350,000 

  บาท  

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านนาม่วงท่า  หมูท่ี่ 4  

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจรเนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ  เป็นอันตรายแก่

  ผูส้ัญจร  และถนนมีระดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  เนื่องจากงบประมาณประจ าปีในการ 

  พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ 

  ประชาชนในพื้นที่ได้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้นลดอุบัติเหตุ   

  และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพื่อลดตน้ทุนการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดให้ประหยัดและ 

  รวดเร็วขึ้นและเพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนจึงเสนอ 

  โครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อ 

  ด าเนนิการแก้ไขปัญหา ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

นายราตร ี   เจ็กมาก เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชนในพื้นที่ท าให้การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างเป็นเส้นทางที่จะขนส่ง

  ผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรและเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านด้วย จึงเห็นควร

  อย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง       

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 

  คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า – ต้องน้อย  งบประมาณ   350,000  

 บาท 
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   โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ ่หมูท่ี่ 4 สายนาม่วงทุ่ง – 

  นาม่วงท่า ผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว  212.80  เมตร หนา 0.15 เมตร 

 หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่ น้อยกว่า  1,064.50 ตร.ม. พร้อมลงดนิลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย งบประมาณ  479,000  บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่  ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้  ได้รับ 

 ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาในเส้นทางนี้  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ   

  และถนนมีระดับต่ ากว่าทุ่งนาบริเวณที่ถนนตัดผ่าน  ท าใหเ้กิดน้ าท่วมขัง  และเป็นอันตราย 

  แก่ผู้สัญจร   ถนนสายนี้เป็นถนนที่เช่ือมต่อหมู่บ้านทั้ง  2 หมูบ่้าน เพื่อไปยังต าบลข้างเคียง 

  บรรจบถนนทางหลวง และเป็นเส้นทางในการคมนาคม  การขนส่งสนิค้าเกษตร  แต่ 

  เนื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มจี ากัด  

  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ จึงเสนอโครงการขอรับจัดสรร  

  งบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา 

  ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพืน้ที่ต่อไป 

นายราตร ี   เจ็กมาก เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชนในพื้นที่ท าให้การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเด็กนักเรียนไป-กลับ 

  โรงเรียนโดยใช้จักรยานจะล าบากมากโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนและอีกอย่างเป็นเส้นทางที่จะ 

  ขนส่งผลติผลทางการเกษตรของเกษตรกรอีกด้วย จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง     

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 

  คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า – นาม่วงท่า งบประมาณ  479,000  

 บาท 

   โครงการที่ 11 เสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมูท่ี่ 5 สาย 

  นางจินตนา - นางวังชัยขนาดกว้าง 0.30  ยาว 160 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  พร้อม 

  ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ  350,000  บาท  

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนี้วา่ ตามที่  ชาวบ้านนาบัว  หมูท่ี่  5 

  บริเวณสายบ้านนางจินตรา-นางวังชัยได้รับความเดือดรอ้นเกิดปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน 

  เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีระบบระบายน้ าที่เพียงพอจึงท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ไม่สามารถ 
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  ระบายน้ าได้ทัน  เกิดปัญหาน้ าท่วมบ้านเรือนราษฎร  และเกิดลูกน้ ายุงลาย  ซึ่งเป็นสาเหตุ 

  ของโรคไข้เลือดออก  อกีทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน 

  ต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้  เพื่อเพิ่ม 

  ประสิทธิภาพในการระบายน้ าให้กับพืน้ที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง  แตเ่นื่องจาก  

  งบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัด   

  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรร  

  งบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา 

  ความเดือดร้อนใหป้ระชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายพงษ์ศักดิ์  พิลารัตน์  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ ทั้งเป็น 

  การป้องกันโรคระบาดและเพื่อการระบายน้ าของชุมชน จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัติ 

  โครงการนี ้

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง     

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างราง

 ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายนางจนิตนา – นางวังชัย งบประมาณ  350,000  

 บาท 

   โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู  หมู่ 5 สายรมิบัง  

   ขนาดปากกว้าง 0.30  ยาว  91 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  พรอ้มป้ายโครงการ

   จ านวน  1 ป้าย งบประมาณ  200,000  บาท 

นายก อบต.  ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่  ชาวบ้านนาบัว   ได้รับความ 

  เดือดร้อนเกิดปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน  เนื่องจากมีระบบระบายน้ าไม่เพียงพอ  ท าให้เกิด 

  ปัญหาน้ าท่วมบ้านเรือนราษฎร  และเกิดลูกน้ ายุงลาย  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก  

  อีกทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัด   

  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ า 

  ให้กับพืน้ที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง  แตเ่นื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาของ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่
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  ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน ลดปัญหาลูกน้ ายุงลาย  ซึ่งเป็น 

  ต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกและเพื่อให้การคมนาคมชว่งฤดูฝนสะดวก ปลอดภัยกับผูใ้ช้ 

  เส้นทางจงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  โคกหินแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหป้ระชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายเกรยีงไกร พลเหีย้มหาญ เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ 

  ทั้งเป็นการป้องกันโรคระบาดและเพื่อการระบายน้ าของชุมชน จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัติ

  โครงการนี ้

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างราง

 ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายริมบัง งบประมาณ  200,000   บาท 

   โครงการที่ 13  เสนอโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมูบ่้าน 

  หมู ่6โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จ านวน 400  ท่อน พร้อมบ่อ 

  พักขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน 40 บ่อ พร้อม ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

  งบประมาณ  390,000  บาท    

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนี้วา่ ตามที่  ชาวบ้านหนองกุง  หมู่ที่  6  

  ได้รบัความเดือดรอ้นเกิดปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มรีะบบ 

  ระบายน้ าที่เพียงพอจงึท าใหเ้กิดน้ าท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน  เกิดปัญหาน้ าท่วม 

  บ้านเรือนราษฎร  และเกิดลูกน้ ายุงลาย  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก  อกีทั้ง 

  งบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัด  ท าใหไ้ม่

  สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ าให้กับ 

  พืน้ที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง  แต่เนื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาของ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่

  ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก 

  หนิแฮ่ เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 
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นายถาวร  จติมาตย์  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ ทั้งเป็น 

  การป้องกันโรคระบาดและเพื่อการระบายน้ าของชุมชน เป็นโครงการที่ต่อจากจุดเดิมจึงเห็น

  ควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 24 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

     

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการวางท่อระบายน้ า 

 พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 งบประมาณ   390,000 บาท 

   โครงการที่ 14  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู และ วางท่อระบาย 

  น้ าภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7         

  จุดท่ี 1 สายนางจินทอง – นางวัลยา ขนาดระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร ยาว 14  เมตร ลกึ

  เฉลี่ย 0.40 เมตร งบประมาณ 28,000 บาท       

   จุดท่ี 2 สายนางถวิล – นายวิสัย ขนาดรางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร ยาว  95 เมตร ลกึ

  เฉลี่ย 0.40  เมตร งบประมาณ 190,000 บาท      

  จุดท่ี 3 สายนางไถว - นางวิภา ขนาดรางระบายน้ ากว้าง  0.30 เมตร ยาว 90  เมตร ลึก

  เฉลี่ย  0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตรจ านวน  1  บ่อ  พร้อม 

  ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายงบประมาณ 180,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิน้  

  398,000    บาท  

นายก อบต.   ขอชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนี้ว่า ตามที่  ชาวบ้านนาโดนใหม่  หมู่ที่ 7  

  ได้รับความเดือดร้อนเกิดปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน  เนื่องจากมีระบบระบายน้ าไม่เพียงพอ  

  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมบ้านเรือนราษฎร  และเกิดลูกน้ ายุงลาย  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค 

  ไข้เลือดออก    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ าใหก้ับพื้นที่ดังกล่าว

  และพื้นที่ใกล้เคียง  แต่เนื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

  ต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอ 

  โครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อ 

  ด าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 
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นายชัยชนะ  ยะไวย์  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ ทั้งเป็น 

  การป้องกันโรคระบาดและเพื่อการระบายน้ าของชุมชน เป็นโครงการที่ต่อจากจุดเดิมจึงเห็น

  ควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 24 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

     

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างราง 

 ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 จ านวน 3  จุด  งบประมาณ   390,000 บาท 

   โครงการที่ 15  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูท่ี่ 7 สายข้าง สภ .   

  นาโดน ผวิจราจรกว้าง  4  เมตร ระยะทางยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ที่ 

  คอนกรีตไม่น้อยกวา  332  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ 

  150,000 บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนี้วา่ ตามที่ชาวบ้านนาโดนใหม่  หมูท่ี่ 7  

  ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรภายในหมู่บ้าน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง  เป็นหลุมเป็นบ่อ  

  อันตรายแก่ผู้สัญจร  และถนนมีระดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  ถนนสายนี้เป็นเส้นทางในการ

  คมนาคม ถนนสายนีเ้ป็นทางเข้าที่พักราชการและเป็นทางเข้าโรงเรียนอีกทางหนึ่งดว้ย  

  แตเ่นื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มี 

  จ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรร 

  งบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหา 

  ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายชัยชนะ  ยะไวย์  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ ทั้งเป็น 

  การป้องกันโรคระบาดและเพื่อการระบายน้ าของชุมชน เป็นโครงการที่ต่อจากจุดเดิมจึงเห็น

  ควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 24 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

     

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน

 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูท่ี่ 7 สายข้าง สภ.นาโดน  งบประมาณ   150,000 บาท 

    โครงการที่ 16 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จ านวน 2 จุด 

  จุดท่ี 1 โดยการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล.สายนางนงเยาว์ – นางปานตอง  

  Ø 0.40x1.00 เมตร จ านวน 151 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00  

  เมตร จ านวน  14  บ่อ พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1ป้ายงบประมาณ 163,000 บาท 

  จุดท่ี 2 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล.สายนายล าจักร – นางยุธ  โดยการ 

  วางท่อระบายน้ า  Ø 0.40x1.00 เมตร จ านวน 61 ท่อน พร้อมบ่อพัก  คสล. ขนาด  

  0.80x0.80x1.00 เมตร จ านวน  8  บ่อ งบประมาณ 75,000 บาท รวมงบประมาณ 

  ทั้งสิน้  238,000 บาท 

นายก อบต.   ขอชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนี้ว่า ตามที่  ชาวบ้านนาโดนใหม่  หมู่ที่ 7  

  ได้รับความเดือดร้อนเกิดปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน  เนื่องจากมีระบบระบายน้ าไม่เพียงพอ  

  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมบ้านเรือนราษฎร  และเกิดลูกน้ ายุงลาย  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค 

  ไข้เลือดออกงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มี 

  จ ากัด  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

  ระบายน้ าให้กับพืน้ที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง  แต่เนื่องจากงบประมาณประจ าปีในการ 

  พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ 

  ประชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่

  ต่อไป 

นายชัยชนะ  ยะไวย์  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ ทั้งเป็น 

  การป้องกันโรคระบาดและเพื่อการระบายน้ าของชุมชน เป็นโครงการที่ดตี่อชุมชน จงึเห็น 

  ควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 
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    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการวางท่อระบายน้ า 

 ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 7  จ านวน  2  จุด  งบประมาณ   238,000 บาท 

   โครงการที่ 17  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูท่ี 8 สาย           

  นายทรงมา -  วิจติร ขนาด ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว  146  เมตร หนา 

  0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  730 ตร.ม. พร้อม ลงดินลูกรังไหล่ 

  ทางขา้งละ 0.50เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย งบประมาณ  350,000  บาท

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านหนองแซง  หมู่ที่ 8  

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจรภายในหมูบ่้าน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง  เป็นหลุมเป็นบ่อ  

  เป็นอันตรายแก่ผูส้ัญจร  และถนนมรีะดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  ถนนสายนี้เป็นเส้นทางใน

  การคมนาคม  การขนส่งสนิค้าเกษตร  สามารถชว่ยใหร้าษฎรในพืน้ที่ต าบลโคกหนิแฮ่ใช้ 

  สัญจรขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้  เนื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาของ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนใน 

  พืน้ที่ได้     อกีทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก 

  หนิแฮ่มีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ แต่เนื่องจากงบประมาณ

  ประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไข

  ปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมของ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

  ในพืน้ที่ต่อไป 

นายสิงขร   มุลสุรินทร์  เห็นดว้ยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ 

  ประชาชน เพราะถนนสายนี้ถึงแม้จะก่อสร้างในครั้งนีก้้ยังไม่แล้วเสร็จและอกีอย่างเป็นถนนที่

  ประชาชนใช้สัญจรไปติดตอ่ราชการต่างๆ ทั้งอ าเภอทั้ง อบต.ก็ใช้เส้นทางนี้ จงึเห็นควรอย่าง

  ยิ่งที่จะอนุมัติโครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 24 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      
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เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน

 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 สายนายทรงมา – วิจติร งบประมาณ   350,000 บาท 

..............................พักรับประทานอาหารกลางวัน ................................... 

   โครงการที่ 18  โครงการวางท่อระบายน้ าภายพร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน  

  หมูท่ี่ 9  โดยท าการวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร จ านวน 282 ท่อน  

  พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.70x0.70x0.70 เมตร จ านวน  17  บ่อ พร้อมป้าย 

  โครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ  230,000 บาท  

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า เนื่องจากบ้านโคกหินแฮ ่เป็นชุมชน  

  ขนาดใหญ่ ชาวบ้านอยู่อย่างหนาแนน่  บ้านเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกิดปัญหาการระบายน้ าจาก

  ครัวเรือนของชุมชน และเมื่อฝนตกท าให้น้ าเอ่อนอง ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันท่วงที เกิด 

  ปัญหาน้ าท่วมขังหลายจุดในชุมชนบ้านโคกหนิแฮ่  เมื่อเกิดน้ าท่วมขังนานๆยังเป็นแหล่ง 

  เพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกอีก ซึ่งชุมชนโคกหินแฮ ่มี 4 หมู่บ้าน กึ่ง 

  ชุมชนเมือง มีไข้เลอืดออกเกิดขึ้นทุกปี จึงขอเสนอโครงการดังกล่าว   เพื่อแก้ปัญหาความ 

  เดือดร้อน ให้กับประชาชน  เนื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาของ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนใน 

  พืน้ที่ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ าให้กับพืน้ที่ดังกล่าวและพืน้ที่ใกล้เคียง          

  จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน 

  แฮ่ เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายราชวัง   สุขร ี  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เนื่องจากบ้านโคกหินแฮ ่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ชาวบ้านอยู่อย่างหนาแนน่   

  บ้านเรือนเพิ่มขึน้เรื่อยๆ เกิดปัญหาการระบายน้ าจากครัวเรือนของชุมชน และเมื่อฝนตกท า 

  ให้น้ าเอ่อนอง ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันท่วงที เกิดปัญหาน้ าท่วมขังหลายจุดในชุมชนบ้าน 

  โคกหินแฮ ่ จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 24 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      
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เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการวางท่อระบายน้ า

 ภายพร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน งบประมาณ   230,000 บาท 

   โครงการที่ 19 โครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 โดยผวิจราจร 

  กว้าง  4  เมตร ยาว  1,668 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย 

  กว่า  1,000  ลบ.ม. งบประมาณ   120,000   บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่  ชาวบ้านโคกหินแฮ่  หมู่ที่ 9  

  ได้รับความเดือดร้อนในการคมนาคมเนื่องจากเป็นถนนสายนีม้ีสภาพเป็นถนนลูกรัง พื้นผิว 

  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากถนนมพีืน้ผวิระดับต่ ากว่าทุ่งนาที่บริเวณที่ถนนตัดผ่าน  ท าให้

  เกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝนบางช่วงถนนทรุดและน้ ากัดเซาะท าให้เป็นอันตรายแก่ประชาชนที่ 

  สัญจรไปมา  โดยเฉพาะจักรยานยนต ์และหมูที่9 มีถนนลูกรังที่เช่ือมต่อหัวไร่ปลายนา และ

  เชื่อมกับหลายหมูบ่้านในต าบล เป็นเส้นทางลัดในการขนส่งผลผลติไปยังอ าเภอเรณูนคร ท า

  ให้ลดต้นทุนในการขนส่งได้อีกระดับหนึ่ง  แต่เนื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนา 

  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าใหไ้ม่สามารถแก้ไขปัญหาให้  

  ประชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงนิสะสมขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพืน้ที่

  ต่อไป 

นายราชวัง  สุขร ี  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เพราะถนนสายนี้เป็นหลุมเป็นเยอะมาก โดยเฉพาะหนา้ฝนสัญจรไปมาล าบาก 

  มากและเกิดอันตรายหลายครั้งแล้ว  จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 24 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

     

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิถนนลูกรัง

  ภายในหมูบ่้าน งบประมาณ   120,000 บาท 
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   โครงการที่ 20 โครงการ เสริมผิวถนนลูกรังห้วยเหมืองนา หมูท่ี่ 9 สายนาย 

  สุรสิทธิ์ – หนองเดิ่น  โดยท าการลงลูกรังขนาดกว้าง 4  เมตร ระยะทางยาว 1,910 เมตร 

  หนา  0.15 เมตร หรอืมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,146 ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า 

  Ø0.80 X 1.00 จ านวน  6  ท่อน  ท่อระบายน้ า Ø 0.60 X 1.00 เมตร จ านวน  1  ท่อน 

  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ  143,600  บาท    

นายกฯ   ขอชีแ้จงเหตุผลเพื่อขอใหพ้ิจารณาโครงการนี้ว่า เนื่องจากสภาพเดิมเป็นการตัดถนน

  สายใหม่เมื่องบประมาณปี 2558 เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระยังไม่มีลูกรังเลยท าให้ล าบากใน 

  การสัญจรไปมาและการขนสง่ผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้านโคกหินแฮ่และหมูบ่้าน 

  ใกล้เคียงอกีทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ มี

  จ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรร 

  งบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา 

  ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายคงไทย  บุตรดี เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และที่สัญจรไปมาได้รับสะดวก

  มากขึ้น จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 24 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง 

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิถนนลูกรัง

  หว้ยเหมอืงนา  หมู่ที่ 1 สายนายสุรสิทธิ์ – หนองเดิ่น งบประมาณ  143,600  บาท 

   โครงการที่ 21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูท่ี่ 9 สายนายมงคล 

  โดยมีผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 266 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื 

  มีพื้นทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า  1064 ตร.ม. พร้อมลงดนิลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  

  เมตร พรอ้มป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ  479,000 บาท 

นายกฯ   ขอชีแ้จงเหตุผลเพื่อขอให้พิจารณาโครงการนี้วา่ ตามที่ชาวบ้านโคกหินแฮ ่ หมูท่ี่ 9 

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจรภายในหมูบ่้าน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง  เป็นหลุมเป็นบ่อ  

  เป็นอันตรายแก่ผูส้ัญจร อีกทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน 

  ต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ เพื่อเพิ่ม 
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  ประสิทธิภาพใน การระบายน้ าให้กับพืน้ที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง  แต่เนื่องจาก  

  งบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่ 

  สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ จึงเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงิน 

  สะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

  ให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

นายคงไทย   บุตรดี เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และที่สัญจรไปมาได้รับสะดวก

  มากขึ้น จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมติจากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 25 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง 

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน

 คอนกรีตเสริมไม่ไผ่  หมู่ที่ 9 สายนายมงคล งบประมาณ  479,000  บาท 

   โครงการที่ 22  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูท่ี่ 10 สายหนองกก

  คูณ ขนาดผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว  13  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอื

  มีปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  65  ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร   

  งบประมาณ  30,000  บาท      

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านเนินน้ าค า  หมู่ที่ 10  

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจรภายในหมูบ่้าน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง  เป็นหลุมเป็นบ่อ  

  เป็นอันตรายแก่ผูส้ัญจร  และถนนมรีะดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  ถนนสายนี้เป็นเส้นทางใน

  การคมนาคม  การขนส่งสนิค้าเกษตร  สามารถชว่ยใหร้าษฎรในพืน้ที่ต าบลโคกหนิแฮ่ใช้ 

  สัญจรขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้  แตเ่นื่องจากงบประมาณประจ าปีใน การพัฒนาของ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้  

  ประชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงนิสะสมขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพืน้ที่

  ต่อไป 
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นายเกรียงไกร  ค าวัน  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ 

  ประชาชน เพราะถนนสายนีถ้้าอนุมัติใหจ้า่ยเงนิสะสมเพื่อก่อสร้างแล้วจะท าให้สุดสายเดิม 

  พอดี ประชาชนใช้สัญจรไปมามากพอสมควร ทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใชข้นส่งผลติผลทางการ 

  เกษตรอีกด้วย จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน

 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 10 สายหนองกกคูณ งบประมาณ   30,000 บาท 

   โครงการที่23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่  10  สายข้างศาลา

  สายใยรักขนาดผวิจราจรกว้าง  3.00   เมตร  ระยะทางยาว  54  เมตร หนา 0.15 เมตร 

  หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  162 ตร.ม. พร้อม ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 

  เมตร งบประมาณ   74,000  บาท  

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านเนินน้ าค า  หมู่ที่ 10  

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจรภายในหมูบ่้าน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง  เป็นหลุมเป็นบ่อ  

  เป็นอันตรายแก่ผูส้ัญจร  ไปมา แต่เนื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การ

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ จงึ 

  เสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  

  เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพืน้ที่ต่อไป 

นายนักรบ  ลุมวงษ์  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เพราะถนนสายนี้อยู่ในชุมชนถ้าอนุมัติใหจ้า่ยเงนิสะสมเพื่อก่อสร้างแล้วต่อจาก 

  สายเดิมจะท าให้สุดสายเดิมพอดี ประชาชนใช้สัญจรไปมามาก จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะ 

  อนุมัตโิครงการนี ้

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      
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เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จ่ายเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน

 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 10 สายข้างศาลาสายใยรัก งบประมาณ   74,000 บาท 

   โครงการที่ 24 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง จ านวน 3 จุด จุดที่ 1 ลงลูกรังภายใน

  หมูบ่้านสายนายคมสันต์ – นายขวัญเมือง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600  เมตร หนาเฉลี่ย 

  0.15 เมตร หรอืมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 360 ลบ.ม. จุดที่ 2 ลงลูกรังภายใน 

  หมูบ่้าน สายวัดป่า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืมี 

  ปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 420 ลบ.ม. จุดที่ 3 ลงลูกรังเพื่อการเกษตร สายห้วยเหมอืง 

  นา ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 563 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่

  น้อยกว่า 253 ลบ.ม. งบประมาณ  124,000  บาท  

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า เนื่องจากสภาพเดิมถนนเป็นหลุมเป็น

  บ่อ ขรุขระยังไม่มลีูกรังเลยท าให้ล าบากในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลิตผลทางการ 

  เกษตรของชาวบ้านโคกหินแฮ่และหมูบ่้านใกล้เคียงอีกทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนา

  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนใน

  พืน้ที่ได้ เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดขีึน้ลดอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังเพื่อลด

  ต้นทุนการขนส่งผลผลติออกสู่ตลาดใหป้ระหยัดและรวดเร็วขึ้นและเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 

  และยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานของชุมชนจึงเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงิน 

  สะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

  ใหป้ระชาชนในพื้นที่ต่อไป 

นายนักรบ  ลุมวงษ์  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เนื่องจากสภาพเดิมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากและเป็นถนนที่เกษตรกรใช้ขนถ่าย 

  ผลติผลทางการเกษตรด้วยจงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัติโครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง     

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิถนนลูกรัง 

  จ านวน  3  จุด งบประมาณ   124,000 บาท 
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   โครงการที่ 25 โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู  หมู่  10  สายนางหงษ์

  ค า – นางผอ่งใส ขนาดกว้าง 0.30 ยาว  81.50 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร และวางท่อ 

  ระบายน้ าขนาด Ø0.40 x 1.00ม.  จ านวน 7 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด  

  0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  

  งบประมาณ   196,000  บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณถนนสายบ้าน

  นางหงษ์ค า เป็นปัญหาความเดือดรอ้นของประชานบ้านเนินน้ าค า  เมื่อใดที่มฝีนตกหนักหรอื

  ตกชุก จะท าให้น้ าเอ่อ เกิดปัญหาระบบระบายน้ า ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันท่วงที จงึท าให้

  ประชาชนซึ่งมีบ้านอยู่บริเวณนั้น เกิดน้ าท่วมขังนานๆการเดินทางไม่สะดวก  และเป็นแหล่ง 

  เพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกจึงขอเสนอโครงการดังกล่าว  ซึ่งเป็น 

  อ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  ที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อน  

  ให้กับประชาชนได้โดยตรง  แตเ่นื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ จงึ 

  เสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  

  เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพืน้ที่ต่อไป 

นายเกรียงไกร  ค าวัน  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนีเ้พราะเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เนื่องจากบริเวณตั้งกล่าวเกิดปัญหาน้ าท่วมขังทุกครั้งและท าให้น้ าท่วมล้นเข้าท่วม

  บ้านประชาชน จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างราง

 ระบาย คสล.รูปตัวยู สายนนางหงสค์ า – นางผ่องใส งบประมาณ   196,000 บาท 

   โครงการที่ 26  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  หมู่ที่ 11 สายข้างวัด 

  ป่าศรรีัตนพุทธาราม ขนาดผวิจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  107  เมตร หนา 

  0.15 เมตร  หรอืมีพืน้ที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  428  ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางขา้ง 

  ละ 0.50 เมตร  งบประมาณ  200,000  บาท   
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นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านโคกอนามัย หมูท่ี่ 11 

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจรภายในหมูบ่้าน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง ยามหน้าฝนถนน

  ขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อ  อันตรายแก่ผูส้ัญจร  และ  ถนนสายนี้เป็นเส้นทางในการสัญจรกับ

  วัดเชื่อมต่อไปไร่นาเรือกสวน ของเกษตรกรในพืน้ที่  สามารถชว่ยใหร้าษฎรในพืน้ที่ต าบล 

  โคกหินแฮใ่ช้สัญจรไปท างานและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ แต่เนื่องจาก  

  งบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่ 

  สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ จึงเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงิน 

  สะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

  ให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

นายยุทธกิจ  บัวชุม  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เนื่องจากประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างวัดกับชุมชน ทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่ง

  ผลติผลทางการ เกษตรอีกด้วย จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมือ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน

 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 11 สายข้างวัดป่าศรรีัตนพุธธาราม งบประมาณ 200,000 บาท 

   โครงการที่ 27 โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ 11 สายนางไกรค า โดยก่อสร้าง

  ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  33  เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณ 

  คอนกรีตไม่น้อยกว่า  132 ตร.ม. พรอ้มลงดนิลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวาง

  ท่อระบายน้ า  Ø 0.30 x 1.00 ม. จ านวน  6   ท่อน  งบประมาณ  60,000  บาท  

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านโคกอนามัย หมูท่ี่ 11 

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจรภายในหมูบ่้าน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง ยามหน้าฝนถนน

  ขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อ  อันตรายแก่ผูส้ัญจร  และ  ถนนสายนี้เป็นเส้นทางในชุมชน เชื่อม 

  ต่อไปไร่นาเรือกสวน ของเกษตรกรในพืน้ที่  แตเ่นื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนา

  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าใหไ้ม่สามารถแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนใน
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  พืน้ที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  โคกหินแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหป้ระชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายพรค า  สุขร ี เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เนื่องจากประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึน้ ทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่ง

  ผลติผลทางการ เกษตรอีกด้วย จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน

 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 11 สายนางไกรค า งบประมาณ  60,000 บาท 

   โครงการที่ 28 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายข้างเมรุ – คลองส่งน้ า 

  ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว 1250  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่

  น้อยกว่า 750 ลบ.ม. งบประมาณ  90,000  บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านโคกอนามัย หมูท่ี่ 11 

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจร เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ  เป็นอันตราย 

  แก่ผูส้ัญจร  และถนนมีระดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  แต่เนื่องจากงบประมาณประจ าปีใน 

  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ 

  ประชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงนิสะสมขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพืน้ที่

  ต่อไป 

นายพรค า  สุขร ี เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เนื่องจากประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึน้ ทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่ง

  ผลติผลทางการ เกษตรอีกด้วย จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิถนนลูกรัง

  หมูท่ี่ 11 สายข้างเมรุ – คลองสง่ งบประมาณ  90,000 บาท 

   โครงการที่ 29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมูท่ี่ 12 สายนางพร 

  ศลิป์ – นางสมพิศ ขนาดผวิจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  168  เมตร หนา  

  0.15 เมตร หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  672   ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 

  ข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ  310,000    บาท

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านโคกพัฒนา หมูท่ี่ 12 

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจรภายในหมูบ่้าน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง ยามหน้าฝนถนน

  ขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อ  อันตรายแก่ผูส้ัญจร  และ  ถนนสายนี้เป็นเส้นทางในชุมชน เช่ือม 

  ต่อไปไร่นาเรือกสวน ของเกษตรกรในพืน้ที่  สามารถช่วยใหร้าษฎรในพืน้ที่ต าบลโคกหนิแฮ่ 

  ใช้สัญจรไปท างานและขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้  แต่เนื่องจากงบประมาณประจ าปีใน

  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ 

  ประชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงนิสะสมขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เพื่อ ด าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่

  ต่อไป 

นายตะวัน  บัวชุม  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เนื่องจากประชาชนใช้สัญจรไปมาในชุมชนกับถนนหลวง ทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ 

  ขนส่งผลติผลทางการเกษตรอีกด้วย จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน

 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 12 สายนางพรศลิป์ – นางสมพิศ งบประมาณ 310,000 บาท 
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   โครงการที่ 30 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 สายหนองมว่ง ขนาดผวิ 

  จราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 480  เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรอืมีปริมาณลูกรังไม่

  น้อยกว่า 336  ลบ.ม.งบประมาณ   40,000   บาท  

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านโคกพัฒนา หมูท่ี่ 12 

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจร เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ  เป็นอันตราย 

  แก่ผู้สัญจร  และถนนมีระดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  แต่เนื่องจากงบประมาณประจ าปีใน 

  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ 

  ประชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงนิสะสมขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพืน้ที่

  ต่อไป 

นายตะวัน  บัวชุม  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เนื่องจากประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึน้ ทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่ง

  ผลติผลทางการ เกษตรอีกด้วย จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิถนนลูกรัง

  หมูท่ี่ 12 สายหนองมว่ง งบประมาณ  40,000 บาท 

   โครงการที่ 31 โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู หมูท่ี่ 13 สายนาย 

  โกวิทย์ ขนาดปากกว้าง 0.30 ยาว  160 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 

  จ านวน  1  ป้าย งบประมาณ   350,000  บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณถนนสายบ้าน

  นายโกวิทย์ เป็นปัญหาความเดือดรอ้นของประชานบ้านนาบัว หมู่ที่ 13 เป็นอย่างมาก  

  เมื่อใดที่มฝีนตกหนักหรอืตกชุก จะท าให้น้ าเอ่อ เกิดปัญหาระบบระบายน้ า ไม่สามารถ 

  ระบายน้ าได้ทันท่วงที จงึท าให้ประชาชนซึ่งมีบ้านอยู่บริเวณนั้น เกิดน้ าท่วมขังนานๆการ 

  เดินทางไม่สะดวก ซ้ ายังเป็นแหล่งชุมชนอีกด้วย จึงขอเสนอโครงการดังกล่าว  ซึ่งเป็น 
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  อ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  ที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนใหก้ับ

  ประชาชนได้โดยตรง  แตเ่นื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหาร 

  ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ จึงเสนอ 

  โครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่เพื่อ 

  ด าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

นายมนตรี  เสนารัตน์    เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ 

  ประชาชน เนื่องจากบริเวณตั้งกล่าวเกิดปัญหาน้ าท่วมขังทุกครั้งและท าให้น้ าท่วมล้นเข้าท่วม

  บ้านประชาชน ยังเป็นบริเวณชุมชนจงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เหน็ชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างราง

 ระบาย คสล.รูปตัวยู สายนายโกวิทย์ งบประมาณ   350,000 บาท 

   โครงการที่ 32 โครงการเสริมผิวถนนลูกรังพรอ้มวางท่อระบายน้ า สายบ้านนาบัว 

  – หนองแซง  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  2,485 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณ

  ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,491 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด Ø0.30 x 1.00ม.  

  จ านวน 18 ท่อน และท่อระบายน้ าขนาด  Ø 1.00x1.00 เมตร  จ านวน  10 บ่อ พรอ้ม 

  ป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย งบประมาณ   200,000  บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านนาบัว หนองแซง และ

  ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจร เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เป็น 

  หลุมเป็นบ่อ  เป็นอันตรายแก่ผูส้ัญจร  และถนนมีระดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง แตเ่นื่องจาก

  งบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่ 

  สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเส้นทาง 

  คมนาคมให้ดีขึน้ลดอุบัติเหตุและลดปัญหาน้ าท่วมขังและเพื่อสง่เสริมศักยภาพและยกระดับ

  โครงสรา้งพื้นฐานของชุมจงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ ประชาชนในพื้นที่

  ต่อไป 
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นายมนตรี   เสนารัตน์  เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการทีเ่กิดประโยชน์ต่อ 

  ประชาชน เนื่องจากบริเวณถนนสายดังกล่าวนั้นเป็นถนนสายยาวเป็นถนนที่เกษตรกรใช้ขน 

  ถ่ายผลิตผลทางการเกษตรยังเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และสภาพเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อ 

  จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 24 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิถนนลูกรัง

 พร้อมวางท่อระบายน้ าสายบ้านนาบัว – หนองแซง งบประมาณ   200,000 บาท 

   โครงการที่ 33 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ตกิคอนกรีต หมู่ที่ 14 สายหมู่ที่ 

  14 – หมู่ที่ 13 ผวิจราจรกว้าง  5.00 เมตร ระยะทางยาว   205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 

  เมตร หรือพืน้ที่เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ไม่นอ้ยกว่า  1025 ตารางเมตร

  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย งบประมาณ   350,000  บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ ชาวบ้านนาบัวและผูใ้ช้เส้นทาง

  นี ้ ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรภายในหมู่บ้าน  เนื่องจากเป็นถนนคอนกรีตที่ช ารุด  

  ขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อ  อันตรายแก่ผูส้ัญจร  และ  ถนนสายนี้เป็นเส้นเชื่อมถนนหลวงสาย

  นาแก-นครพนม ซึ่งมผีูค้นสัญจรเป็นจ านวนมาก จงึขอเสนอโครงการดังกล่าว  ซึ่งเป็น 

  อ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  ที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนใหก้ับ

  ประชาชนได้โดยตรง  แตเ่นื่องจากงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหาร 

  ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ จึงเสนอ 

  โครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่เพื่อ 

  ด าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

นายภาณุวัตน์  เหลื่อมเภา    เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชน์ต่อ 

  ประชาชน เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับหลายหมู่บ้านและเป็นทางลัดไป

  อ าเภอเรณูนครจึงมีผู้สัญจรไปมาจ านวนมาก สภาพถนนปัจจุบันเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด 

  และผูส้ัญจรไปมาเป็นได้รับอันตราย จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 
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ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เหน็ชอบ ไม่ม ี เสียง    

 

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิจราจร 

 แอสฟัลต์ตกิคอนกรีต หมู่ที่ 14 สายหมู่ 14 – หมู่ที่ 13 งบประมาณ   350,000 บาท 

   โครงการที่ 34 โครงการขยายผวิจราจรถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 15  

  ผวิจราจรกว้าง  1.00 เมตร ความยาวรวม   760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ 

  คอนกรีต ไม่น้อยกว่า  760 ตารางเมตร พร้อมลงดนิลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  

  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย งบประมาณ   350,000  บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านชลประทาน หมูท่ี่ 15 

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจรภายในหมูบ่้าน  เนื่องจากถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผใ่น 

  ชุมชนหมูที่ 15 เป็นถนนที่มีระดับสูงกว่าไหล่ถนนและแคบ  ประกอบกับในชุมชนเองมี 

  ยานพาหนะเพิ่มขึน้  มีการสัญจรไปมาจากชุมชนข้างเคียงมากขึ้นตามสภาวะโลกปัจจุบัน   

  ซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงอันตรายแก่ผู้ใชร้ถใช้ถนนเป็นอย่างมาก  ทั้งเกษตรกรชุมชนข้างเคียงยังใช้ 

  ถนนสายนีส้ัญจรไปท างานและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร แตเ่นื่องจากงบประมาณ 

  ประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไข

  ปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมของ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชน

  ในพืน้ที่ต่อไป 

นายวิษณุ   สิงห์ค า     เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการทีเ่กิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เนื่องจากถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผใ่นชุมชนหมูที่ 15 เป็นถนนที่มรีะดับสูงกว่า 

  ไหล่ถนนและแคบ  ประกอบกับในชุมชนเองมยีานพาหนะเพิ่มขึน้และท าให้เกิดอันตราย 

  บ่อยครั้ง จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะ อนุมัตโิครงการนี ้

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 23 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการขยายผวิจราจร 

 ถนนคอนกรีต ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 15 งบประมาณ   350,000 บาท 

   โครงการที่ 35โครงการเสริมผวิถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 15 สายนายพูน 

  ศักดิ์  - ฝายน้ าล้น โดยขนาดผวิจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,123  เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 

  เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  1,592 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า  ขนาด  Ø  

  0.40 x1.00 เมตร  จ านวน  12  ท่อน พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย งบประมาณ   

  200,000  บาท 

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนีว้่า ตามที่ชาวบ้านชลประทาน  หมู่ที่ 15 

  ได้รับความเดือดรอ้นในการสัญจร เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ  เป็นอันตราย 

  แก่ผู้สัญจร  และถนนมีระดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  แต่เนื่องจากงบประมาณ  

  ประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไข

  ปัญหาใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมของ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้ประชาชน

  ในพืน้ที่ต่อไป 

นายวิษณุ   สิงห์ค า     เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนี้เพราะเป็นโครงการทีเ่กิดประโยชน์ต่อ  

  ประชาชน เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ  เป็นอันตราย แก่ผู้สัญจร  และถนนมี 

  ระดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะ อนุมัตโิครงการนี ้

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 24 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง    

 

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิถนนลูกรัง

 ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 15 สายนายพูนศักดิ์ – ฝายน้ าล้น งบประมาณ   200,000 บาท 

ประธานสภาฯ    แจ้งให้เลขาสภาสรุปภาพรวมการจ่ายขาดทั้ง 35 โครงการ  
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เลขานุการสภาฯ  สรุปการขออนุมัติการจา่ยขาดเงินสะสมในครั้งนี ้ฝา่ยบริหารขออนุมัติจา่ย

 ขาดเงินสะสม  ทั้งสิ้น  35  โครงการ จ านวนเงิน  7,500,000  บาท สภาองค์การบริหาร

 ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่เห็นชอบให้จา่ยขาดทั้ง 35 โครงการ จ านวนเงนิ  7,500,000 บาท 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น 

ประธานสภาฯ   โดยปกติในวาระอื่นๆนั้นสภาแห่งนีจ้ะให้สมาชิกทุกหมู่บ้านได้เสนอปัญหา 

   ต่างๆที่เกิดขึน้ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนรอ้นให้กับ 

   ประชาชนในหมูบ่้านนั้นๆ ส าหรับการประชุมในคราวนี้ขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านเขียน

   แบบค ารอ้งทั่วไปแล้วยื่นที่เจ้าที่เพื่อเสนอผู้บริหารตามล าดับขั้นตอนเลย และกล่าว 

   ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2  

   ประจ าปี 2559  

ปิดการประชุม  เวลา 16.00 น. 

                   ……………………………………………………………………………………        

(ลงช่ือ)        เกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                 

              (นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์) 

             ต าแหนง่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่   14   เดือน  มถิุนายน  พ.ศ. 2559 

 

(ลงช่ือ)      วีระศักดิ์   บัวชุม       กรรมการ          

           (นายวีระศักดิ์   บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

(ลงช่ือ)         พายัพ   บัวชุม      กรรมการ         

               (นายพายัพ  บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

 (ลงช่ือ)       เครือวัลย์    ธงวาท      กรรมการ           

             (นางเครือวัลย์  ธงวาท) 

 ต าแหนง่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่                                          
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     (ลงช่ือ)     เกรียงไกร  พลเหีย้มหาญ  ผูร้บัรองรายงานการประชุม

               (นายเกรียงไกร  พลเหีย้มหาญ) 

     ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

              วันที่   14  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 


