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รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2559 

วันอังคาร  ที่ 3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุม อาคารจามจุร ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

    ผู้เข้าร่วมประชุม  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเกรยีงไกร  พลเหีย้มหาญ 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 ลาปว่ย 

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    พอ่ตาแสง  

10 นางปราณี     สุนกีร ส.อบต.หมู ่4 ปราณี     สุนีกร  

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  

27 นายมนตรี      เสนารัตน์ ส.อบต.หมู ่13 มนตรี      เสนารัตน์  

28 นางเครอืวัลย ์  ธงวาท ส.อบต.หมู ่13 เครอืวัลย ์  ธงวาท  

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 นายศักดิ์สกล  คลังทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศักดิ์สกล  คลงัทรัพย ์  

2 นายพิภพ  บัวชุม นายช่างโยธาช านาญงาน พิภพ  บัวชุม  

3 นางจรยิา   นิตะโคตร นักวชิาการศึกษาปฎิบัติการ จรยิา  นิตะโคตร  

 

เปิดการประชุม  เวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญทา่นประธานสภาเปิดการประชุมสภาตามระเบียบ

วาระการประชุม       

ประธานสภาฯ                   สวัสดีครับ  ท่านนายก รองนายก  เลขานุการนายกฯ  เพือ่นสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ทุกท่าน  วันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร

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

ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุม ก็ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

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

ระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี ้                  

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   1. แจ้งมีสมาชิกสภาฯลาป่วย 1 ท่าน คอืนายเป่งทอง บัวชุม สมาชิก 

   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ หมูท่ี่ 2  

    2. แจ้งขอรายชื่อสาชิกสภาและพนักงานส่วนต าบลเพื่อเป็นกรมการในการ

   ทอดผา้ป่าสามัคคี บ้านชลประทาน หมูท่ี่ 15 เชญิท่านนายกองค์การบริหารส่วน 

   ต าบลโคกหนิแฮ่ แจ้งข้อราชการตา่งๆกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   โคกหินแฮ่   
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นายก อบต.   แจ้งให้สมาชิกทุกท่าน ทุกหมู่บ้านส ารวจข้อมูลครัวเรอืนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ใน 

   พืน้ที่ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้และน าส่งข้อมูลโดยเร็วเพื่อองค์การบริหารส่วนต าบล 

   โคกหินแฮ ่จะด าเนนิการน าส่งในกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป   

เลขานุการสภาฯ  1. แจ้งผลการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนว 

   ทางการปฎิรูปการปกครองท้องถิ่น และความก้าวหน้าด้านบริหารงานบุคคล 

   ประเภทบริหารของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อเข้าร่วมระบบแท่ง    

    2. ความคืบหนา้การเปลี่ยนแปลงจากองค์การบริหารส่วนต าบลและ 

   เทศบาลเกือบ 100 % แล้วที่จะมีระเบียบการรวม อบต. ที่มปีระชาชนไม่ถึง  

   7,000   คน และรายได้ ไม่ถึง  20  ล้าน จะยุบรวมเป็นเทศบาลเดียวตอนนีร้อ 

   ระเบียบที่แน่ชัดก่อน        

    3. ชีแ้จงเกี่ยวกับระเบียบการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ว่ากรมจะได้ออก 

   ระเบียบและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีท้องถิ่นที่ชัดแจ้งเพื่อง่ายต่อ

   การด าเนินการและการตรวจสอบ 

 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิ

   แฮ ่สมัยสามัญ สมัยที่  1  คร้ังท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  เมื่อวันท่ี  10  

   กุมภาพันธ์  2559   

ประธานสภาฯ   ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่ง

 ให้แลว้ (เอกสารหมายเลข 1) ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรอืเพิ่มเติม รายงาน

 หรอืไม่  ขอเชญิครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ   สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 

 2559 

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  - 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

 ต าบลโคกหนิแฮ่  

ประธานสภาฯ    ให้สมาชิกอภปิรายเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาต าบล 3 ปี (ปี 2559 -2561 )

   ที่เจา้หน้าที่แจกใหท้ี่ละหมู่บ้าน (เอกสาร ประกอบหมายเลข2) แล้วขอให้อภปิราย 

   รายหมู่บ้าน เริ่มจากหมู่ที่ 1 – หมูท่ี่ 15 
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เลขานุการสภาฯ  ชีแ้จงเกี่ยวกับโครงการตามแผนที่แจกให้นั้นเรยีงล าดับโครงการจากการ 

   ประชาคมหมูบ่้านที่ผ่านมา งบประมาณ หมู่บ้านละ ประมาณ  200,000 บาท ให้

   สมาชิกพิจารณาจากการประชาคมหมู่บ้านที่เรียงล าดับไว้แล้ว 

 

ประธานสภาฯ   เพื่อให้กระชับเวลาขอถามเป็นรายหมู่ว่าแตล่ะหมูบ่้านได้โครงการที่ 

   ประชาคมถูกต้องแล้วหรอืยัง มีอะไรต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้แจ้งต่อที่ประชุมได้ 

   เลย 

นายพายัพ  บัวชุม  ไม่เปลี่ยนแปลงจากร่างแผน 

นายบุญถม  อนุสนธ์  ไม่เปลี่ยนแปลงจากร่างแผน 

นายรุ่งศักดิ์ พ่อตาแสง  ไม่เปลีย่นแปลงจากร่างแผน 

นางปราณ ี สุนิกร  ไม่เปลี่ยนแปลงจากร่างแผน 

นายพงษ์ศักดิ์ พิลารัตน์ เสนอให้บ้านนาบัวทั้งสามหมู่บ้าน ลดงบประมาณพัฒนาแต่ละหมู่บ้านลง

 หมู่บ้านละ 30,000 บาท เพื่อเพิ่มงบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นหมู่บ้าน

 ท่องเที่ยว 

นายถาวร   จติมาตย์  เสนอให้ขยายคลองส่งน้ า ระหว่าง หมู ่6 หมู ่14 และหมู ่13  

นายชัยชนะ  ยะไวย์  ไม่เปลี่ยนแปลงจากร่างแผน 

นายสิงขร   มุลสุรินทร์  1. เสนอโครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เนื่องจากตอนที่มีการประชาคม

 นั้นฝนยังไม่ตกจึงยังไม่ได้รับความเดือดรอ้น ซึ่งตอนประชาคมให้ท าโครงการก่อสร้าง

 ถนน คสล.เป็นโครงการล าดับที่ 1 และโครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เป็นล าดับที่ 2

 แตต่อนนี้จงึเสนอให้โครงการขุดลอกคลองระบายเป็นโครงการล าดับที่ 1  

   2. เสนอเพิ่มโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองแซง – บ้านโคก 

 หนิแฮ่          

   3. เสนอให้ตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมท่อแตกภายในต าบลไว้ด้วย 

   4. เสนอให้ขยายไหล่ทาง และวางท่อถนนสายหอปู่ 

นายศักดิ์สกล  คลังทรัพย์ กรณีที่หมู่ 8 จะเปลี่ยนแปลงโครงการจากที่ประชาคม ล าดับที่ 2 มาเป็น

 ล าดับที่ 1 นั้น คงจะแก้ไขเลยไม่ได้จะต้องมีการประชาคมกับชาวบ้านก่อน เพราะตอนที่

 เราออกประชาคมเสียงส่วนมากเห็นให้ท าโครงการก่อสร้างถนน คสล.เป็นโครงการ

 ล าดับที่ 1          
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นายคงไทย   บุตรดี   หมูท่ี่ 9 ไม่เปลี่ยนแปลงจากร่างแผน 

นายเกรียงไกร ค าวัน  หมูท่ี่ 10 ทุกโครงการในร่างแผนครบตามที่ประชาคม แตข่อให้ช่างวัด 

   ระยะทางถนน สายกกคูณให้ชัดๆว่าเหลือกี่เมตรแล้วประมาณการงบประมาณว่า 

   เท่าไร เผื่อว่างบประมาณจะเหลือหมู่ที่ 10 จะได้ด าเนินการโครงการอื่นๆต่อไป 

นายยุทธกิจ   บัวชุม  1. หมู ่11 ร่างแผนเป็นไปตามที่ประชาคมไว้ และถ้ามีการจา่ยขาดเงิน 

   สะสมในปีงบประมาณ 2559 จะใช้โครงการที่เสนอไว้ในแผนปีงบ  2560 ได้ 

   หรอืไม่          

    2. เสนอใหเ้พิ่มโครงการขุดลอกบ่อเกลือ 

นายศักดิ์สกล  คลังทรัพย์ ชีแ้จงว่าถ้าด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะใช้ 

   โครงการที่เสนอไว้ในแผน ปีงบ 2560 ไม่ได้ จะต้องปรับในเป็นของงบปี 2559  

   เท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการด าเนินงานจะต้องออกประชาคมใหม่ และขออนุมัตจิากสภา 

   ท้องถิ่นใหม่ โดยการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญจากนายอ าเภอ ส าหรับโครงการขุด

   ลอกบ่อเกลือลงไว้ในแผนเรียบร้อยแลว้ เป็นแผนเกินศักยภาพ 

นางนิตยา  ภูโสภา  หมูท่ี่ 12 ไมเ่ปลี่ยนแปลงจากร่างแผน 

นายมนตร ี เสนารัตน์  หมู ่13 ขอเพิ่มโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูหน้าบ้านนายชาญชัย 

   –บ้านายค าสิงห์ 

นายอุทิศ   ส ารองพัน  1. เหมอืนกับที่สมาชิกหมู่ที่ 5 เสนอใหเ้พิ่มงบประมาณโครงการปรับปรุง 

   ศูนย์เรียนรู ้หมู่บ้านประวัติศาสตร์ จากงบพัฒนาหมูบ่้าน หมู่บ้านละ 30,000 บาท

    2. เพิ่มโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน  จ านวน   100,000 บาท 

นายวิษณุ   สิงห์ค า  หมูท่ี่ 15 ไม่เปลี่ยนแปลงจากร่างเดิม 

ประธานสภาฯ    หมูท่ี่ 5 ขอเพิ่มโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู สายนางจินตนา –  

   นางวินชัย 

นายบุญถม  อนุสนธ์  เสนอว่าโครงการไหนที่เป็นโครงการภาพรวมของต าบล เพราะแต่ละ 

   หมูบ่้านก็จะเจาะจงแต่หมูบ่้านของตน 

นายสิงขร  มุลสุสินทร์  เสนอใหม้ีโครงการวางท่อระบายน้ าภายในต าบลไว้เพื่อว่าหมูบ่้านไหนท่อ 

   แตก ช ารุดจะได้มงีบประมาณในการซ่อมแซม  
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นายก อบต.   ตามที่กระผมได้คุยในสภาแหง่นี้แล้วเกี่ยวกับสภาพปัญหาหมูบ่้านกรณีท่อ 

   ระบายน้ าแตก ช ารุดนั้น ให้สมาชิกทุกท่านส ารวจมาว่าหมูบ่้านไหน ช ารุดกี่จุด  

   ตรงไหนบ้าง เพื่อจะให้ช่างประมาณการราคาเพื่อท าการซ่อมแซม ช่ึงงบประมาณใน

   การซ่อมแซมนั้นมันตัง้งบประมาณไว้อยู่แล้วทุกปี ซึ่งในปีงบ พ.ศ. 2558 ทีผ่่าน 

   มาก็ไม่มีสมาชิกหมู่บ้านใดแจง้เข้ามาเลย 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาต าบลสามปี (ปี พ.ศ. 

   2560 -2562) อกีหรือไม่ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างแผนพัฒนา

   ต าบลสามปี เพื่อให้เป็นแผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 )ของ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 27 เสียง      

    งดออกเสียง 2 เสียง      

    ไม่เห็นด้วย      ไม่มี  

เลขานุการฯ   สรุปที่ประชุมแหง่นี้เห็นชอบให้รา่งแผนพัฒนาสามปี ใชเ้ป็นแผนพัฒนาสาม

   ปี (พ.ศ.2560 – 2562 )ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น 

ประธานสภาฯ   โดยปกติในวาระอื่นๆนั้นสภาแห่งนีจ้ะให้สมาชิกทุกหมู่บ้านได้เสนอปัญหา 

   ต่างๆที่เกิดขึน้ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนรอ้นให้กับ 

   ประชาชนในหมูบ่้านนั้นๆดังนั้นจะให้สมาชิกแต่ละหมูบ่้านเสนอปัญหาต่อผูบ้ริหาร 

   เรียงตามหมูบ่้าน  

นายบุญถม   อนุสนธ์  หมูท่ี่ 2 ก็ปัญหาที่เกิดทุกครั้งคือน้ าประปาไม่พอใช้  

นางปราณี   สุนิกร  แจ้งไฟฟ้าคาดสายช ารุด ขอให้ออกซ่อมแซมให้ดว่นด้วยเพราะเกรงว่าจะ 

   เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น 

นายพงษ์ศักดิ์   พิลารัตน์ แจ้งไฟฟ้าคาดสายช ารุด  ตรงป้ายทางเข้าหมูบ่้าน 

นายบุญรัตน์   จติมาตย์ แจ้งไฟฟ้าคาดสายช ารุด 1 จุดและให้ตัดต้นไม้ 1 ตน้ในหมูท่ี่ 6 
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นายชัยชนะ   ยะไวย ์  1. ขอสอบถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือกรณีมวีาตภัยพัดบ้าน และเถียงนา 

   ของราษฎร หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 เสียหายแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่

    2. ขอขอบคุณท่านนายกที่ช่วยประสานกับทหารในการน าน้ าเพื่ออุปโภคมา

   แจกใหก้ับชาวบ้านนาโดนใหม่ 

นายสิงขร   มุลสุรินทร์  ขอให้นายก อบต.ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อตัดไม้ที่ใกล้สาย 

   ไฟฟ้าแรงสูงเนื่องจากเวลาลมพัดจะเกิดประกายไฟเกรงวา่จะเป็นอันตราย 

ประธานสภาฯ   ขอให้ท่านนายกตอบและชีแ้จงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สมาชิกได้แจ้งไว้ 

   ข้างตน้ก่อน 

นายก อบต.   ส าหรับปัญหาของหมู่ที่ 2 น้ าประปาไม่พอใช้ เนื่องจากท่อประปาแตกและ 

   ระบบควบคุมประปาพังซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ได้ออกหนังสอืเพื่อ 

   ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่า นายเป่งทอง  บัวชุม เป็นผูค้วบการปิด เปิด  

   น้ าประปาใหเ้ป็นเวลา และเป็นผู้ประสานกับ อบต.กรณีมีการช ารุดไม่ให้ชาวบ้าน 

   ซ่อมเอง 

ปลัด อบต.ฯ   เพิ่มเติมกรณีปัญหาน้ าประปา บ้านต้องนอ้ย องค์การบริหารส่วนต าบล 

   โคกหินแฮไ่ด้แก้ไขปัญหาโดยการเป่าท่อและต่อท่อลงบ่อได้เพิ่มอกี 3 ท่อนอาจจะ 

   แก้ไขปัญหาได้ระยะหนึ่ง 

นายก อบต.   ส าหรับหมู่บ้านที่ไฟฟ้าคาดสายช ารุดนั้น ให้เขียนค าร้องไว้เป็นหลักฐาน  

   ส าหรับหมู่ 8 ที่ให้ตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงนัน้นายกจะไม่ให้พนักงานของ  

   อบต.ท าเป็นอันขาด เนื่องจากจะไม่ปลอดภัยจะประสานการไฟฟ้าให้   

ประธานสภาฯ   ให้สมาชิก หมู่ที่ 9 – หมูท่ี่ 15 เสนอปัญหาต่อผูบ้ริหารตอ่ 

นายคงไทย  บุตรดี  ป้ายโครงการห้วยเหมอืงนาล้ม และขอให้ลงท่อในหว้ยเหมอืงนา   

นายเกรียงไกร  ค าวัน  1. ถามการให้การช่วยเหลือกรณีเกิดวาตภัย ที่บ้านเนินน้ าค า เมื่อวันที่ 22 

   เมษายน 2559 ที่ผา่นมาว่า คอกสัตว์เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือหรอืไม่อย่างไร

    2. บ้านเนินน้ าค ากระแสไฟฟ้าตกบ่อยมาก ท าให้ชาวบ้านและ  

   ผูป้ระกอบการในหมูบ่้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากใหน้ายกพิจารณาให้ 

   ความช่วยเหลือด้วย 
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นายยุทธกิจ   บัวชุม  1. ถามว่าโครงการใดในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ด าเนินการ

   แล้วบ้าง         

    2. แจ้งปัญหาน้ าเสียจากโรงงานเฉาก๋วย เริ่มส่งกลิ่นแล้ว   

    3. ซ่อมแซมไฟฟ้าคาดสายที่อยู่หน้าวัดสระแก้ว   

นางนิตยา  ภูโสภา  ขอให้พิจารณาการตัดต้นไม้ข้างบ้านผู้ช่วยเพ็ญจิต  จ านวน 1 ต้น   

นายตะวัน  บัวชุม  ขอให้ด าเนินการโครงการลุดลอกคลองระบายน้ า หมู่ที่ 12 ให้เร็วด้วย 

   เกรงวา่ถ้าฝนตกลงมาจะไม่มีทางระบายน้ า 

นายเครือวัลย์   ธงวาท 1. ถามเรื่องฝาปิดท่อระบายน้ าหมูท่ี่ 13 ช ารุด จ านวน 3 จุดจะ  

   ด าเนนิการซ่อมแซมให้ตอนไหน       

    2. แจ้งกระแสไฟฟ้าบ้านนาบัวตกบ่อยมาก     

นายภาณุวฒัน์  เหลื่อมเภา ขอให้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิน าหมอ้แปลงที่ถอดไปมาคืนแล้วจะลอง 

   ปล่อยกระแสไฟฟ้าดูว่ากระไฟฟ้าจะตกอีกหรอืเปล่า 

นายวิษณุ   สิงห์ค า  ขอให้น าโคมไฟฟ้าที่ช่างไฟฟ้าถอดไปนั้นกลับไปใส่ให้ใหม่ 

ประธานสภาฯ   ขอให้เร่งด าเนินการโครงการก่อสร้างบันได  ตรงสถานที่ลอยกระทงบ้านนา

   บัว เนื่องจากตอนนีน้้ าแห้งมากแล้วกลัวว่าฝนตกน้ ามามากแล้วจะก่อสร้างล าบาก 

   และให้นายก อบต.ชีแ้จงเกี่ยวกับปัญหาที่สมาชิกแต่ละหมู่บ้านเสนอมา 

นายก อบต.   1. ส าหรับป้ายโครงการห้วยเหมอืงนาที่มันล้ม จะประสานช่างให้ด าเนิน 

   ซ่อมแซม         

    2. ส าหรับบ้านเนินน้ าค าที่กระแสไฟฟ้าตกบ่อยนั้น จะประสานการไฟฟ้า 

   ส่วนภูมิให้เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าเนื่องจากเรามีหมอ้แปลงที่ถอดจากสถานีสูบน้ า 

   บ้านนาบัวอยู่ที่ อบต.แล้วจะด าเนนิการให้โดยเร็ว     

    3. ส าหรับปัญหาของหมู่ที่ 14  นั้น ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจง้ว่าที่ 

   กระแสไฟฟ้าคาดสายตกบ่อยนั้นเป็นเพราะไฟฟ้าที่ตดิตั้งจากทางหลวงก็ต่อ 

   กระแสไฟจากไฟฟ้าคาดสายหมู่ที่ 14 กระแสฟ้าเลยตกบ่อย การไฟฟ้าแนะน าให้คุย

   กับทางหลวงเพื่อปลดกระไฟแล้วให้ทางหลวงใช้หม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ 

ประธานสภาฯ   - กล่าวขอขอบกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        

   โคกหินแฮ ่ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้และกล่าวปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

   ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559  
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ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น. 

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

(ลงช่ือ)                                         ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                 

              (นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์) 

             ต าแหนง่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่   10   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

 

(ลงช่ือ)                                      กรรมการ          

           (นายวีระศักดิ์   บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

(ลงชื่อ)                                     กรรมการ         

               (นายพายัพ  บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

 (ลงช่ือ)                                      กรรมการ           

             (นางเครือวัลย์  ธงวาท) 

 ต าแหนง่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่                                          

    

     (ลงช่ือ)                                      ผูร้บัรองรายงานการประชุม

                (นายเกรียงไกร  พลเหีย้มหาญ) 

     ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

              วันที่   10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 


