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รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2559 

วันอังคาร  ที่ 17  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  

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 ลากิจ 

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  2  ประจ าปี พ. ศ . 2559    เมื่อที่

ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุม ก็ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

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

ระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี ้                  

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   แจ้งมีสมาชิกสภาฯลากิจ  1 ท่าน คือนายชาญเดช  ถานัน สมาชิก 

   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ หมูท่ี่ 7 ให้นายกแจ้งข้อราชการตา่งๆกับ 

   สมาชิกสภาฯทราบต่อไป 

      

นายก อบต.   1. แจ้งเกี่ยวกับการป้องกันภัยเรื่องเด็กจมน้ า ทางโรงพยาบาลเรณูนครแจ้ง

   ว่ามีโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเด็กจมน้ าและต าบลโคกหนิแฮ่เป็นโครงการน าร่องใน

   การฝึกอบรมให้สง่ครูเข้ารับการฝึกอบรม     
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    2. ช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการการศึกษาทางไกลฯ เป็นโครงการพระราชด าริใน

   สมเด็จพระเทพฯ ที่ อบต.โคกหินแฮ่ได้ท าข้อตกลงร่วมกับโครงการฯในการเรียนการ

   สอนและมีการสอบเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นโครงการที่ดี

   และทางโครงการมีแผนให้เรารับสมัครนักศึกษาใหม่จงึขอให้สมัครประชาสัมพันธ์ให้

   ผูท้ี่สนใจทราบด้วย 

    3. ตามที่ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการดูแลผูป้่วยที่มีภาวะพึ่งพิง แล้ว

   ได้รับแจง้จาก รพ.สต.โคกหินแฮว่่าอธิบดีกรมอนามัยจะออกตรวจเยี่ยมที่ต าบล    

   โคกหินแฮใ่นวันที่ 26 พ.ค.2559 ของความร่วมมือจากสมาชิกร่วมตอ้นรับด้วย  

เลขานุการสภาฯ  แจ้งความคบืหนา้เกี่ยวกับการบริการงานบุคคลขององค์การปกครอง 

   ส่วนท้องถิ่นในการออกระเบียบเกี่ยวกับพนักงานจา้งจะมี 25 % ของขา้ราชการ   

   เพื่อควบคุมและลดภาระ ค่าใช้จา่ยมาตรา 35 พนักงานส่วนต าบลของ อบต.โคกหิน

   แฮ่ ทั้งหมดตอนนี้ มี 14 คน และจะมีพนักงานโอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลบ้าน 

   แพงในต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเดือนมิถุนายนนี ้

 ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน

   แฮ ่สมัยสามัญ สมัยที่  2  คร้ังท่ี 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  เมื่อวันท่ี  3  

   พฤษภาคม  2559   

ประธานสภาฯ   ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่ง

 ให้แลว้ (เอกสารหมายเลข 1) ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรอืเพิ่มเติม รายงาน

 หรอืไม่  ขอเชญิครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ   สมัยที่  2  ครั้งที่  1  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  36 โครงการ จ านวน ทั้งสิ้น 7,460,000 บาท จึงขอเรียนฝ่าย

 บริหารได้แสดงหลักการและเหตุผลในการขอความเห็นชอบสภาฯในภาพรวมเพื่อให้

 สภาฯเข้าใจตรงกัน 
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นายกฯ   สืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนรวมทั้งข้อร้องเรียนด้วยวาจาจาก

 ประชาชนทั้ ง 15  หมู่บ้ าน จากการที่ ลงพื้ นที่  พบว่าในพื้ นที่ มี ปัญหาความ

 เดือดร้อนอยากให ้อบต.โคกหนิแฮ่ ด าเนนิการแก้ไขปัญหา จงึได้รวบรวม ปั ญ ห า

 ความเดือดรอ้นมาจัดท าเป็นโครงการเพื่อขอความเห็นชอบในการจ่ายขาดเงิน ส ะ ส ม 

 โดยได้ตรวจเช็คสถานะภาพทางการคลัง ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 มีเงินสะสมทั้งสิ้น ณ วันที่ขออนุมัติสภา ( วันที่  17 พฤษภาคม  2559 ) จ านวน  

 12,988,700 บาท ซึ่งจะขอให้สภาพิจารณางบประมาณเพื่อจ่ายเงินสะสม จ านวน  

 35  โครงการ จ านวนเงิน  7,460,000 บาท จากการจ่ายเงินสะสมดังกล่าวแล้ว จะ

 คงเหลือเงินสะสมจ านวน  5,528,700  บาท ซึ่งตามจ านวนเงินที่คงเหลือถือว่า

 สถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ยังมีความมั่นคงทางการเงิน

 พอสมควรไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว แตท่ั้งนี้ทั้งนั้น อยากใหส้ภา

 องค์การบริหารส่วน ต าบลโคกหนิแฮ่ได้พิจารณาโครงการที่ ได้น าเสนอสู่สภา ฯ ทั้ ง 

 35โครงการ เพื่อขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมครั้งนี้ หากโครงการใดไม่

 แก้ปัญหาหรือแก้ปัญหาไม่ตรงจุดขอให้สมาชิกชี้แนะด้วยและขอให้ปลัดฯได้ชี้แจง

 เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จา่ยขาดเงินสะสมต่อไป เชญิครับ 

ปลัด อบต.   ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช ้

 จา่ยเงนิสะสมของ อปท. ปี 2553  (หนังสอืที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 

 ตุลาคม 2553 ) ได้ช้ีแจงไว้ดังนี้  

  1. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาจใช้จา่ยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา

 ท้องถิ่นทั้งนีใ้ห้ระบุวัตถุประสงค์ในการใชจ้่ายเงนิให้ชัดเจน และให้ค านึงถึงประโยชน์ของ

 ประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้เป็นส าคัญ 

  2. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

 และเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ท าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา

 ความเดือดรอ้นของประชาชนได้หรอืท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา 

  3. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือ

 กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน หรอื เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร 

 หรอืซือ้ที่ดนิ หรอืโครงการที่ใช้วงเงนิงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณาด าเนินการ 

 ดังนี้ 

   3.1 จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม

 เติม หรอืโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นล าดับแรก 

   3.2 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรอืโอน

 งบประมาณรายจา่ยมาตั้งจ่ายไว้แลว้แตง่บประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงนิ
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 สะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพจิารณาเห็นว่าเป็น

 โครงการที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรอืการ

 บริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพืน้ที่ และไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณ

 รายจ่ายประจ าปีในปีตอ่ไปได้ก็อาจใช้จ่ายจากเงนิสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่

 ในแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเงิน

 สะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมใิห้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังใน

 ระยะยาว  

   3.3  กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการ

 จัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนๆและรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตัง้

 งบประมาณรายจา่ยในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

 วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 

   4.ให้จัดท างบประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จา่ยจากเงนิสะสม 

 โดยระบุใหชั้ดเจนว่าด าเนินการเรื่องใด สถานที่ด าเนินการที่ใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด 

 รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

 และชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ และ

 เพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

 1438   ลงวันที่  10  มีนาคม 2559 โดยก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้

 จา่ยเงนิสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนตามอ านาจหน้าที่และ

 สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ

 ของสภาท้องถิ่นและเพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้ว่าความสมเหตุสมผลของโครงการ

 และราคากลางการก่อสร้างของ โครงการจงึได้ส่งบัญชีรายการขอจ่ายขาดเงนิ

 สะสมทั้งสิน้ 35  โครงการ รวมทั้งแบบแปลนและประมาณราคาให้ท่านไปแล้ว

 พร้อมหนังสือเชิญประชุม สรุปว่าการใช้จา่ยเงนิสะสมจะต้องได้รับอนุมัตงิบประมาณ

 จากสภาฯ มีความเหมาะสม หรอืแก้ไขปัญหาในพืน้ที่ชุมชนได้จรงิ และต้องพิจารณาว่า

 อยู่ในแผน 3 ปีรวมทั้งตอ้งเป็นอ านาจหน้าที่ดว้ย จงึจะเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย

 ที่อนุมัติใหจ้า่ยเงนิสะสมได้ 

 

นายกฯ    ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นตามข้อกฎหมาย ขอเรียนว่าโครงการทั้งหมดอยู่ใน

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

 ถือว่าเป็นประโยชน์ อย่างยิง่ตอ่ประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน

 ในบางโครงการอาจไม่ด าเนินการจะท าให้ประชาชนในพื้นที่เสีย โอกาส เชน่  โครงการ

 ก่อสร้างรางระบายน้ าท่อภายในหมูบ่้านต่างๆ  นั้นลว้นเป็นโครงการที่สามารถแก้ไข

 ปัญหาใหก้ับประชาชนได้เนื่องจากช่วงนีเ้ป็นฤดูฝนหน้าน้ าหลากไม่มีที่ระบายน้ าท าให้ท่วม
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 ได้รับความเดือดรอ้น  และโครงการสว่นใหญ่เป็นโครงการที่ด าเนินการมาแล้วแต่ยังไม่

 แล้วเสร็จถึงแม้จัดท าโครงการในครั้งนีก้็ยังมีอกีหลายโครงการที่ยังไม่แลว้เสร็จ

 เนื่องจากว่าต าบลเรามีพื้นที่มหีลายพืน้ที่ที่รอการพัฒนาอีกมากมายในขณะที่งบประมาณ

 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 

  เดือดร้อนของประชาชนให้ทุกหมู่บ้านซึ่งแต่ละโครงการได้คัดเลือกมาจากแผนพัฒนาต าบล 

  ซึ่งได้จากการประชาคมของชาวบ้านจึงเป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและประชาชนได้รับ 

  ประโยชน์โดยตรง  

ประธานสภา ฯ   เมื่อที่ประชุมได้อภปิรายกันพอสมควรแล้ว จงึให้สมาชิก พิจารณาให้ความ 

  เห็นชอบเป็นรายโครงการในการตอ่ไป  

    -การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจา่ยขาดเงินสะสมขอให้พิจารณา 

  เป็นรายโครงการ ซึ่งจากหมู่ที่ 1 ไปจนถึง หมูท่ี่ 15 โดยสมาชิกทุกท่านสามารถ อภปิราย 

  ในรายละเอียดแตล่ะโครงการได้โดยอิสระเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเข้าสู่การ 

  พิจารณาเลยนะครับ  

 

การพิจารณาหมู่ที่ 1 

โครงการหมู่ที่ 1 มีท้ังสิ้น  4  โครงการ ดังน้ี 

   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   
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นายกฯ   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนี้วา่ ชาวบ้านที่สัญจรไปมาได้รับความ 

  เดือดร้อน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง  และถนนมีระดับต่ ากว่าทุ่งนาบริเวณที่ถนนตัดผ่าน  ท า

  ให้เกิดน้ าท่วมขัง ขรุขระ และอาจเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจรได้  ต้องการต่อถนนสายเดิมให้สุด

  สาย    อีกทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ ม ี

  จ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรร 

  งบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา 

  ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายวีระศักดิ์  บัวชุม เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และที่สัญจรไปมาได้รับสะดวก

  มากขึ้น จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี ้

ประธานฯ    มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จึง

 ขอมตจิากสภาในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงด้วยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 25 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง 

เลขานุการสภาฯ  สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงินสะสมเพื่อด 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   ขอชีแ้จงเหตุผลเพื่อของโครงการนี้วา่ ชาวบ้านที่สัญจรไปมาได้รับความ  

  เดือดร้อน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง  ถนนสายนีอ้ยู่กลางหมูบ่้าน มีพื้นที่ลุ่มต่ า ท าให้เกิดน้ า 

  ท่วมขัง ขรุขระ และอาจเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจรได้ อีกทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนา

  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนใน

  พืน้ที่ได้ จงึเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  โคกหินแฮ ่เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหา ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายพายัพ  บัวชุม เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และที่สัญจรไปมาได้รับสะดวก

  มากขึ้น จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 
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ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

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  ขนาด กว้าง 4 เมตร  ยาว  600  เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอื 

  ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า   960  ลบ.ม.งบประมาณ  62,400 บาท                     

นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนี้วา่ ถนนสายนีเ้ป็นทางลัดในการ 

  คมนาคม ขนส่งผลติผลทางการเกษตร ระหว่างหมู่ที่ 1 ไปชลประทานหว้ยยาง  ซึ่งปัจจุบัน 

  ถนนเส้นนีม้ีสภาพผวิจราจรที่แคบ เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ไม่สะดวกในการสัญจร และท าให้ 

  เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร อีกทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ จึง

  เสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  

  เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหา ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายวีระศักดิ์  บัวชุม เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรกร  

  และประชาชนของหมู่ที่ 1และหมูบ่้านใกล้เคียง จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

นายพรค า  สุขรี เป็นโครงการที่ท าให้เกิดประโยชน์ไม่เพียงแต่หมู่ที่ 1 เท่านั้น เพราะเป็นถนน 

  ที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน อกีทั้งยังขนส่งผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วยจึงเห็นควรอย่างยิ่งที่

  จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 25 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

    งดออกเสียง 3 เสียง 

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยขาดเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการตัด 

 ถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 1 สายนายอาทิตย์ – ชลประทาน 
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การพิจารณาหมู่ที่ 2 

โครงการหมู่ที่ 2 มีทั้งสิ้น  2  โครงการ ดังน้ี 

   โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้านต้องนอ้ย -  

  นายวิสัย  พรหมจันทร์  โดยผิวจราจรกว้าง  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 เนือ่งจากสภาพเดิมถนนสายนีเ้ป็น 

  หลุม เป็นบ่อ  มีสภาพผวิจราจรที่แคบ ท าให้ไม่สะดวกในการสัญจร และท าให้  

  เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผูส้ัญจร อกีทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ มจี ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้ จึง

  เสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  

  เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้ประชาชนในพืน้ที่ต่อไป 

นายบุญถม   อนุสนธ์ เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผูท้ี่สัญจรไปมา และ 

  เป็นชุมชน จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี ้

นายพรค า  สุขรี เป็นโครงการที่ท าให้เกิดประโยชน์ไม่เพียงแต่หมู่ที่  2 เท่านั้น  

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 25 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

    งดออกเสียง 3 เสียง 

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 

 คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้านต้องนอ้ย -  นายวิสัย  พรหมจันทร์ งบประมาณ 150,000 

  บาท   

   โครงการที่ 2  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 
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นายก อบต.   ขอชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการนี้วา่ เนื่องจากถนนสายนีเ้ป็นอยู่ในพืน้ที่ 

  ชุมชน และมีสภาพผิวจราจรที่แคบ เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ไม่สะดวกในการสัญจร และท าให้

  เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร อีกทั้งงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาขององค์การ 

  บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ จึง

  เสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  

  เพื่อด าเนนิการแก้ไขปัญหา ความเดือดรอ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

นายเป่งทอง  บัวชุม เห็นด้วยกับที่นายกเสนอโครงการนีเ้พราะเป็นโครงการจะเกิดประโยชนต์่อประชาชน

  ในพืน้ที่ท าให้การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นและอกีอย่างมบี้านเรอืนประชาชนอยู่เป็น 

  ชุมชน จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 26 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง      

    งดออกเสียง 2 เสียง 

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิถนนลูกรัง

  ภายในหมูบ่้านสายนายปริญ – นางสกล –นายป่าน  งบประมาณ  200,000  บาท 

    

 

 

 

หมูท่ี่ 3 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายกัลป์มาขนาดผวิ

จราจรกว้าง   5.00  เมตร  ระยะทางยาว  104  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่

น้อยกว่า  520     ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย    งบประมาณ  250,000  บาท        

  โครงการที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้านภายในหมู่บ้าน  โดยลงลูกรังปรับ

เกลี่ยซ่อมแซมผิว จราจรถนนลูกรัง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  812 ลบ.ม.   งบประมาณ  

100,000  บาท 

งบประมาณรวมหมู่ที่ 2    350,000  บาท 
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หมูท่ี่ 4  โครงการที่ 1 โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า - 

ต้องน้อย  ขนาดผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว  146  เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่ น้อยกว่า  730  ตร.ม. พร้อมลงดนิลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ 350,000 บาท  

งบประมาณรวมหมู่ที่ 4    350,000  บาท 

หมูท่ี่ 5  โครงการที่ 1  เสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายนางจินตรา - นางวัง

ชัย  ขนาดกว้าง 0.30  ยาว 137 เมตร  ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย   งบประมาณ  350,000  บาท  

งบประมาณรวมหมู่ที่ 5    350,000  บาท 

หมูท่ี่ 6  โครงการที่ 1 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้านโดยการวางท่อระบายน้ า

ขนาด Ø  0.40 x 1.00 ม. จ านวน  377  ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร  

จ านวน 23 บ่อ พร้อม ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย       

   งบประมาณ  350,000  บาท      

  

งบประมาณรวมหมู่ที่ 6    350,000  บาท 

             

หมูท่ี่ 7 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู และ วางท่อระบายน้ าภายในหมูบ่้าน หมู่

ที่ 7  จุดที่ 1 สายนางจินทอง - นางวัลยา       

  จุดที่ 2 สายนางถวิล - นายวิสัย        

  จุดที่ 3 สายนางไถว - นางวิภา        

  งบประมาณ   350,000    บาท        

  

งบประมาณรวมหมู่ที่ 7   350,000  บาท 

หมูท่ี่ 8 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที 8 สายนายทรงมา -  วิจิตร ขนาด ผวิจราจรกว้าง  

5.00   เมตร  ระยะทางยาว  146  เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  730 

ตร.ม. พร้อม ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย  
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   งบประมาณ  350,000  บาท       

   

งบประมาณรวมหมู่ที่ 8   350,000  บาท 

 

หมูท่ี่ 9 โครงการที่ 1 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าพร้อมวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  

  งบประมาณ  260,000  บาท         

 โครงการที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน โดยลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจร

ถนนลูกรัง ภายในหมูบ่้าน  ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า   732  ลบ.ม.      

  งบประมาณ   90,000   บาท  

งบประมาณรวมหมู่ที่ 9   350,000  บาท 

โครงการที่ 3 โครงการ เสริมผิวถนนลูกรังห้วยเหมืองนา หมูท่ี่ 1 สายนายสุรสิทธิ์   – ห น อ ง

เดิ่น  โดยท าการลงลูกรังขนาดกว้าง 4  เมตร ระยะทางยาว 1,700 เมตร หนา     0 . 1 5 

เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าØ0.80 X1.00 จ านวน  6  ท่อน  ท่อระบายน้ า Ø    0 .6 0  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 

นายพายัพ  บัวชุม เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และที่สัญจรไปมาได้รับสะดวก

  มากขึ้น จงึเห็นควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัตโิครงการนี้ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดอภปิราย  จงึขอมตจิากสภา

 ในการเห็นชอบโครงการดังกล่าว ขอแสดงดว้ยการยกมอื 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 24 เสียง 
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    ไม่เห็นชอบ ไม่ม ี เสียง 

    ออกเสียง          2       เสียง 

เลขานุการสภาฯ สรุปสภาฯแหง่นี้เห็นชอบให้จา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการโครงการเสริมผวิถนนลูกรัง

  หว้ยเหมอืงนา  หมู่ที่ 1 สายนายสุรสิทธิ์ – หนองเดิ่น งบประมาณ  143,600  บาท 

 

หมูท่ี่ 10 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ ่สายหนองกกคูณ ขนาดผวิจราจรกว้าง  

5.00    เมตร  ระยะทางยาว  13  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  65  

ตร.ม. พร้อมลง ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร         

  งบประมาณ  30,000  บาท        

  โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายข้างศาลาสายใยรัก  ขนาดผวิ

จราจรกว้าง  3.00   เมตร  ระยะทางยาว  54  เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่

น้อยกว่า  162 ตร.ม. พรอ้ม ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

     งบประมาณ   74,000  บาท     

     โครงการที่ 3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายหมู่บ้าน โดยลง

ลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในหมูบ่้าน  ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 812 

 ลบ.ม.         งบประมาณ  100,000  บาท  

 โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู สายนางหงษ์ค า – นางผอ่งใส ขนาดกว้าง 

0.30 ยาว  106 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร และวางท่อระบายน้ าขนาด Ø0.40 x 1.00ม.  จ านวน 7 

ท่อน พร้อม บ่อ พัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  2 บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน  1  ป้าย  งบประมาณ   253,900  บาท  + รองประไพ  50,000  บาท 

งบประมาณทั้งสิน้ หมู่ที่ 10  457,900  บาท 

 

หมูท่ี่ 11 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสม. สายทางเข้าวัดป่าศรีรัตนพุธธาราม ผวิจราจรกว้าง  

4.00   เมตร  ระยะทางยาว  107  เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  428 ตร.

ม. พร้อม ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  

   งบประมาณ  200,000  บาท        

   โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสม. สายนางไกรค า โดยก่อสรา้งผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  33  เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  132 ตร.
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ม. พร้อมลงดนิลูกรังไหล่ทางขา้ง ละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า  Ø 0.30 x 1.00 ม. จ านวน  6   

ท่อน      งบประมาณ  60,000  บาท      

     

 โครงการที่ 3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โดยลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจร

ถนนลูกรัง ภายในหมูบ่้าน  ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม.    

   งบประมาณ  90,000  บาท 

งบประมาณทั้งสิน้ หมูท่ี่ 11   350,000  บาท 

 

หมูท่ี่ 12 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 12 สายนางพรศลิป์ – นางสมพิศ ขนาดผวิ

จราจรกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทางยาว  167  เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ย

กว่า  668   ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

   งบประมาณ  311,000    บาท       

   โครงการที่ 2 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง สายหนองม่วง ขนาดผวิจราจรกว้าง 

3.50 เมตร  ยาว 450   เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 315  

ลบ.ม.     งบประมาณ   39,000   บาท  

งบประมาณทั้งสิน้ หมูท่ี่ 12    350,000  บาท 

 

หมูท่ี่ 13 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู หมูท่ี่ 13 สายนายโกวิทย์  

  ขนาดกว้าง 0.30  ยาว 160 เมตร  ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร  พรอ้มป้ายโครงการจ านวน 1 

ป้าย   งบประมาณ  350,000  บาท  

งบประมาณทั้งสิน้ หมูท่ี่ 13   350,000  บาท 

 

หมูท่ี่ 14 โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ ่ม.14  สายหน้าบ้านนาบัว - นายจัน

ตอง  ผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว  146  เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณ
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คอนกรีตไม่น้อย กว่า  730  ตร.ม. พรอ้มลงดนิลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ   350,000  บาท  

งบประมาณทั้งสิน้ หมูท่ี่ 14  350,000  บาท 

 

หมูท่ี่ 15  โครงการที่ 1 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 15  ขนาดกว้าง 1.00 

เมตร  ความยาวรวม 760 เมตร หนา 0.15  เมตร 

 งบประมาณ 350,000  บาท         

   

 โครงการที่ 2โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 15โคยลงลูกรังปรับเกลี่ยซ่อมแซม

ผวิจราจร ถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน  ปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 1,592 ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน  1 ป้าย งบประมาณ  200,000 บาท  (เลขาทองสุข)      

    

นายก    โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ ่หมูท่ี่ 3 สายนามว่งทุ่ง - นาม่วงท่า 

  ผวิจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว  208.50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี

ปริมาณคอนกรีตไม่ น้อยกว่า  1,042.50 ตร.ม. พร้อมลงดนิลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร  พรอ้ม

ป้ายโครงการจ านวน 1  ป้าย งบประมาณ  499,000  บาท      

   โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ ่หมู่ที่ 9 สายนายมงคล  

ขนาดผวิจราจรกว้าง  4.00   เมตร  ระยะทางยาว  268.50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาณ

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,074 ตร.ม.  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย    งบประมาณ  499,000  บาท  

 โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมูท่ี่ 7 สายข้าง สภ.นาโดน งบประมาณ  150,000 

บาท 

 โครงการที่ 4 เสริมผวิจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายโคกหนิแฮ่ - หนองกุง   

  

งบประมาณทั้งสิน้    
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รองจาลึก โครงการที่ 1 โครงการเสริมผวิถนนลูกรังสาย บ้านนาบัว - หนองแซง    

 งบประมาณ  200,000  บาท           

 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู สายริมบัง     

 ขนาดกว้าง 0.30  ยาว  91 เมตร  ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร  พรอ้มป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

  งบประมาณ  200,000  บาท 

รองประไพ  โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูและวางท่อระบายน้ าภายใน

หมูบ่้าน หมูท่ี่ 7   สายโครงการวางท่อระบายน้ า พรอ้มบ่อพัก คสล.สายนางนงคเ์ยาว์ - นางปานตอง 

     สายโครงการวางวางท่อระบายน้ า พรอ้มบ่อพัก คสล.สายนายล าจักร - นางยุธ 

    งบประมาณ  310,000  บาท       

   โครงการที่ 2  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7      

    งบประมาณ  40,000  บาท    

             

      

 

 

 

 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาต าบลสามปี (ปี พ.ศ. 

   2560 -2562) อกีหรือไม่ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างแผนพัฒนา

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

   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  
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มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 27 เสียง      

    งดออกเสียง 2 เสียง      

    ไม่เห็นด้วย      ไม่มี  

เลขานุการฯ   สรุปที่ประชุมแหง่นี้เห็นชอบให้รา่งแผนพัฒนาสามปี ใชเ้ป็นแผนพัฒนาสาม

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

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น 

ประธานสภาฯ   โดยปกติในวาระอื่นๆนั้นสภาแห่งนี้จะให้สมาชิกทุกหมู่บ้านได้เสนอปัญหา 

   ต่างๆที่เกิดขึน้ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนรอ้นให้กับ 

   ประชาชนในหมูบ่้านนั้นๆ ส าหรับการประชุมในคราวนี้ขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านเขียน

   แบบค ารอ้งทั่วไปแล้วยื่นที่เจ้าที่เพื่อเสนอผู้บริหารตามล าดับขั้นตอนเลย และขอเชิญ

   สมาชิกสภาร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันและขอปิดสมัยประชุมสภา 

   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559  

ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น. 

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

(ลงช่ือ)        เกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                 

              (นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์) 

             ต าแหนง่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่   10   เดือน  พฤษภาคม  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) 



18 
 

 ต าแหนง่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่                                          

    

     (ลงช่ือ)     เกรียงไกร  พลเหีย้มหาญ  ผูร้บัรองรายงานการประชุม

               (นายเกรียงไกร  พลเหีย้มหาญ) 

     ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

              วันที่   10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 


