
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๕๖ ประจ าปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี           ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ 
๑ นายสุชาติ ตรงกลาง ประธานสภาฯ สุชาติ ตรงกลาง 
๒ นายสมพงษ์ ชัยโคตร รองประธานสภาฯ สมพงษ์ ชัยโคตร 
๓ นายสิรภพ ดอนกระโทก เลขานุการสภาฯ สิรภพ ดอนกระโทก 
๔ นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑ สุรพงษ์ ดื่มพุทรา 
๕ นางส ารวย เลือดกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ส ารวย เลือดกระโทก 
๖ นายธงชัย จ าปาโพธ์ิ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ธงชัย จ าปาโพธ์ิ 
๗ นายชาญชัย ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ชาญชัย ดอนกระโทก 
๘ นางรวยริน พิมพ์ปร ุ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ รวยริน พิมพ์ปร ุ
๙ นายเอนก พวงพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เอนก พวงพิมาย 

๑๐ นายพงษ์ศิร ิ ชิดดีนอก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ พงษ์ศิร ิ ชิดดีนอก 
๑๑ นายรุ้ง เจือกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๕ นายรุ้ง เจือกระโทก 
๑๒ นายทศพล ศิริวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ทศพล ศิริวงค์ 
๑๓ นายชนะ แก้วดอนรี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ชนะ แก้วดอนรี 
๑๔ นายอ านวย ทูลกลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ อ านวย ทูลกลาง 
๑๕ นางสาวธนพร คูณกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ธนพร คูณกระโทก 
๑๖ นายพัน หาญสงคราม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ พัน หาญสงคราม 
๑๗ นายวัชระ มูลกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๙ วัชระ มูลกระโทก 
๑๘ นายสุพรรณ เช้ือนนท ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ สุพรรณ เช้ือนนท ์
๑๙ นางชะม้าย อาสสุวรรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ชะม้าย อาสสุวรรณ์ 
๒๐ นายอูน กรวยสวัสดิ ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ อูน กรวยสวัสดิ ์
๒๑ นายมานิตย์ พิกุลทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ มานิตย ์ พิกุลทอง 

 
 

ผู้ลาการประชุม  จ านวน  ๓  คน 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นางสาวมรกต  ดอนกระโทก ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
๒ นายอาทิตย ์ มากมูล ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
๓ นายสมเด็จ ชัยสูงเนิน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ 

 

ผู้ขาดประชุม      จ านวน  -  คน 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   6   คน   

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายสุรทิน วัชรประทีป นายก อบต. หนองตะไก้ สุรทิน วัชรประทีป 
๒ นายวีระ แต้มกระโทก รองนายก อบต. หนองตะไก้ วีระ แต้มกระโทก 
๓ นายนิยม กลิ่นค้างพล ู รองนายก อบต. หนองตะไก ้ นิยม กลิ่นค้างพล ู
๔ นายประกอบ เชดนอก เลขานุการนายกฯ ประกอบ เชดนอก 
๕ นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ ผู้อ านวยการกองช่าง สุจิราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ 
๖ นายจักรกริช เข็มแป้นพะเนา หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. จักรกริช เข็มแป้นพะเนา 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อสมาชิกสภา อบต.หนองตะไก้ มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภา อบต. จึงเรียกให้
สมาชิกสภา อบต. เข้าห้องประชุมและเชิญประธานจุดธูปเทียนสวดมนต์และเปิดการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 
๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ :  แจ้ง สวัสดีครับท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันที่ ๒๙ มีนาคม  
(นายสุชาติ ตรงกลาง) ๒๕๕๖ วันน้ีเป็นวันประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันน้ีผมมีเรื่องต้องแจ้งให้ท่านทราบ คือ 

เรื่องงานย่าโมที่ผ่านมา เมื่อวันประชุมวันที่ ๒๗ ที่ผ่านมา ผมไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบว่าทาง
ต าบลของเรา ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ผลประกวดซุ้มเราได้ที่ ๓ ส้มต าลีลา เราได้ที่ ๒ และกีฬา
พื้นบ้านชักคะเย่อเราได้ที่ ๑ ด้วยพลังสามัคคีของเรา 

ระเบียบวาระที่ ๒  : รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ประธานได้ให้เลขานุการสภาฯอ่าน
บันทึกการประชุม 

เลขานุการ  : อ่านรายงานการประชุมสภาฯ 
(นายสิรภพ ดอนกระโทก) 

ประธานสภาฯ : แจ้งตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ต่อที่ประชุมไปแล้ว 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) นั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าที่บันทึกว่ามีผิดหรือว่าตกหล่นหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ : ขอให้แก้ไขค าว่าสภาไม่ชัดเจน 
(นายสุพรรณ เชื้อนนท์) 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : ขออนุญาตดูเอกสารนานๆ หน่อย เพราะตัวหนังสือไม่ชัดเจน 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 

ประธานสภาฯ :  แจ้งก็ขอให้สมาชิกดูทีละหน้าอย่างช้าๆ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ : ขอให้เปลี่ยนค าว่าคมเป็นคน และขอให้เปลี่ยนค าว่าหนองบุญนาก เป็น หนองบุนนาก 
(นายเอนก พวงพิมาย) 

ส.อบต.หมู่ที่ ๘ : ขอให้เปลี่ยนค าว่า หวังร่วมกลาง เป็นหวังรวมกลาง 
(นางสาวธนพร คูณกระโทก) 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : ขอให้เปลี่ยนค าว่าใหนเป็นไหน 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 

ส.อบต.ที่ ๑๐ : ขอแก้ไขค าว่าศิษช เป็น ศิษย์ 
(นายสุพรรณ เชื้อนนท์) 
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ส.อบต.หมู่ที่ ๔ : ขอให้แก้ไขตัวหนังสือให้ชัดเจน 
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก) 

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ : ขอให้แก้ไขตัว ม. และ น ให้ชัดเจน 
(นายเอนก พวงพิมาย) 
ประธานสภาฯ :  แจ้ง มีสมาชิกท่านจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นสมควรให้ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ประจ าปี ๒๕๕๖ ขอให้      

ยกมือครับ 
มติที่ประชุม : มติเห็นชอบ ๒๐ เสียง งดออก ๑ เสียง นาย สุรพงษ์ ดื่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ลา ๓ คน 
ระเบียบวาระที่ ๓  : เรื่องด่วน 
 ๓.๑ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ประธานสภาฯ : การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งเสนอญัตติโดยนายก 
(นายสุชาติ ตรงกลาง)  อบต.หนองตะไก้ เสนอการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๗  รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔ , 

๓๑๓,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนที่จ าเป็นเร่งด่วน ส าหรับการพิจารณาของสมาชิกฯ ขอให้ท่านนายกฯ  ช้ีแจง
รายละเอียดก่อน ต่อจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกฯ ได้สอบถาม ขอเชิญท่านนายก อบต. 
หนองตะไก้  ได้ช้ีแจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ต่อ
สภา อบต. หนองตะไก้ 

นายก อบต.  ข้อเท็จจริง 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) ๑. ด้วย อบต. หนองตะไก้ ได้เสนอการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ครั้ง ๑ จ านวน ๗  รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔,๓๑๓ ,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่น
สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
๒. สถานะทางการคลัง ปัจจุบัน อบต. หนองตะไก้ มียอดเงินสะสมคงเหลือ  จ านวน                
๖, ๔๒๙,๑๒๒.๓๗ บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 
โดยกันไว้เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนแล้ว โดยการ
ใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
ระเบียบ/กฎหมาย 
๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๓ 
๒.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๖  
๓. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ “มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ 
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
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(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ  ก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป” 
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘ .๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ทั้งนี้ให้
ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถ่ิน
ที่จะได้รับเป็นส าคัญ 
๒. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่ง อยู่ในอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ เป็น
กิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ท าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ หรือท้องถ่ินอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา 
๓. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการที่จัดท า
เพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน  หรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินหรือโครงการที่ใช้
วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี ้ 
๓.๑ จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอน
งบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นล าดับแรก 
๓.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ต้ังงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่าย
ไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัดความเดือน
ร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่  และไม่อาจรอจัดท า
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้        โดยจะต้องเป็น
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มี
เงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว 
๓.๓ กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนๆ  
และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียวให้  ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปี
ปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. ให้จัดท าประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยระบุให้ชัดเจนว่า
ด าเนินการเรื่องใด สถานที่ด าเนินการที่ใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด  รวมทั้งรายละเอียดของโครงการ
เช่นเดียวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจจัดท า
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 
ข้อพิจารณา 
- อบต. หนองตะไก้ได้ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ ๔ และเหตุผลความ
จ าเป็นที่ไม่อาจจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้  เนื่องจากราษฎรมีความเดือดร้อนใน
การเดินทางสัญจรไปมา การขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร   น้ าท่วมขังและเน่าเสียไม่สามารถ
ระบายได้   ประกอบกับ  อบต. หนองตะไก้มีรายได้น้อย  ไม่เพียงพอที่จะสามารถพัฒนาได้
ครอบคลุมตามแผนพัฒนาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั้งหมด  
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หากรองบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   จะท าให้ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อนในการเดินทางสัญจรไปมา  และได้รับผลกระทบ     ในการขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร อาจเกิดความเสียหายและเสียโอกาสในด้านรายได้  น้ าท่วมขังและเน่าเสียไม่สามารถ
ระบายได้ส่งกลิ่นเหม็น หากไม่ด าเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป 
ข้อเสนอ 
- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว อบต. หนองตะไก้ จึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครัง้ที่ ๖ จ านวน ๗ รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๔,๓๑๓,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  จึงน าเสนอ    ที่ประชุม
สภา อบต. หนองตะไก้ เพื่อโปรดพิจารณาตามโครงการดังต่อไปนี้ 

 ๑. โครงการว่างท่อระบายน้ า พร้อมขยายไหล่ทาง คสล ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ 
บ้านหนองตะไก้ 
ปริมาณงาน 
๑. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. หนองตะไก้

ก าหนด 
 ๒. วางท่อ คสล มอก. ช้ัน ๓ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล พร้อมฝาปิด ๑๖ บ่อระยะทางร่วม
บ่อพัก ๑๗๖ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ตามแบบที่ อบต หนองตะไก้ก าหนด  
 ๓. ลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมปรับระดับ กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางร่วม
บ่อพัก ๑๗๖ เมตร หรือคิดเป็นประมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๑ ลบ.ม.(แน่น) 
๔. เทคอนกรีตไหล่ทาง กว้าง ๒.๐๕ เมตร ระยะทางร่วมบ่อพัก ๑๗๖ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๗.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. หนองตะไก้
ก าหนด 
๕. ติดป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
 งบประมาณ ๕๘๖,๖๐๐ บาท ไม่มีในแบบพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

ประธานสภาฯ : แจ้งตามที่นายกได้ช้ีแจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑  : ขอถามระยะทางจากสามแยก อนามัยไปถึงไหน 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 

นายก อบต. : แจ้งจากสามแยกอนามัยไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ : แจ้งฝาปิดท่าระบายน้ าจะใช้ คสล. หรือตะแกรงเหล็ก 
(นายชาญชัย ดอนกระโทก) 

นายก อบต :  เป็น ฝา คสล. ครับ 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 
ประธานสภาฯ : มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นสมควรให้โครงการ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) วางท่อระบายน้ าพร้อมขยายไหล่ทาง คสล ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะไก้

ขอให้ท่านยกมือครับ  
ที่ประชุม : มติเห็นชอบ ๒๑ เสียง ลา ๓ 
ประธานสภาฯ : แจ้งต่อ ๓.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านนายช่วย หวังรวมกลาง หมู่ที่ ๘ บ้าน     
(นายสุชาติ ตรงกลาง) เสริมสุข งบประมาณ ๒๔๖ ,๘๐๐ บาท แผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๖-๒๕๕๘) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 

๑ หน้า ๔ ข้อ ๒ ขอเชิญนายกช้ีแจง 
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นายก อบต :  แจ้ง โครงการ ๓.๑.๒ 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) ๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านนายช่วย หวังรวมกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านเสริมสุข  
 ปริมาณงาน 
 ๑. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน ๑ ป้ายตามแบบที่ อบต. หนองตะไก้

ก าหนด 
 ๒. เกรดเกลี่ยถากถางพื้นที่ทางเดิม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะ ๑๕๖ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร  
 ๓. วางท่อ คสล มอก ช้ัน ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ

ท่อ ตามแบบที่ อบต หนองตะไก้ก าหนด 
 ๔. ผิวการจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือ

คิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร ตามที่แบบ อบต หนองตะไก้ก าหนด 
 ๕. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่  
 ๖. ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
 งบประมาณ ๒๔๖ ,๘๐๐ บาท ไม่มีในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง ตามที่นายก ได้ช้ีแจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  
(นายสุชาติ ตรงกลาง) ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ : แจ้งขอถามนายกถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง การเทคอนกรีตขอให้ตรวจสอบให้ดี ขอให้ผสมปูน       
(นายชนะ แก้วดอนรี) ให้ได้มาตรฐาน และขอให้ผู้ตรวจงานดูแลให้ดี  
นายก อบต  : แจ้งขอให้สมาชิกช่วยกันดูแล และเป็นหูเป็นตาตรวจสอบร่วมกัน และขอให้กองช่างช้ีแจง 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 
ผู้อ านวยการกองช่าง : ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๓๗ ก็จะมีข้อที่ ๖๒ 
(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์)  ที่ให้อ านาจผู้คุมงาน และมีอ านาจสั่งหยุดงาน ถ้าลูกจ้างท างานผิดแบบก็จะมีอ านาจ       

ควบคุมงานอยู่ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ : แจ้งมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม ท่านใดเห็นสมควรให้ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านนายช่วย หวังรวมกลาง บ้านเสริมสุข ขอให้ท่านยกมือครับ 
มติที่ประชุม : มติเห็นชอบด้วย ๒๐ เสียง ลา ๓ งดออกเสียง ๑ นายเอนก พวงพิมาย ส. อบต หมู่ที่ ๔  
ประธานสภาฯ  : แจ้ง ๓.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย บ้านนายเลียบ ตอบกลาง-ถึงบ้านนางสาย  
(นายสุชาติ ตรงกลาง) เหล็กทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะไก้ งบประมาณ ๑ ,๒๐๗,๗๐๐ บาท แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 

๒๕๕๖-๒๕๕๘) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๕ ข้อ ๓ ขอเชิญนายกช้ีแจง 
นายก อบต : แจ้ง เรื่องโครงการ ๓.๑.๓  
(นายสุรทิน วัชรประทีป) ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายเลียบ ตอบกลาง-สามแยกบ้านนาง สาย เหล็กทอง 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะไก้ 
 ปริมาณงาน 
 ๑. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต หนองตะไก้

ก าหนด 
 ๒. เกรดเกลี่ยถากถางทางพื้นเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๗ เมตร พร้อมขยายปากทาง 

๑๕ ตาราเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ เมตร  
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๓. วางท่อ มอก ช้ัน ๓ ๐.๐๔ เมตร จ านวน ๔ จุด รวม ๓๓ ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อตามแบบ
ที่ อบต หนองตะไก้ก าหนด 

 ๔. ผิวทางจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๗ เมตร พร้อมขยายปากทาง ๑๕ 
ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๒๓๐๐ ตารางเมตร 
ตามแบบที่ อบต หนองตะไก้ก าหนด 

 ๕. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่  
 ๖. ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
 งบประมาณ ๑ , ๒๐๗,๗๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงรายระเอียดในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

หน้า ๔๑ ข้อ ๑๐  
ประธานสภาฯ : แจ้งตามที่นายกได้ช้ีแจงไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : แจ้ง การวางท่อ ๔ จุด ผมรู้แค่ ๓ จุด และจุดที่ ๔ วางท่อตรงไหน  
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา)  
นายก อบต  : ส าหรับจุดที่ ๔ เราท าเผื่อไว้ 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 
ประธานสภาฯ : แจ้งมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นสมควรให้ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) โครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายเลียบ ตอบกลาง-สามแยกบ้านนางสาย เหล็กทอง หมู่ที่ 

๑ บ้านหนองตะโก ขอให้ท่านยกมือ 
มติที่ประชุม : มติเห็นชอบ ๒๑ เสียง ลา ๓ 
ประธานสภาฯ : แจ้ง ๓.๑.๔ โดยการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหนองตะโกช่วงไร่นายสุพิศ คูนอก เช่ือมทาง 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) สายหนองตะไก้-หนองบุญมาก หมู่ที่ ๔ บ้านประชานิมิต งบประมาณ ๑๘๒ ,๖๐๐ บาท 

แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า๖ ขอเชิญนายกช้ีแจง 
นายก อบต : แจ้ง โครงการ ๓.๑.๔  
(นายสุรทิน วัชรประทีป) ๔ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายมิตรสายหนองตะโกช่วงไร่สายสุพิศ คูนอก เช่ือมทางสาย

หนองตะไก้-หนองบุนนาก หมู่ที่ ๔ บ้านประชานิมิต 
 ปริมาณงาน 
 ๑ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต ได้ก าหนด  
 ๒ เกรดเกลี่ยถากถางพื้นที่ทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๔๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๖, ๑๖๐ ตารางเมตร 
 ๓ ลงหินคลุกเสริมผิวทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 

หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ลบ.ม (หลุม) 
 ๔ ขุดหรือผสมหินคลุก กับพื้นเดิม พร้อมบดทับแน่น กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๔๐ เมตร หรือ

คิดเป็น พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๑๖๐ เมตร 
 ๕ ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
 งบประมาณ ๑๘๒ , ๖๐๐ บาท เปลี่ยนรายละเอียดในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

หน้า ๔๖ ข้อ ๓๔  
ประธานสภาฯ : แจ้งตามที่นายกได้ช้ีแจงไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : แจ้งถามเส้นทางสายหนองตะโกจากไหนไปถึงไหน 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ : แจ้ง หินคลุกหลวม มันแน่นมากแค่ไหนเพราะงบประมาณมันน้อยมาก 
(นายชนะ แก้วดอนรี) 
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ประธานสภาฯ :  แจ้งขอให้กองช่างช้ีแจง 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 

ผู้อ านวยการกองช่าง : แจ้ง ยังไม่ท าการอัดแน่นเพราะว่าสายนี้ เราจะทดลองลงหินคลุกท าดูก่อน 
(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์) 

ส.อบต.หมู่ที่ ๒ : สอบถาม ค าว่าหินคลุกมันมีดินผสมด้วยหรือไม่ 
(นายชาญชัย ดอนกระโทก) 

ประธานสภาฯ : แจ้งมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นสมควรให้ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองตะโก-หนองบุนนาก หมู่ที่ ๔ บ้านประชานิมิต ขอให้

ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม : มติเห็นชอบ ๒๑ เสียง ลา ๓ 
ประธานสภาฯ : แจ้ง ๓.๑.๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายหนองสนวน-ถนนสาย ๒๓๐๙ หมู่ที่ ๖ บ้าน        
(นายสุชาติ ตรงกลาง) มิตรสัมพันธ์ งบประมาณ ๗๘๕ ,๘๐๐ บาท แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๖-๒๕๕๘) แก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ ๑ หน้า ๗ ข้อ ๕ ขอเชิญนายกช้ีแจ้ง 

นายก อบต  : แจ้ง โครงการ ๓.๑.๕ 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) ๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายหนองสนวน –ถนนสาย๒๓๐๙ หมู่ที่๖ บ้านมิตรสัมพันธ์ 
 ปริมาณงาน 
 ๑.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการช่ัวคราว จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต ได้ก าหนด  
 ๒ เกรดเกลี่ยถากถางพื้นที่ทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตรพร้อมขยายปากทาง 

๑๗๓ ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๗๓ ตารางเมตร 
 ๓ ผิวทางจราจรเป็นคอนกรีต กว้าง ๕๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร พร้อมขยายปากทาง 

๑๗๓ ตารางเมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๗๓ ตาราง
เมตร ตามแบบที่ อบต หนองตะไก้ก าหนด 

 ๔ ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ 
 ๕ ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
 งบประมาณ ๗๘๕ ,๘๐๐ บาท แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ ๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๐ ข้อ ๕๖ 
ประธานสภาฯ : ตามที่นายกได้ช้ีแจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ : แจ้ง งบประมาณมาก แต่ท าไมถนนจึงสั้นและไม่ลาดยาง แต่เป็นแค่ คสล. 
(นายชนะ แก้วดอนรี) 

ประธานสภาฯ : แจ้ง ขอให้กองช่างช้ีแจง 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ผู้อ านวยการกองช่าง : แจ้ง ถนนเส้นน้ีมันกว้าง ๕.๐๐ เมตร และพร้อมขยายปากทาง ตารางเมตรละ ๕๖๐ บาท 
(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์) และเป็นทางสามแพร่ง มีพื้นที่เป็นทางโค้ง พร้อมขยายปากทาง เราท าไว้เวลารถจะเลี้ยวด้วย 

ขอบคุณคะ 
นายก อบต  : ช้ีแจง ที่งบประมาณมาก เพราะว่าเราขยายไหล่ทางและปากทางด้วย 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 
ประธานสภาฯ : แจ้งมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นสมควรให้ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง)  โครงการก่อสร้างถนน คสล สายหนองสนวน-ถนนสาย ๒๓๐๙ หมู่ที่ ๖ บ้านมิตรสัมพันธ์ ขอให้

ท่านยกมือครับ 
มติที่ประชุม : มติเห็นชอบ ๒๐ เสียง ลา ๓ งดออกเสียง ๑ นายชนะ แก้วดอนรี ส อบต หมู่ที่ ๖ 
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ประธานสภาฯ : ๓.๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด Cape Seal พร้อมปรับปรุงถนนหินคลุก 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) จากทางหลวง ๒๓๐๙ เช่ือมสามแยกดอนการแย้ม หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูมิพัฒนา งบประมาณ 

๘๕๘,๔๐๐ บาท แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๘ ข้อ ๖ ขอ
เชิญนายกช้ีแจง 

นายก อบต  :  แจ้ง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจารจร ชนิด Cape Seal พร้อมปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) ทางหลวง ๒๓๐๙ เช่ือมสามแยกดอนตาแย้ม หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูมิพัฒนา  
 งบประมาณ 
 ๑ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๕ เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๒๕ ตารางเมตร  
๑.๑ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการช่ัวคราว จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต หนองตะไก้     
ก าหนด 
๑.๒ขุดรื้อพื้นทางเดิม พร้อมบดทับแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๕ เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๒๕ เมตร 
๑.๓ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๓.๗๕ ลบ.ม (แน่น) 
๑.๔ลาดยางผิวจราจร Cape Seal กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 
ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๒๕ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต หนองตะไก้ก าหนด 
๑.๕ตีเส้นแบ่งการจารจร 
๑.๖ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
๒ ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๘๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๕.๕๒๐ เมตร  
๒.๑เกรดเกลี่ยถากถางพื้นที่ทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๘๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๕๒๐ ตารางเมตร  
๒.๒ลงหินคลุกเสริมผิวทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ลบ.ม (หลวม) 
๒.๓ ขุดรื้อผสมหินคลุกกับพื้นเดิมพร้อมกับบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๘๐ 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๕๕๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๘๕๘ ,๔๐๐ บาท 
เปลี่ยนรายละเอียดในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  หน้า ๖๒ ข้อ ๑๑๗ 

ประธานสภาฯ   :แจ้ง ตามที่นายกได้ช้ีแจง ไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง)  ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นสมควรให้ โครงการก่อสร้ง

ถนนลาดยางผิวจารจร ชนิด Cape Seal พร้อมปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากทางหลวง ๒๓๐๙ 
เช่ือมสามแยกดอนตาแย้ม หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูมิปัญญา  ขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม  : มติเห็นชอบ ๒๑ เสียง ลา ๓ 
ประธานสภาฯ : แจ้ง ๓.๑.๗ โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น คลองลุงไชร์ จุดนานายสุพจน์ คิดการ หมู่ที่ ๔ บ้าน 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) ประชานิมิต งบประมาณ ๔๔๕ ,๓๐๐ บาท แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . ๒๕๕๖-๒๕๕๘) แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า๑๑ ข้อ๑ ขอเชิญนายกช้ีแจ้ง 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 
นายก อบต  : แจ้ง โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น คลองลุงไชร์ จุดนานายสุพจน์ คิดการ หมู่ที่ ๔ บ้าน    
(นายสุรทิน วัชรประทีป) ประชานิมิต  
 ปริมาณงาน 

๑ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการช่ัวคราว จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต หนองตะไก้     
ก าหนด 
๒ ปรับแต่งดินสันฝายพร้อมบดทับ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร รวมบริเวณลาดเอียงหน้า-
หลังฝายและผนังกันดินพลัง ตามแนวลาดเอียงคลอง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร 
ตามแบบที่ อบต หนองตะไก้ก าหนด 
๓ เทคอนกรีตเสริมเหล็กสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร รวมบริเวณลาดเอียงหน้า-
หลังฝายและผนังกันดินพังตามแนวลาดเอียงของคลอง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ อบต หนองตะไก้ก าหนด 
๔ ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
งบประมาณ ๔๔๕,๓๐๐ บาท เปลี่ยนรายละเอียดในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๙๗ 
ข้อ ๙  

ประธานสภาฯ : ตามที่นายกได้ช้ีแจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ : สอบถาม ฝายด้านหน้าและหลัง เทปูนลงกี่เมตรถึงก้นคลองหรือไม่ 
(นายเอนก พวงพิมาย) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ :แจ้ง ขอให้ท่านเทคานหน้าฝายด้วย เพื่อป้องกันน้ าเซาะ 
(นายชนะ แก้วดอนรี) 
ประธานสภาฯ : แจ้ง ขอเชิญ ผ.อ กองช่างช้ีแจง  
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
ผู้อ านวยการกองช่าง : ช้ีแจง เทปูนด้านหน้าและหลังถึงก้นคลอง ตรงกับท่านเสนอมา 
(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์) 
ประธานสภาฯ : แจ้งมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมท่านใด 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) เห็นสมควรให้โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น คลองลุงไชร์ จุดนานายสุพจน์ คิดการ หมู่ที่ ๔ บ้าน

ประชานิมิต ขอให้ท่านยกมือครับ 
มติที่ประชุม : มติเห็นชอบ ๒๑  เสียง ลา ๓  
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องท่ีค้างพิจารณา (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ : นายสุชาติ ตรงกลาง แจ้ง ขอเชิญนายกช้ีแจงเกี่ยวกับวันสงกรานต์ 
(นายสุชาติ ตรงกลาง) 
นายก อบต  :  แจ้ง ส าหรับสงกรานต์ปีนี้ไปจัดที่วัดใหม่ มีมวย มีร าวง มีสอยดอกไม้และกีฬา 
(นายสุรทิน วัชรประทีป) 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ : แจ้งขอฝากเรื่องไฟฟ้าที่สามแยกทางเข้าหมู่บ้านต าบลหนองตะไก้ มืด แสงสว่างไม่พอ ท าให้ผู้ 
(นายอูน กรวยสวัสดิ์) สัญจรไปมาหลงทาง และอันตราย  
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ : สอบถาม ขอทราบเรื่องงบหมู่บ้านหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบจะได้เมื่อไร 
(นายชนะ แก้วดอนรี) 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ : แจ้งขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ เกี่ยวกับงานครบรอบ ๓๐ ปี ของโรงเรียน 
(นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา) หนองบุนนากพิทยาคม  
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ : แจ้ง ที่หมู่ที่ ๘ น้ าไม่ไหลมาหลายวันแล้วขอให้นายกช่วยดูแลด้วย 
(นางสาวธนพร คูณกระโทก) 

 
 



- ๑๑ - 
 
เลขานุการสภาฯ : แจ้ง เรื่อง เงินฌาปนกิจศพของต าบลหนองตะไก้ในกองทุนของเราเหลือน้อยมาก ถ้าจะเก็บเพิ่ม 
(นายสิรภพ ดอนกระโทก) เมื่อไรก็จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า  
ประธานสภาฯ :แจ้ง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  
(นายสุชาติ ตรงกลาง) และกล่าวปิดประชุม  
 
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น. 
    
 

                         (ลงช่ือ)  สิรภพ  ดอนกระโทก  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสิรภพ  ดอนกระโทก) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
 

                  (ลงช่ือ)  มรกต  ดอนกระโทก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวมรกต  ดอนกระโทก) 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 

                         (ลงช่ือ)  รวยริน  พิมพ์ปรุ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางรวยริน  พิมพ์ปรุ) 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 

                       (ลงช่ือ)  พงษ์ศิริ  ชิดดีนอก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายพงษ์ศิริ  ชิดดีนอก) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 

 
 

        (ลงช่ือ)  สุชาติ ตรงกลาง  ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
               (นายสุชาติ  ตรงกลาง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


