
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2556  
ประจ าปี พ.ศ.2556 

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท 

--------------------------------------- 

สมาชิกผู้เข้าประชุม  จ านวน   18  คน  
สมาชิกผู้ไม่เข้าประชุม  จ านวน    -   คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน    7   คน  

 ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบูรณ์  จันทร์ทอง ส.อบต. ม.1 สมบูรณ์  จันทร์ทอง  
2 นายบุญส่ง  จงไกรจักร ส.อบต. ม.1 บุญส่ง  จงไกรจักร  
3 นายยงยุทธ  จันทวงศ์ ส.อบต. ม.2 ยงยุทธ  จันทวงศ์  
4 นายแกบ  พลายชุม ส.อบต. ม.2 แกบ  พลายชุม  
5 นายส าเริง  ทองคง ส.อบต. ม.3 ส าเริง  ทองคง  
6 นายเศวต  สังข์ชุม ส.อบต. ม.3 เศวต  สังข์ชุม  
7 นายปรีชา  พรหมสุทธิ์ ส.อบต. ม.4 ปรีชา  พรหมสุทธิ์  
8 นายกานต์  แก้วกาญจน์ ส.อบต. ม.4 กานต์  แก้วกาญจน์  
9 นายโสภณ  พรหมสุทธิ์ ส.อบต. ม.5 โสภณ  พรหมสุทธิ์  
10 นายใจ  พูนเมือง ส.อบต. ม.5 ใจ  พูนเมือง  
11 นายณัฐวิทย์  ส่งแสง ส.อบต. ม.6 ณัฐวิทย์  ส่งแสง  
12 นายส าราญ  แก้วระย้า ส.อบต. ม.6 ส าราญ  แก้วระย้า  
13 นายสุทัน  ทองใสพร ส.อบต. ม.7 สุทัน  ทองใสพร  
14 นายนอง  แก้วนุ้ย ส.อบต. ม.7 นอง  แก้วนุ้ย  
15 นางหนูฟอง  หนูทอง ส.อบต. ม.8 หนูฟอง  หนูทอง  
16 นายเสรี  เพชรสุนี ส.อบต. ม.8 เสรี  เพชรสุน ี  
17 นางสาววรรณี  ใสแก้ว ส.อบต. ม.9 วรรณี  ใสแก้ว  
18 นายสัมพันธ์  พูลเสน ส.อบต. ม.9 สัมพันธ์  พูลเสน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวฉวีวรรณ  แก้วเขียว นายก อบต. ฉวีวรรณ  แก้วเขียว  
2 นายจิตร ชูแก้ว รองนายก อบต. จิตร ชูแก้ว  
3 นายคณิน  ล่องวิลัย รองนายก อบต. คณิน  ล่องวิลัย  
4 นางสาววิลาวัณย์  สมบูรณ์ เลขานุการนายก อบต. วิลาวัณย์  สมบูรณ์  
5 นางโฉมพยงค์  ชูแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 โฉมพยงค์  ชูแก้ว  
6 นายปรีชาชาญ  แก้วนุ้ย จนท.วิเคราะห์ฯ ปรีชาชาญ  แก้วนุ้ย  
7 จ.ส.อ.สมเกียรติ  หน าคอก ปลัดอบต. (เลขานุการสภา) สมเกียรติ  หน าคอก  
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เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว จ่าสิบเอกสมเกียรติ  หน าคอก  ต าแหน่งเลขานุการสภา 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุม แล้ว จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาอบต.    
เข้าห้องประชุม  นายกานต์  แก้วกาญจน์ ต าแหน่งประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ตรวจดูสมาชิกสภา
ที่เข้าร่วมประจ าที่ประชุมครบองค์ประชุม (ตามระเบียบข้อ 25) แล้ว จึงได้เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ประธานฯ  - แจ้งเรื่องการแต่งเครื่องแบบในการเข้าประชุม ถ้าเป็นการประชุมสมัยสามัญ
หรือสมัยวิสามัญ ให้สมาชิกแต่งเครื่องแบบสีกากี โดยไม่ต้องระบุในหนังสือแจ้งนัดประชุม
ว่าต้องแต่งเครื่องแบบหรือวารู้กันเป็นระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติ 

  - แจ้งเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี ตามหนังสืออ าเภอเชียรใหญ่ ที่ นศ 0318/179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556 
โดยให้สถานที่ราชการทุกแห่งประกาศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย แจ้งก าชับข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดตลอดถึงครอบครัว ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยเฉพาะใน
เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้าไปสถานที่ราชการต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และคน
ซ้อน 

  - แจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการราชมงคลสายฝันสู่ชุมชน 
ตามหนังสือชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ อส.
009/2556 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดยขอให้สนับสนุนโครงการดังกล่าวอาจเป็น
ปัจจัย หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร โดยมีกิจกรรมที่จะเข้าด าเนินการคือ
สร้างหอพระพุทธรูป จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พัฒนาพื้นที่ภายในและบริเวณ
รอบ ๆ โรงเรียน สถานที่ด าเนินการคือโรงเรียนวัดพระบาท หมู่ที่ 4 ต าบลเขาพระบาท 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที1่/2555 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2555 

ประธาน  -  ตามส าเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกไปพร้อมหนังสือแจ้ง
นัดประชุมเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ดูรายละเอียดล่วงหน้าแล้ว ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูว่า
จะให้มีการแก้ไขถ้อยค าใด ๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขใด ๆ ก็ขอมติที่ประชุมว่า
รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวหรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วน (ไม่มี) 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 6  กระทู้ถาม (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ  
(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  - 9.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2555 
ประธาน ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายแนวทางปฏิบัติต่อที่ประชุมเก่ียวกับการ

รายงานผลฯ 

เลขา  ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามให้ประชาชนทราบ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลจากคณะกรรมการแล้ว จึง
ได้น าเสนอต่อสภาตามข้ันตอนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการรายงานที่ได้ส่ง
ให้สมาชิกไว้ล่วงหน้าแล้ว 

ประธาน  ตามท่ีเลขาฯ ได้ชี้แจงเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อท่ีประชุมแล้วต่อไปขอเชิญนายกได้ชี้แจงหรือรายงานผลการติดตามฯ ต่อท่ี
ประชุมเพ่ือทราบต่อไป 

นายก  ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้อ่านชี้แจงต่อที่ประชุม 

จนท.วิเคราะห์ฯ  อ่านชี้แจงตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อท่ี
ประชุมโดยละเอียด 

ประธาน  ตามท่ีได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อท่ีประชุม
ไปแล้ว ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะมีข้อสังเกตหรือซักถามใด ๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมได้รับทราบรายงานการติดตามดังกล่าว 

 - 9.2 เรื่องน าปรึกษาเพ่ือพิจารณาก าหนด จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2556 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป      
(ปี2557) ระยะเวลาของการประชุมสมัยแรกของปี 2557 

ประธาน  ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบเพ่ือ
ประกอบพิจารณา 

 

/เลขาฯ... 
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เลขาฯ  ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11(3) ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัย 
มีก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน ทั้งนี้การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่
ต้องไม่เกินสี่สมัยและสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนด ไม่เกิน 15 วัน 
แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอและตามระเบียบฯ ข้อ 21 
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม วันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ
ปีถัดไปให้ประธานสภาน าปรึกษาในที่ประชุมสมัยประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 

ประธาน  ตามท่ีเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือเป็น
แนวทางในการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมแล้ว ต่อไปก็ขอน าปรึกษาในที่ประชุมแห่งนี้ว่า
จะก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2556 นี้ เป็นกี่สมัยแต่ละสมัยจะก าหนด
ในห้วงเวลาใด และสมัยประชุมสมัยสามัญแรกของปี พ.ศ. 2557 จะเริ่มเม่ือใด ห้วง
ระยะเวลาใด ขอเชิญสมาชิกได้น าเสนอเพ่ือร่วมปรึกษาหารือ 

นางหนูฟอง  - เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2556 เป็น 4 สมัย      
โดยสมัยแรกได้ก าหนดแล้วตามท่ีประชุมอยู่ขณะนี้ คือ วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2556 สมัย
ที่ 2 ควรก าหนดในช่วงวันที่ 1-15 มิถุนายน 2556 เนื่องจากสภาต้องพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนา สมัยสามัญท่ี 3 ควรก าหนดช่วงวันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 เนื่องจาก
จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สมัยสามัญที่ 4 ควรก าหนดช่วง
วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าวในภาคใต้หรือพ้ืนที่ของเขาพระ
บาทมักจะประสบภัยฝนตกน้ าท่วมหนัก หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจจะต้องเข้าสู่สภาในห้วงต้น
ปีงบประมาณ ส าหรับสมัยประชุมสมัยสามัญแรกของปี 2557 ควรก าหนดในช่วงวันที่ 1- 
15 กุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือจะได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไม่ให้ล่าช้า 

ประธาน  ตามท่ีท่านสมาชิกได้น าเสนอดังกล่าว ขอปรึกษาในที่ประชุมแห่งนี้ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ หรือมีท่านใดมีความเห็นต่างไปจากที่เสนอมาหรือไม่ หากไม่มีความเห็น
ใด ๆ อีก ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ตามที่น าเสนอ
หรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมตามท่ีน าเสนอเป็นเอกฉันท์ 

  

/-9.3... 

 



 

- 5 – 
 

  - 9.3 เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556  
ประธาน  ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ

เพ่ือประกอบพิจารณา 

เลขาฯ  ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เป็นค่าครุภัณฑ์จ านวน 4 รายการ คือ 1. ค่าชุดรับแขก(โซฟา) 1 ชุด เป็นเงิน 11,500 
บาท 2. ค่าโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท 3. ค่า
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง และ4. ค่าเครื่องกรองน้ าพร้อมต้มร้อน-
เย็น จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเงินที่ขอโอนมาตั้งจ่ายขึ้นใหม่เป็นเงิน 
54,500 บาท โดยขอโอนมาจากหมวดค่าใช้สอย ส านักงานปลัด ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท และขณะนี้มีเงินเหลือทั้ง
จ านวน จึงขอโอนไปตั้งจ่ายตามรายการข้างต้น รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณ
ประกอบค าชี้แจงงบประมาณที่ได้เสนอให้กับสมาชิกได้ตรวจดูล่วงหน้าแล้ว 

ประธาน  ตามท่ีเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าสมควรอนุมัติให้โอน
งบประมาณตามที่เสนอหรือไม่ ผู้ใดมีข้อท้วงติงหรือเสนอความเห็นใด ๆ ขอเชิญอภิปราย 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้อภิปรายเป็นรายบุคคล แต่ร่วมปรึกษาแล้วเห็นว่าโครงการที่เสนอขอ
โอนงบไปนั้นตั้งจ่ายขึ้นใหม่มีประโยชน์ และจ าเป็นต้องด าเนินการจึงสมควรให้โอน
งบประมาณตามที่เสนอ 

ประธาน  ถ้าไม่มีผู้ใด ขออภิปรายโดยได้ร่วมหารือกันเสร็จแล้ว ก็ขอมติที่ประชุมว่าจะ
อนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามที่เสนอโอนทั้งหมดหรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตามท่ีเสนอขอโอนทั้ง 4 รายการ เป็นเอกฉันท์  

  - 9.4 เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประธาน   ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมเพ่ือ
ประกอบพิจารณา 

 

 

/เลขา... 
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เลขาฯ  ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย (1) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ (2) รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคนเป็นกรรมการ (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวน สามคนเป็นกรรมการ (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกสามคนเป็น
กรรมการ (5) ผู้แทนภาคราชการและหรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกไม่น้อย
กว่าสามคนเป็นกรรมการ (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคนเป็นกรรมการ (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าส่วนบริหารที่มีนห้าที่จัดท าแผน เป็นเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งได้รับเสนอญัตติจากผู้บริหารว่าคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนที่
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกินสองปี ได้หมดวาระลง
แล้วจึงได้เสนอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจ านวนสามคน 

ประธาน  ตามท่ีเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วต่อไปขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาคัดเลือกโดยมีการเสนอชื่อและมีผู้รับรองสองคน ถ้าเสนอชื่อไม่เกินจ านวนถือว่าผู้
ได้รับการเสนอชื่อได้รับการคัดเลือก 

นายใจฯ  เสนอ นายส าราญ  แก้วระย้า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการฯ โดยมี 
นายเสรี  เพชรสุนี และนายสัมพันธ์  พูลเสน เป็นผู้รับรอง 

นายเสรีฯ  เสนอ นายส าเริง  ทองคง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการฯ โดยมี     
นายณัฐวิทย์  ส่งแสง และนายเศวต  สังข์ชุม เป็นผู้รับรอง 

นายบุญส่งฯ  เสนอ นายสมบูรณ์  จันทร์ทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการฯ โดยมี 
นางหนูฟอง หนูทอง และนายปรีชา  พรหมสุทธิ์ เป็นผู้รับรอง 

ประธาน  สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก เป็นอันว่า
มีการเสนอชื่อสามคน ซึ่งไม่เกินจ านวนจึงให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท้ังสามคน ตามรายชื่อที่เสนอ 

  - 9.5 เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธาน  ขอเชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม
เพ่ือประกอบพิจาณา 

เลขาฯ  ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

/(1)... 
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(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

  โดยให้คณะกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการ  

  กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้ ซึ่งได้รับเสนอญัตติจากผู้บริหารว่าคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หมด
วาระลง จึงได้เสนอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการดังกล่าวต่อไป 

ประธาน  ตามท่ีเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ต่อไปขอให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาคัดเลือกโดยให้มีการเสนอชื่อและมีผู้รับรองสองคน ถ้าเสนอชื่อไม่เกินจ านวน
ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

นายบุญส่ง  เสนอ นายยงยุทธ  จันทวงศ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการ โดยมี
นายแกบ  พลายชุม และนายปรีชา  พรหมสุทธิ์ เป็นผู้รับรอง 

นายเสรี  เสนอ นางสาววรรณี  ใสแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการ โดยมี 
นายยงยุทธ  จันทวงศ์ และนายส าเริง  ทองคง เป็นผู้รับรอง 

นายสุทัน  เสนอ นายนอง  แก้วนุ้ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการ โดยมี   
นายสมบรณ์  จันทร์ทอง และนายปรีชา  พรหมสุทธิ์ เป็นผู้รับรอง 

ประธาน  สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก เป็นอันว่ามี
การเสนอชื่อสามคนซึ่งไม่เกินจ านวน จึงให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสามคนตามรายชื่อที่ถูกเสนอ 

  - 9.6 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ประธาน  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติ
ตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาได้ทราบล่วงหน้าแล้วนั้น ก่อนจะพิจารณาใน
ระเบียบวาระดังกล่าว ขอให้เลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่
ประชุมเพ่ือประกอบพิจารณาต่อไป 

เลขาฯ  ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณะภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว และได้รับแจ้งจากส่วนการคลังแล้วขณะมีเงินสะสม 3,493,718.24 บาท 

ประธาน  ตามที่เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ
แล้ว ต่อไปขอเชิญนายกได้เสนอโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมตามท่ีได้ยื่นญัตติไว้ 
เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาต่อไป 

นายกอบต.  น าเสนอต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ที่ผ่านมาเกิดภัยธรรมชาติ ฝนตกน้ า
ท่วม ถนนทุกสายในพื้นที่ได้รับความเสียหาย และไม่ได้รบการซ่อมแซมมาเป็นเวลานาน 
เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ตลอดถึงคูคลองต่าง ๆ ที่ใช้ส่งน้ าระบายน้ า มีสภาพต้นเขิน 
วัชพืชปกคลุมหนาแน่น ท าให้การส่งน้ าหรือระบายน้ าไม่สะดวก สร้างปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ประกอบกับประชาชนต้องการน้ าเพ่ือใช้ใน
การเกษตรและต้องการความสะดวกของถนนเพ่ือที่ต้องใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
และการขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท าการเกษตร หากไม่ได้รับการแก้ไขเรื่อง
ดังกล่าวประชาชนจะเดือดร้อนมาก แต่งบประมาณประจ าปีมีจ ากัดต้องด าเนินการในทุก 
ๆ ด้านตามอ านาจหน้าที่ ไม่เพียงพอที่จะน ามาแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จึงได้จัดท าโครงการ 
ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามญัตติที่ได้เสนอไว้ล่วงหน้าแล้ว 
และขอน าเสนอต่อที่ประชุมตามโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  1) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายสี่แยกทองพูน-บ้านหนองท่อม 
นศ.ถ.035 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1 ,200 เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงไม่
น้อยกว่า 50 ลบ.ม. และวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 40 ,350.- (สี่หมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 1 

  2) ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางทองพลาย-บ้านนางทุม นศ.ถ.034 
เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว1,100 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. 
ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม และใช้รถเกรดเกลี่ยผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ยไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. 
งบประมาณ 76,700.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 1 

 
/3.)… 
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  3) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางสมจิตร-บ้านนายบุญธรรม 

นศ.ถ.027 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1 ,800 เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงไม่
น้อยกว่า 50 ลบ.ม. และวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อ
พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 59 ,400.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 1 

  4) โครงการ ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายหนองไม้ไผ่-บ้านนายเด็จ นศ.ถ.036 
เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1 ,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 30 
ลบ.ม. และวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ
ตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 41 ,990.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 1 

  5) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายหลังวัดทองพูน-เขตต าบลท่าขนาน  
นศ.ถ.031 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1 ,200 เมตร โดยใช้วัสดุหินผุไม่น้อยกว่า 80 
ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถ มงบประมาณ 39 ,120.- 
(สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 2 

  6) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายรุ่ง-บ้านนายสุทิน     
นศ.ถ.056  เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 400 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า   
30 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
19,050.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)  สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 2 

  7) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายสี่แยกหนองสีขวัญ-โรงเรียนเกะ
ทวด- นศ.ถ.028 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3 ,700 เมตร โดยใช้วัสดุหินผุไม่น้อย
กว่า 150 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
73,350.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 2 

  8) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านายเขียน-สะพานบ้านนายฟอง  
นศ.ถ.013 เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,600 เมตร โดยใช้วัสดุหินผุไม่น้อยกว่า     
30 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
14,670.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 2 

  9) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสมพร-สี่แยกหนองชีพูน 
นศ.ถ.077 เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 2,500 เมตร โดยใช้วัสดุหินผุไม่น้อยกว่า     
40 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถมงบประมาณ 19 ,560.-
บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 2 

  10) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายหัวสะพานสระชู-หัวสะพานทอง
พูน  นศ.ถ.032 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อย
กว่า 20 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม  งบประมาณ 
12,700.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 2 
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  11) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายชุ่ม-เขตต าบลเสือหึง 

นศ.ถ.033 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินผุไม่น้อยกว่า 100 
ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 48 ,900.-
บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 2 

  12) โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายแข-เขตต าบลท่าขนาน  
นศ.ถ.029 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 
60 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถมและใช้รถเกรดเกลี่ย
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ยไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. 
งบประมาณ 59,700.-บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 2 

  13) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายอ้วน  - เขตต าบล เสือหึง 
นศ.ถ.047 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว1,800 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 
60 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
38,100.- บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 3 

  14) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางคล้อง-เขตต าบลบางนบ 
นศ.ถ.045 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1 ,500 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า
50 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
31,750.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 3  

  15) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายนานายม้วน-นานางแดง นศ.ถ.
086 เดิมกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 400 เมตร โดยใช้วัสดุหินผุไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.      
ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 29,340.-บาท  
(สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 3 

  16) โครงการ ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายทิ่น-เขาน้อย นศ.ถ.054  
เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.
ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถมและใช้รถเกรดเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 
4 เมตร ยาว 1 ,300 เมตร. พ้ืนที่เกรดเกลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ,200 ตร.ม. งบประมาณ 
79,100.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 3 

  17) โครงการ ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายสระป้าด้วน-บ้านดอนขลู  นศ.ถ.024 
เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร  โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.  
ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 31,750.- บาท
(สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 3 

  18) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายกรี-บ้านนายจรัส    
นศ.ถ.015 ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนน เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยใช้
วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่
ถม งบประมาณ 19,050.- (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 4 
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  19) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายสะพานหมู่ที่ 5-เขตต าบลบ้านราม 

นศ.ถ.020 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 2,800 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 
30 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
19,050.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 4 

  20) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายกระบวน-บ้านนางฉาย 
นศ.ถ.072 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 200 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก  ไม่น้อยกว่า    
20 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
12,700.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 4 

  21) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางพัน-นานายสุชาติ    
นศ.ถ.060 เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 600 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า   
30 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม  งบประมาณ 
19,050.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 4 

  22) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายกานต์-เขตหมู่ท่ี 1   
นศ.ถ.023 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 
30 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
19,050.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 4 

  23) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางนิล-สวนนายสวิท ม.2 
นศ.ถ.016 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 600 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก ไม่น้อยกว่า  
60 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
38,100.- บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 4 

  24) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายศิริชาติ  - เขตหมู่ท่ี 5 
นศ.ถ.022 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 
80 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถมและใช้รถเกรดเกลี่ย
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร  พื้นที่เกรดเกลี่ยไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. 
งบประมาณ 74,800.- (เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 4 

  25) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเขียน-บ้านนายสมปอง 
นศ.ถ. 65 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 900 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก ไม่น้อยกว่า   
30 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
19,050.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 4 

  26) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสาโรจน์-บ้านนางพันธ์ 
นศ.ถ. 018 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 600 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก  ไม่น้อยกว่า 
40 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
25,400.-บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 4 

  27) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายประเคียง-บ้านนายก้าน 
นศ.ถ.021 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 400 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก ไม่น้อยกว่า   
20 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม  งบประมาณ 
12,700.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 4 
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  28) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสร้วง-เขตหมู่ท่ี 6     

นศ.ถ.17 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า  
20 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม  งบประมาณ  
12,700.- (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 4 

  29) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสาโรจน์-สะพานบ้าน  
นายคล้อย นศ.ถ.019 (ด าเนินการช่วงบ้านนายสาโรจน์-หัวสะพานหมู่ที่ 5) เดิมถนนกว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 600 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็น
หลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 19 ,050.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพัน    
ห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 4 

  30) โครงการ ถมดินลูกรังบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 โดยใช้วัสดุ
ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.ถมบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
28,320.- บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  

  31) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายอาวุธ-หัวสะพานบ้าน
นายเหียน  นศ.ถ.085 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 400 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่
น้อยกว่า 50 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม 
งบประมาณ 31,750.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  สถานที่ด าเนินการ
หมู่ที่ 5 

  32) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายหนองท่อม-เขตหมู่ท่ี 3 นศ.ถ.046 
เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินผุไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.    
ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 24,450.- บาท  
(สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที5่ 

  33) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางสมปอง-เขตต าบลเสือหึง  
นศ.ถ.030 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 1,300 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 
30 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่ป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ  
19,050.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่5 

  34) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายอาวุธ-สระป้าด้วน     
นศ.ถ.025 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 1 ,500 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 
50 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
31,750.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 5 

  35) โครงการ  ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเนย-บ้านนายคง    
นศ.ถ. 055 เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 200 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า    
30 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม  งบประมาณ 
19,050.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 5 

  36) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายทิ่น-เขตต าบลเสือหึง 
นศ.ถ.026 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 1,900 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 
70 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 44 ,450.-
บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 5 
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  37) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสาโรจน์-สะพานบ้าน  
นายคล้อย นศ.ถ.019 (ด าเนินการช่วงสะพาน ม. 5-บ้านนายคล้อย) เดิมถนนกว้างเฉลี่ย   
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็นหลุม
บ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถมและใช้รถเกรดเกลี่ยผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ,000 ตร.ม.  งบประมาณ 37 ,400.-บาท      
(สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 5 

  38) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายทางหลวง408-หัวท่อม นศ.ถ.051 
เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2 ,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.  
ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถมและใช้รถเกรดเกลี่ยผิวจราจร 
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2 ,000 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ยไม่น้อยกว่า 8 ,000 ตร.ม. 
งบประมาณ 74,800.- (เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 6 

  39) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายชิน-สระบ้านหัวท่อม 
นศ.ถ.037 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 25,00 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 
50 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถมแล้วใช้รถเกรดเกลี่ยผิว
จราจร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ยไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.  
งบประมาณ 61 ,750.- บาท (หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  สถานที่ด าเนินการ
หมู่ที่ 6 

  40) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายสระหนองเต่า-ทางหลวง 408 
นศ.ถ.069 เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า   
60 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม  งบประมาณ  
21,240.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 6 

  41) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายยิ่ง-นานายลาภ      
นศ.ถ.053 กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 200 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า  30 ลบ.ม.
ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 19,050.- บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 6 

  42) โครงการ ฝังท่อระบายน้ าทางเข้าบ้านนายรวย โดยฝังท่อ คสล.ขนาด 
100×100 ซม.จ านวน 1 จุด @ 5 ท่อนแล้วใช้แผ่นพื้นรองท้องท่อหัวและท้ายท่อ ขนาด 
0.05×0.30×1.00 เมตร จ านวน 6 แผ่น พร้อมยาแนวรอยต่อท่อแล้วใช้วัสดุลูกรัง จ านวน 
5 ลบ.ม.  ถมกลบหลังท่อเรียบร้อย งบประมาณ 15 ,502.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย
สองบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 6 

  43) โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ าสายบ้านนายเจริญ-บ้านนายอ่ิม เดิม คลอง
กว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 800 เมตร 
โดยขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 2 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ยาว 800 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม. งบประมาณ  22 ,400.-บาท    
(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 6 
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  44) โครงการ ก่อสร้างถนนสายใหม่ทางเข้าบ้านประปาหัวท่อม              

โดยใช้เครื่องจักรกลปรับแต่งเป็นถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 200 เมตร  แล้วใช้ลูกรังถม 
กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย โดยใช้วัสดุลูกรังไม่น้อย
กว่า 90 ลบ.ม. งบประมาณ 37 ,435.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  
สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 6 

  45) โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ านานายเที่ยง-ปลายคลองชลประทาน สภาพ
เดิมกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย1.00  เมตร             
ยาว 500 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 
0.80 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 ,050 ลบ.ม. งบประมาณ  
33,600.-บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 6 

  46) โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ าสายบ้านนายห่วง  - เหมืองน้ า  สภาพเดิม
กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 1,500 เมตร   
โดยขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร  
ยาว 1 ,500 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2 ,025 ลบ.ม. งบประมาณ 64 ,800.-บาท     
(หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 6 

  47) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายทางหลวง408-บ้านนางทอง-ถนน 
รพช.นศ.ถ.068 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 400 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 
100 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม  งบประมาณ  
35,400.- (สามหมื่นห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 6 

  48) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านปากคลองติ้ว-เขตต าบล
การะเกด นศ.ถ.005 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก   
ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถมและใช้รถ
เกรดเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร  พ้ืนที่เกรดเกลี่ยไม่น้อยกว่า 
11,200 ตร.ม. งบประมาณ 65 ,350.- (หกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  สถานที่
ด าเนินการหมู่ที่ 7 

  49) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจาย-หัวเขาจุก นศ.ถ.009 
เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 15,00 เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า    
50 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
27,650.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 7 

  50) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายผัน-หน าคอก นศ.ถ.010 
เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง ไม่น้อยกว่า   
40 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 
22,120.- บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 7 

  51) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายดิ้น-นานายผ่อง      
นศ.ถ.006 เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 1,700 เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง     
ไม่น้อยกว่า 69 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม  
งบประมาณ 38 ,100.- บาท  (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  สถานที่ด าเนินการ   
หมู่ที่ 7 
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  52) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจรัส-หนอ งส่ง นศ.ถ.008 
เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 1,700 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.  
ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม  งบประมาณ 31 ,750.-บาท 
(สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 7 

  53) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเขียน- เขตหมู่ท่ี 2    
นศ.ถ.013 เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1 ,600 เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง    
ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม 
งบประมาณ 33 ,180.- บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  สถานที่
ด าเนินการ หมู่ที่ 7 

  54) โครงการ ก าจัดวัชพืชคลองส่งน้ าจ านวน3  สาย สายที1่คลองชลประทาน  
- หนองชีพูน ระยะทาง 1,200 เมตร สายที่ 2 คลองบ้านนายจาย-หัวเขาจุก ระยะทาง 
1,500 เมตร สายที่ 3 คลองส่งน้ าสายบ้านนายผัน-หน าคอก ระยะทาง 1,000 เมตร    
โดยฉีดแนวตลิ่งสองข้างทางริมคลองและล าคลองทั้ง 3 สาย โดยใช้ยาฆ่าหญ้า จ านวน 20 
แกลลอน  แกลลอนละ 4 ลิตร งบประมาณ 20 ,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  สถานที่
ด าเนินการ หมู่ที่ 7  

  55) โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ าสายคลองชลประทาน-หนองส่ง สภาพเดิม 
กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร   
ยาว 1 ,200 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม.  งบประมาณ 24 ,960.-บาท    
(สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 7 

  56) โครงการ ก่อสร้างถนนสายใหม่สายบ้านนางหนูผิน-วัดแดง โดยใช้
เครื่องจักรกลปรับแต่งเป็นรูปถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 150 เมตร แล้วใช้ลูกรังถม 
กว้างเฉลี่ย 3 เมตรยาว 150 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายโดยใช้วัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 
90 ลบ.ม. พร้อมพร้อมฝังท่อระบายน้ าคสล.ขนาด 60 ×100 ซม. 1 จุด 5 ท่อน        
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย  งบประมาณ 37,435.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
สามสิบห้าบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 7 

  57) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายสี่แยกปากคลองวัดแดง- สามแยก
สวนเรียน นศ.ถ.073 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่
น้อยกว่า 80 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถมแล้วใช้รถ
เกรดเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ยไม่น้อยกว่า 
7,500 ตร.ม. งบประมาณ 73 ,300.-บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน ) สถานที่
ด าเนินการ หมู่ที่ 8 

  58) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายสี่แยกหนองไม้ไผ่-เขตต าบล
การะเกด นศ.ถ.078 ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร   
โดยใช้หินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ
ตลอดพ้ืนที่ถม  งบประมาณ 33 ,180.- บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 8 
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  59) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายสามแยกบ้านนายทวี -สามแยก
บ้านหัวท่อม นศ.ถ.038 ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร 
โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ
ตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 31 ,750.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 8 

  60) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจรัญ-บ้านนายสมเกียรติ  
นศ.ถ.081 เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 300 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า   
50 ลบ.ม. ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม  งบประมาณ  
31,750.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 8 

  61) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายปากช่อง-ดอนโรง นศ.ถ.039   
เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.ถม
ผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 25 ,400.-  บาท    
(สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 8 

  62) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายนิยม-เขตต าบลการะเกด 
นศ.ถ.040 เดิมถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 2,000 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า  
100 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม  งบประมาณ  
35,400.-บาท (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 8 

  63) โครงการ ซ่อมแซมถนนสาย บ้านนายเด็จ -คลองราชด าริ เดิมถนนกว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3 ,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่
เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถม งบประมาณ 63 ,500.- บาท (หกหมื่นสามพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 9 

  64) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเสริม-เขตอ าเภอชะอวด 
นศ.ถ.001 เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 4 ,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 
80 ลบ.ม.  ถมผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถมและใช้รถเกรดเกลี่ย
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร พื้นที่เกรดเกลี่ยไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม. 
งบประมาณ 98 ,800.-  บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  สถานที่ด าเนินการ    
หมู่ที่ 9  

  65) โครงการ ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางเคลื้อม-เขตต าบล
การะเกด  นศ.ถ.002 (ด าเนินการช่วงบ้านนางเคลื้อม-บ้านผู้ใหญ่นอง) เดิมถนนกว้างเฉลี่ย 
4 เมตร ยาว 1 ,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.ถมผิวจราจรที่เป็น
หลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดพ้ืนที่ถมและฝังท่อระบายน้ า คสล.0.80 ×100 ซม.   
จ านวน 1 จุด 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและถมกลบหลังท่อเรียบร้อย งบประมาณ 
77,258.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) สถานที่ด าเนินการหมู่ที่ 9  

  66) โครงการ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตต าบลพื้นที่ต าบลฯ              
เป็นเงิน 116,090.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบบาทถ้วน ) 
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ประธาน  - ตามท่ีนายกได้เสนอโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมต่อที่ประชุมแล้ว ต่อไป

ขอให้สมาชิกฯ ได้พิจารณาตามโครงการต่าง ๆ ว่ามีความจ าเป็นเหมาะสมท่ีจะอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ ส่วนการพิจารณาก็จะขอน าปรึกษาในที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะ
พิจารณารวมหรือจะแยกพิจารณาเป็นรายโครงการ 

ที่ประชุม  - ได้ร่วมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าให้พิจารณารวมทั้งหมด โดยท่านใดจะ
อภิปรายโครงการใดที่เห็นว่าไม่เหมาะสม หรือสมควรแก้ไขอย่างไร ก็ให้ยกมืออภิปรายใน
โครงการนั้น แล้วก็ขอมติจากผลการอภิปรายของแต่ละโครงการ ส่วนโครงการใดที่ไม่มี
การอภิปรายหรือขอแก้ไขก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 

ประธาน  - เมื่อที่ประชุมได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาแล้ว ต่อไปก็จะเข้าสู่การ
พิจารณาสมาชิกท่านจะอภิปรายหรือขอแก้ไขโครงการใด ๆ ขอเชิญอภิปราย 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ใดยกมืออภิปรายเป็นรายบุคคล แต่ได้ร่วมปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่า
ทุกโครงการที่เสนอมามีความจ าเป็นและเหมาะสม 

ประธาน  - หากไม่มีท่านใดขออภิปรายและที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด
แล้ว โดยไม่มีผู้ใดขอแก้ไขใด ๆ ต่อไปก็ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ทุกโครงการตามที่นายกได้เสนอไว้หรือไม่ ผู้ใดเห็นว่าสมควร
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้โปรดยกมือ 

เลขาฯ  - นับจ านวนผู้ที่เห็นด้วย โดยอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 17 คน ไม่
เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 คน (ประธานงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 10  - เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน  - สมาชิกท่านใด มีข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้หรือไม่  

นายก  แจ้งที่ประชุมว่าต่อไปขอให้สมาชิกทุกท่านได้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือหรือน า
ข้อมูลมาเสนอบ่อย ๆ เพ่ือจะได้มีข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานให้ทันกับเหตุการณ์ 

นายบุญส่ง  - การท าโครงการใด ๆ ในแต่ละหมู่บ้านเมื่อเข้าด าเนินการแล้ว ช่วยแจ้ง
สมาชิกทราบด้วย เพื่อจะได้ช่วยกันตรวจสอบดูแล 

นายสุทัน  - โครงการที่ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ขอให้รีบด าเนินการโดย
เร่งด่วน เพราะประชาชนก าลังเดือดร้อน โดยเฉพาะการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร 
ตอนนี้ขนย้ายล าบากมาก เพราะทางไม่ดี 

นายก  - ขอฝากให้สมาชิกได้ช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนในพื้นท่ีว่าโครงการ
ท าอะไร เท่าไร จะได้เข้าใจตรงกัน จะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้งหรือร้องเรียน โดยที่ไม่รู้ข้อมูล 

 

/นาง... 
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นางสาววรรณี  - ไฟฟ้าสาธารณะข้างบ้านนายกระจ่าง ขอเลื่อนไปไว้ที่อ่ืนจะได้หรือไม่ เพราะ
ตรงนั้นไม่มีบ้านเรือน 

นายก  - ไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งเพ่ือส่องทาง สถานที่ไม่มีบ้านเรือนควรติดตั้งเพราะ
อาจจะมีอันตรายในยามค่ าคืน 

นายส าเริง  - ขอขยายเขตไฟฟ้า 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 3 ที่เสนอไปแล้ว ขอให้ช่วยติดตามให้
ด้วย 

นายบุญส่ง  - น้ าประปาไม่ไหล ฝากให้ช่างหรือผู้เกี่ยวข้องไปดูแลแก้ไข 

นายก  - เรื่องไฟฟ้า ของหมู่ที่ 3 การไฟฟ้าตรวจสอบแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการ
ไฟฟ้าที่ขยายได้ให้ประสานการไฟฟ้าต่อไปว่าไฟฟ้าท าได้แค่ไหน อบต.สนับสนุนเพิ่มเติมได้
หรือไม่ เพื่อให้ด าเนินการได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อไป  

ประธาน  - ท่านอ่ืนมีข้อเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับการประชุม
ในวันนี้ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 16.45 น. 
 

  (ลงชื่อ) จ่าสิบเอกสมเกียรติ  หน าคอก  บันทึกรายงานการประชุม  
       (สมเกียรติ  หน าคอก)  
   เลขานุการสภา  อบต.เขาพระบาท 
 

 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงาน  
การประชุมแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
(ลงชื่อ)       ส าราญ  แก้วระย้า ประธานกรรมการ - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้ว 
            (นายส าราญ  แก้วระย้า)  เมื่อครั้งประชุม       

(ลงชื่อ)        เสรี  เพชรสุนี กรรมการ   
              (นายเสรี  เพชรสุนี)           

(ลงชื่อ)       ยงยุทธ  จันทวงศ์ กรรมการ  (ลงชื่อ)   กานต์    แก้วกาญจน์          
            (นายยงยุทธ  จันทวงศ์)      (นายกานต์  แก้วกาญจน์)   
   ประธานสภา อบต.เขาพระบาท     

 

 
 


