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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2565 

วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

__________________ 

 
ผู้มาประชุม 
 

1. นายจ าเนียร   จุ้ยจันทึก  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
2. นายอนุชัย  บุญจันทึก  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
3. นายลาศรี  รั้งจันทึก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 1 
4. นายคนึง  กองจันทึก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 2 
5. นายวิชานนท์  ชัยแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 3 
6. นายวีระพงษ์  ภูจันทึก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 4 
7. นายวินัย  หล่ าจันทึก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 5 
8. นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 7 
9. นายมนูญ  มาวขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 8 
10. นางดารุณี   สมพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 9 
11. นายประจวบ  สารจันทึก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 10 
12. นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 11 
13. นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 12 
14. นางอ้อย  หรั่นจันทึก    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย หมู่ที่ 13 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายส่งดี  ใสจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
2. นายช านิ  โคกศรีเมือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
3. นายจรูญ  กิจจันทึก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
4. นายพงษ์ศักดิ์  พรมพันธ์ใจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
5. สิบเอก  สงบ  โสภา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
6. นางสาวสมนึก  นงค์สูงเนิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
7. นายเตียน  ขันจันทึก  หัวหน้าส านักปลัด 
8. นางสาวจินตนา  เรืองจันทึก ผู้อ านวยการกองคลัง  
9. นายชาติชาย  รัตนสงคราม ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายอาทิตย์  ใสกลาง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางสาวลักษณ์นารา  จ าปานวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
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   เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม   ให้สัญญาณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเข้าห้อง
ประชุม  โดยมีผู้มาประชุม  จ านวน  14  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  11 ท่าน  เป็นอันครบองค์ประชุม 
และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  จุดธูปเทียน , กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย  สวดอิติปิโส 1 จบ 
นั่งสมาธิ 5 นาที (พร้อมกัน) และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      1.1  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย      สมัย

วิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี  2565 
ประธานสภาฯ 
 

     ตามประกาศอ าเภอสีคิ้ว  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
น้อย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565   
     ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ได้ร้องขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 เพ่ือขอความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และปรึกษาข้อราชการ
อ่ืนๆ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน  2565 ก าหนดไม่
เกิน  15 วัน 
    เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  55  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 นายอ าเภอสีคิ้ว จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2565  
ตั้งแต่วันที่  25  ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีก าหนดไม่เกิน 
15 วัน ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

ที่ประชุม    รับทราบ 
      1.2  เรื่อง ขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบล  

กุดน้อย ตามหนังสือ ที่ (สภา) นม 73701.1/19 ลงวันที่  13 กันยายน  
2565 

ประธานสภาฯ 
 

     นางสาวศรัญญา   เดชจันทึก   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   กุด
น้อย ได้ยื่นใบลาออกต่อประธานสภาฯ เมื่อวันที่  13  กันยายน 2565 ตาม
หนังสือ ที่(สภา) นม 73701.1/19  ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 เรื่อง ขอลา 
ออกจากต าแหน่งเลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  โดยมีเนื้อหาว่า  
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   กุด
น้อยในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ครั้งแรกเมื่อวันที่  30 
ธันวาคม 2565 นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งดังกล่าว 
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565  เป็นต้นไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
      2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย      

สมัยสามัญ สมัยที ่3  ครั้งที ่ 2   เม่ือวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
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ประธานสภาฯ      ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่
สมบูรณ์  หรือต้องการแก้ไข  ท่านสมาชิกสภาฯ  สามารถอภิปรายแก้ไขรายงาน
การประชุมได้ครับ 

นางสมนึก  นงค์สูงเนิน 
รองปลัด อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา  ดังนี้ค่ะ 
     -  ในหน้าที่ 4 ในช่วงนายคนึงฯ อภิปรายรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
จ านวน 7  ท่าน  ขอแก้ไขเป็น จ านวน 5 ท่าน 
     - ทุกหน้าที่ลงมติที่ประชุม  ขอแก้ไขจาก  งดออกเสีย เป็น งดออกเสียง 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ  ท่านต้องการอภิปรายแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี   
     ผมขอมติที่ประชุมตามที่ท่านสมนึก นงค์สูงเนิน รองปลัดฯ ขอแก้ไข ดังนี้ 
     - ในหน้าที่ 4  ในช่วงนายคนึงฯ อภิปรายรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
จ านวน  7  ท่าน  ขอแก้ไขเป็น จ านวน  5 ท่าน 
     - ทุกหน้าทีล่งมติที่ประชุม  ขอแก้ไขจาก งดออกเสีย เป็น งดออกเสียง  
     ขอมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กุด
น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2565 ตามที่ได้ขอ
แก้ไขครับ 

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ    จ านวน  13  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   0  เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
      5.1  เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

ประธานสภาฯ      ตามที่  นางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อย ได้ยื่นหนังสือ ที่ (สภ) นม 73701.1/19 ลงวันที่ 13 กันยายน  2565 
เรื่อง ขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย มีผล
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ท าให้ต าแห่งดังกล่าวว่างลง จึงต้องคัดเลือก
เลขานุการสภาฯ คนใหม่แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
     จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  คัดเลือกเลขานุการสภา โดยการเสนอชื่อพร้อมผู้
รับรองจ านวนสองท่านครับ 

นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
กุดน้อย เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยครับ 

นายมนูญ  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายมนูญ  มาวขุนทด  ผู้รับรองครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน  ผู้รับรองครับ 
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ประธานสภาฯ       มีท่านใดต้องการเสนอชื่อเลขานุการสภาฯ  เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
     ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ   จ านวน 13 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน  0  เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ     ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุด้อย  ขึ้นท าหน้าที่เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยครับ 
 

     4.2 เรื่องขออนุมัติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 

ประธานสภาฯ      การขออนุมัติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 ขอเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยครับ 

นายส่งดี  ใสจันทึก 
นายก อบต.กุดน้อย 

     เรียนทา่นประธานสภาฯ  ตามแบบขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล กุด
น้อย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ก าหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  โดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล    กุดน้อยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 
9 กรกฎาคม 2564 วัตถุประสงค์ในการจัดท าเพ่ือใช้แผนพัฒนาฯ เป็นแนวทาง
การพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอื่น รวมถึงการจัดท าค าของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ในช่วงของแผน
นั้น  
      เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย ยังไม่ครอบคลุม ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่ปัจจุบัน 
บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถ
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ตลอดจนผู้น าหมู่บ้าน
ได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือเสนอโครงการพัฒนาขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และมีความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยยัง
จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมให้เพียงพอ และได้มาตรฐานอันจะท าให้การ
จัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพ 
                       จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. เพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 52 โครงการ  
ประกอบด้วย 

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 51 โครงการ ดังนี้ 

         1) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา  

              (Water Treatment System) บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 

         2) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากฟาร์มหมู  

             บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านวังกรวด 

         3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน  

             นายเต่า ศรจันทึก ถึงบ้านผู้ใหญ่วุฒินันท์ บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

         4) โครงการวางท่อระบายน้ าจาก 

             บ้านนายประสิทธิ ถึงบ้านผู้ใหญ่วุฒินันท์บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

         5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 

             บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  ถึงบ้านโนนเสลา 

 6) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่3  

  7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกุดเต่างับ  

             หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนหมายเลข 201 สายสีคิ้ว - ด่านขุนทด  

             พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 

          8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

              ท้ายหมู่บ้านไปบ่อใหญ่บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 

 9) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางจากบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 

             เชื่อมบ้านไก่เส่า 

 10) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา  

               (Water Treatment System) บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 

 11) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4  

               ถึงบ้านกุดเต่างับ 
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 12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทาง 

               บ้านหนองสลักไดถึงท้ายหมู่บ้าน บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 

 13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่ 

              บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 

 14) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 

               เชื่อมต่อบ้านไก่เส่า 

 15) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  

               ถึงบ้านหนองสลักได 

 16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 

               บ้านดอนนกเขา  หมู่ที่ 5 ถึงบ้านไก่เส่า 

 17) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 

 18) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทาง 

               บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 - นาหนอง 

          19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดเต่างับ  

               หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 201 สายสีคิ้ว - ด่านขุนทด 

               ช่วงบ้านกุดเต่างับ - สะพานบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 

 20) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าบ่อนไก่ - ทางมอเตอร์เวย์ 

               บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 

 21) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ่อขยะ 

               เชื่อมสายหน้าบ่อนไก่ - บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 

 22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก 

               หน้าวัดดอนมะนาว หมู่ที่ 7 ถึงสามแยกหัวสระ  

 23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้าน 

               นายสีหลอดถึงบ้านนายสมจิต บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 

 24) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านผู้ใหญ่บุญเลิศ  

               บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 

 25) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา  

               (Water Treatment System) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

 26) โครงการปรับปรุงถนนคันสระน้ า (หินคลุก) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

 27) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจาก 

               ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี – เข้าหมู่บ้านบ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
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 28) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าต่อจากรางเดิมบ้านนางสุพรรณ์  

               บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

 29) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณข้างก าแพงวัดทางทิศเหนือ  

               (สี่แยกบ้านครูบัวลอง) บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 

 30) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไก่เส่า  

               หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอนนกเขา 

 31) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไก่เส่า  

               หมู่ที่ 10 ถึงบ้านนาหนอง ต าบลบ้านหัน 

 32) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไก่เส่า  

               หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนองสลักได 

 33) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางการเกษตร จากบ้านไก่เส่า  

               หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนองสลักได 

 34) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางการเกษตร จากบ้านไก่เส่า  

               หมู่ที่ 10 ถึงบ้านวังกรวด 

 35) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกลางหมู่บ้าน  

               บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 

 36) โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน  

               บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10  

 37) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา 

               (Water Treatment System) บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 

 38) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 

              ชุดเสาไฟถนน โคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบใน 

              ชุดเดียวสายทางจากบ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองสลักได 

          39) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทาง 

               บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 - บ้านหนองสลักได 

 40) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านใหม่ กม.9  

               หมู่ที่ 11 - บ้านหนองสลักได 

 41) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายทางบ้านนางดารา  

               งามชาญชัยกุลถึงบ้านนายนิต จันงาม สามแยกสายหลักกลาง 

               หมู่บ้านบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 

 42) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12  

               ถึงทางแยกดอนมะนาว 
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 43) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก 

               บ้านสะพานหงส์  หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านแปะโนนไฮ ไปวัดพระนอน 

               ต าบลเสมา พร้อมขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 

 44) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกศาลา 

              ประชาคมบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 เชื่อมถนนสายดอนมะนาว 

 45) โครงการกอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปา  

               (Water Treatment System) บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12  

 46) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยก 

               บ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า หมู่ที่ 8,13 ถึงบ้านนายส ารวย จันทร์ฝาย 

 47) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกสายทางบ้านนางค ากอง  

               ถึงบ้านนางพนม บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 

 48) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา 

               (Water Treatment System) บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 

 49) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา  

               (Water Treatment System) บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 

 50) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 

               บ้านผู้ใหญ่ประนอม  บ้านบ่อทอง หมู่ 14 

 51) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านผู้ใหญ่ประนอม  

               บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 โครงการ  

  - โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

2. เพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

    แผนงานสังคมสงเคราะห ์จ านวน 1 โครงการ 

 - โครงการชุมชนคนท าบัญชี เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 

3. เพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 1 โครงการ  
 - เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
(สถานที่กลาง) อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

4. เพ่ิมเติม ครุภัณฑ์ส าหรับบริการสาธารณะ  

     แผนงานสาธารณสุข ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ คือ 

 - เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า  

            จ านวน 1 เครื่อง 
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     ในส่วนของรายละเอียดเพ่ิมเติมผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบครับ 

น.ส.ลักษณ์นารา จ าปานวน 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอเรียนชี้แจงการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การ
แก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 ก าหนดว่า เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
     (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่ าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ด้วย เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
     เริ่มจากขั้นตอนแรกในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีการเพ่ิมเติมในแผนฯ  
โดยหมู่บ้านด าเนินการประชาคมหมู่บ้านเสนอปัญหาความต้องการของแต่ละ
หมู่บ้านประสานมายังงานแผนเพ่ือขอเพ่ิมเติมในแผนฯ ของ อบต. งานแผนฯ จะ
รวบรวมโครงการจากประชาคมไปยังกองช่างเพ่ือประมาณการโครงการตามที่
หมู่บ้านได้เสนอมา  เมื่อได้ข้อมูลประมาณการจากกองช่างแล้วคณะกรรมการ
สนับสนุนฯ  จัดท าร่างแผนฯ ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นได้ประชุมไป
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565  และได้เสนอไปยังคณะกรรมการพัฒนาฯ  และ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนที่ขอเพ่ิมเติม ไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  
2565 จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้เมื่อสภาฯ พิจารณาได้รับความเห็นชอบ
แล้ว  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ซึ่งขั้นตอน
เป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
     ตามเอกสารที่ได้แจกไปร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2565 การเพ่ิมเติมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์   การพัฒนา 3 
ยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)    แยกตาม
ยุทธศาสตร์โครงการรวม 5 ปี จ านวน 266 โครงการ ในส่วนถัดไปเป็นรายละเอียด
โครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) แจงรายละเอียดโครงการจาก (แบบ ผ.01)  มีชื่อ
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  ตัวชี้วัด (KPI)  ผลที่
คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานรับผิดชอบ     ในหน้าสุดท้ายเป็นบัญชีครุภัณฑ์  (แบบ 
ผ.03)  จ านวน 1 รายการ  คือ เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพานหลังกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะ   

นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ในกรณีเสนอโครงการที่ขอเพ่ิมเติมในครั้งนี้ เป็น
โครงการที่ซ้ ากันกับข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 จะมีผลกระทบกันหรือไม่ครับ 
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น.ส.ลักษณ์นารา จ าปานวน 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  กรณีโครงการซ้ ากับข้อบัญญัติฯ  พ.ศ.2566 ไม่มีผล 
กับข้อบัญญัติฯ  และสามารถด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติได้ตาม ปกติค่ะ 

ประธานสภาฯ      มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
     ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2565 ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   0  เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

      5.3  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อย   

ประธานสภาฯ 
 

    การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ขอ
เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบครับ  

 นายเตียน  ขันจันทึก 
 หั ว ห น้ า ส า นั ก ป ลั ด  รั ก ษ า
ราชการแทน 
 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
ข้อ 12 (3) ได้ครบวาระลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 จึงขอให้คัดเลือกสมาชิก
สภาฯ  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย 
    เดิมสมาชิกสภาฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ  คือ  
นางดารุณ ีสมพงษ์ และนางวัลภา ใสจันทึก ครับ 

ประธานสภาฯ     ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  โดยการเสนอชื่อพร้อม 
ผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคนที่ 1 ครับ 

นางดารุณี  สมพงษ ์
ส.อบต.ม.9 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอเสนอ  นางอ้อย  หรั่นจันทึก   เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย    คนที่  
1  ค่ะ 

นางสาวศรัญญา  เดชจัน
ทึก 
ส.อบต.ม.11 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางสาวศรัญญา  เดชจันทึก  ผู้รับรองค่ะ 

นายมนูญ  มาวขุนทด 
ส.อบต.ม.8 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายมนูญ  มาวขุนทด  ผู้รับรองครับ 
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ประธานสภาฯ      มีท่านใดต้องการเสนอชื่อเลขานุการสภาฯ  เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ  นางอ้อย  หรั่นจันทึก   เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  คนที่ 1 ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ   จ านวน  13 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   0 เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  

ประธานสภาฯ     ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง  2 ท่าน  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอ
ชื่อครับ 

นายประจวบ  สารจันทึก 
ส.อบต.ม.10 

     เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก   เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย    คนที่  
2 ครับ 

นายวินัย  หล่ าจันทึก 
ส.อบต.ม.5 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวินัย  หล่ าจันทึก  ผู้รับรองครับ 

นายวีระพงษ์  ภูจันทึก 
ส.อบต.ม.4 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวีระพงษ์  ภูจันทึก  ผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ      มีท่านใดต้องการเสนอชื่อเลขานุการสภาฯ  เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
    ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ  นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก   เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย    คนที ่ 2  ครับ 

มติที่ประชุม มีมติ  เห็นชอบ   จ านวน  13  เสียง 
       ไม่เห็นชอบ จ านวน   0  เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   1 เสียง (นายจ าเนียร จุ้ยจันทึก ประธานสภาฯ) 

  
 

 นายเตียน  ขันจันทึก 
 หั ว ห น้ า ส า นั ก ป ลั ด  รั ก ษ า
ราชการแทน 
 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  ที่คัดเลือก
สมาชิกสภาฯ  ซึ่งเป็นตัวแทนเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ  จ านวน  2  ท่าน คือ
นางอ้อย หรั่นจันทึก และนางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก โดยจะน ารายชื่อดังกล่าว
ด าเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ  ตามระเบียบต่อไปครับ 

  

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืนๆ    

ประธานสภาฯ      เข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืนๆ    สมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ือสอบถาม
ในเรื่องอ่ืนๆ  เชิญได้เลยครับ 
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นายส่งดี  ใสจันทึก 
นายก อบต.กุดน้อย 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตอนนี้ก าลังด าเนินการ
โครงการที่กันเงินไว้และจะต่อด้วยโครงการปี  2566  ในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่ช ารุดไม่ติดได้คุยกับผู้ช่วยช่างไฟฟ้าว่ามีวัสดุสามารถด าเนินการออกไปซ่อมแซม
ได้และก าลังเร่งด าเนินการตามค าร้องทั่วไปที่ท่านเขียนมาเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน  เรื่อง
ถนนช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกต่อเนื่องท าให้ถนนช ารุดพอสมควร  โดยผมได้ประสาน
กับกองช่างให้ออกไปส ารวจว่ามีถนนเส้นไหนที่ช ารุดและจะด าเนินการซ่อมแซม
ต่อไปครับ 

สิบเอก สงบ  โสภา 
เลขานุการสภาฯ 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการสนับสนุนฯ  และคณะกรรมการพัฒนาฯ  ได้หารือกัน
แล้วว่าการปรับปรุง  การเพ่ิมเติมแผนฯ  ท่านสามารถเสนอปัญหาความต้องการได้
ตลอด  แต่เรื่องการปรับปรุง  การเพ่ิมเติมแผนฯ ตามระเบียบจะด าเนินการ
ประมาณหกเดือนครั้ง  เพ่ือให้งานเป็นไปตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง  ในเรื่องการ
จ่ายขาดเงินสะสมขอประสานกองคลังอีกครั้งเพ่ือให้ทราบยอดเงินสะสมที่สามารถ
จ่ายได้จริง เพ่ือด าเนินการแก้ไขได้ทุกปัญหาให้ครบถ้วน  ในส่วนของโครงการในปี  
2564 - 2565  จะพยายามด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีนี้หรือให้เร็วที่สุด  เพ่ือจะ
ด าเนินการเรื่องเงินสะสมและงบประมาณปี 2566  ต่อไปครับ 

นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ   ผมขอสอบถามเรื่องโรงสูบน้ าตอนนี้รอเจ้าหน้าที่ เท
สระบบโรงสูบน้ า  เรื่องซ่อมแซมคูคลองและถนนช ารุดช่วงน้ าท่วมที่ยังไม่
ด าเนินการจะด าเนินการตอนไหน  และหินคลุกที่ไปลงบ้านวังกรวดตอนนี้ไปลงแค่
ช่วงปากซอยอยากให้ไปลงหินคลุกเพ่ือจะได้เข้าออกได้สะดวกมากข้ึนครับ 

นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน 
ส.อบต.ม.12 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอสอบถามถนนจากบ้านสะพานหงส์ไปแปะโนนไฮ  
ที่ช ารุดช่วงนี้พ้ืนผลทางการเกษตรเริ่มออกแล้ว จะสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ครับ 

นายวินัย  หล่ าจันทึก 
ส.อบต.ม.5 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  บ้านดอนนกเขามีเรื่องถนนที่ช ารุดมากจากการวิ่งของ
รถปูนอยากให้ช่วยดูเรื่องการควบคุมน้ าหนักสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ราง
ระบายน้ าที่ช ารุด  และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ช ารุดไฟไม่ติด  จ านวน  4  จุด อยาก
ให้ด าเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 

นายชาติชาย  รัตนสง
คราม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื่องบ้านวังกรวดถนนหินคลุก  สืบเนื่องจากบ้าน
หนองสลักไดได้มีค าร้องเรื่องถนนที่ช ารุดท าให้ประชาชนที่สัญจรเกิดอุบัติเหตุตกรถ 
ได้น าเรียนท่านนายกแก้ไขปัญหาโดยการจัดซื้อหินคลุกปรับเกลี่ยถนนแต่ปัญหาคือ 
ทาง  อบต.ไม่มีเครื่องจักรจึงประสานสมาชิกบ้านหนองสลักไดโดยทางสมาชิกสภาฯ  
ท่านแจ้งว่าจะด าเนินการเองในเรื่องเครื่องจักรจึงผ่านลุล่วงไปด้วยดี  ในกรณีบ้าน
วังกรวดไม่มีเครื่องจักรจะขออนุมัติในการใช้เครื่องจักรในการปรับเกลี่ยซึ่งจะ
ด าเนินการเร็วๆนี้  เรื่องคูคลองผมได้ประมาณการไว้แล้วแต่เมื่อไปดูพ้ืนที่ก่อนหน้า
นี้น้ าเยอะผมอยากให้น้ าแห้งก่อนเพ่ือจะได้ดูพ้ืนชัดเจนขึ้น  และถนนจากบ้าน
สะพานหงส์ไปแปะโนนไฮผมได้ด าเนินการประมาณการไว้แล้ว ก่อนหน้านี้น้ าหลาก
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เราเลยไม่สามารถด าเนินการได้และตอนนี้ไม่มีฝนแล้วจะเริ่มด าเนินการครับ   
    โครงการที่กันเงินในปี  2564  และปี 2565  ผมมีแผนจะด าเนินการโดย จะ
ด าเนินการโครงการรางระบายทั้งสองปีพร้อมกันโดยได้ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
แล้วจากฝาเหล็กเป็นฝาปูน และถนนเส้นกุดเต่างับจะมีช่วงที่เหลือเป็นหินคลุก  ผม
อยากขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการให้เสร็จสิ้นจนถึงสะพานบ้านโนนเสลา
เพราะเป็นถนนเส้นหลักและประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับ 

นายคนึง  กองจันทึก 
ส.อบต.ม.2 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามและหารือเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างมีแผนที่
จะด าเนินการซ่อมแซมอย่างไรที่จะให้รวดเร็วมากขึ้นครับ 

นายชาติชาย  รัตนสง
คราม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างผมเคยหารือไว้ว่าจะ
ด าเนินการโดยการจ้างดเหมาให้ช่างซ่อมแซมไฟฟ้า  โดยซื้ออุปกรณ์ให้ช่างไปซ่อม
และผมจะน าเรียนผู้บริหารอีกครั้ง  ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ  มาเขียนค าร้องผมขอ
รายละเอียดจุดที่ต้องซ่อมแซมพร้อมแนบรูปถ่ายมาด้วยจะดีมากครับ  

นางดารุณี  สมพงษ์ 
ส.อบต.ม.9 

    เรียนท่านประธานสภาฯ  ขออนุญาตสอบถามเรื่องบล็อกคอนเวิร์สทางข้าม
บริเวณบ้านนายปานลองจะด าเนินการเมื่อไหร่ถ้าสัญจรอาจเกิดอุบัติเหตุได้ และ
ไฟฟ้าส่องสวา่งไม่ติดจ านวน 9 จุดอยากให้ช่วยด าเนินการด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว  ผมขอฝากเรื่องในวันส าคัญ
ของชาติและมีหนังสือเชิญร่วมพิธี  ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ เข้าร่วม
กิจกรรม ถือว่าเป็นหน้าที่และได้รับเกียรติเป็นตัวแทนชาวบ้านในการเข้าร่วมพิธี  มี
เอกสารที่ได้แจงไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   อยากฝากให้ท่านไปศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
    ส าหรับวันนี้ผมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว  มีท่านใด
อภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




