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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕64   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ผูม้าประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสมบูรณ์  ชอบธรรม 
นายกฤษดา    ชิดชม 
นายพงศกร  จัดของ 
นางอำไพ   เพลิดเพลิน       
นายเขียน  ยาสมุทร 
ส.ต.อ.เจตนิพัทธ์  ชัยลอม 
นายกษิเดชภ์  ปินใจ 
นายชิด    งาต้น 
นายทองเลื่อน    เครือพาน 
นายเฮียง     ชาวนา 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ 
นางชูศรี    มีของ 
นายธนพล  ทนทาน 
นายสมชาย  โชคลาภ 
นายสมศักดิ์   กาเหว่า 
นายสุรเดช   เสนะสุนันทา 
นายสมพงศ์ ดวงจันทร์ 
นางสมคิด     ชัยวิรัช 
นายณรงค์  มากมาย 
นางนิภาภรณ์  คมสัน 
นายพิชิตพล  เครือพาน 
นายวิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
นางลำดวน   ดวงจันทร์ 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  2 
ส.อบต.หมู่  2 
ส.อบต.หมู่  3 
ส.อบต.หมู่  3 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  6 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต. หมู่ 8 
ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู่ 9 
ส.อบต.หมู ่ 10 
ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่ 12 
ส.อบต.หมู่  13 
เลขานุการสภาฯ 

สมบูรณ์  ชอบธรรม 
กฤษดา   ชิดชม 
พงศกร  จัดของ 
อำไพ    เพลิดเพลิน       
เขียน  ยาสมุทร 
เจตนิพัทธ์  ชัยลอม 
กษิเดชภ์  ปินใจ 
ชิด งาต้น                    
ทองเลื่อน   เครือพาน 
เฮียง     ชาวนา 
ธนกฤต    รุจิระพงศ์ 
ชูศรี  มีของ 
ธนพล  ทนทาน 
สมชาย  โชคลาภ 
สมศักดิ์  กาเหว่า 
สุรเดช  เสนะสุนันทา 
สมพงศ์  ดวงจันทร์ 
สมคิด    ชัยวิรัช 
ณรงค์  มากมาย 
นิภาภรณ์  คมสัน 
พิชิตพล  เครือพาน 
วิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
ลำดวน  ดวงจันทร์  
สมสิทธิ์  จาคำมา    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางประภารัตน์  คำรอด  ส.อบต.หมู ่6       แจ้งลาประชุม  
2. นางชัชชญา  บัวบาน  ส.อบต.หมู ่8       แจ้งลาประชุม 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
นายมาก  กองศิลป์ 
นางบัวลอย  ฝักฝ่าย 
จ.ส.อ.มานพ  ชมเชย 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ 
นางสุกัญญา  วงศว์ังจันทร์ 
นางวราพร  พุ่มพวง 
นางสาวอัณณ์ชญา  ขยัก 
นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว 
นายกิตติพงศ์ สุธรรมานุรักษ์ 
นายสัมพันธ์ ใจสุดา 
นางวริศรา  สีใจวงค์ 
นางสาวบุษบา  ปินนอ 
นางสาวกรรณิการ์ ใจว่อง 
นางเนตรนภา  พากเพียร 
นางธัญลักษณ์ แปงใจ 
นายชาคร  จันทร์ตา 
นางวราพร สุนทรสลิษฏ์กุล 
 

นายก อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
เลขานกุารนายกฯ อบต.หัวฝาย 
รองปลัด อบต. 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
นิติกร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

เจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ลำน้ำน่านฯ 
 
 

หน.เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าลำน้ำน่านฯ 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
นักวิชาการพัสดุ 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

  ประยุทธ ดวงจันทร์ 
  มาก  กองศิลป์ 
  บัวลอย  ฝักฝ่าย 
  มานพ ชมเชย 
  วีรยุทธ  สุขเจริญ  
  สุกัญญา วงศ์วังจันทร์  
วราพร  พุ่มพวง       

  อัณณ์ชญา  ขยัก 
  อินทุกานต์ ถุงแก้ว 
  กิตติพงศ์ สุธรรมานุรักษ์ 
  สัมพันธ์ ใจสุดา 
 

  วริศรา  สีใจวงค์ 
  บุษบา  ปินนอ 
  กรรณิการ์ ใจว่อง   
  เนตรนภา  พากเพียร 
  ธัญลักษณ์ แปงใจ 
  ชาคร  จันทร์ตา 
  วราพร สุนทรสลิษฏ์กุล 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายสมสิทธิ์  จาคำมา  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม สมาชิก
สภามาครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย      
และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ประจำปี 2564     
โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1       เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  
       เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
มติที่ประชุม  -   มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4          
                      ประจำปี2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2563 

 /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองญัตติเพ่ือพิจารณา 
1) ญัตติพิจารณา เร่ือง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)  

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเชิญนายก อบต.หัวฝาย นำเสนอต่อที่ประชุมครับ  
  ประธานในที่ประชุม      

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  – เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
นายกฯ              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้อนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) พร้อมทั้ งได้ดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจาก   
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้รับทราบปัญหาความต้องการ        
ของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติมและเป็นปัญหาความต้องการที่มิได้บรรจุ
อยู่ในแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดท ำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่  2 พ.ศ.2559 ข้อ ๔ (โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น 
สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ
ให้หมายความรวมถึงการ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) 
และข้อ ๒๒ (เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
อาจเพิ่ ม เติมหรือเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่น ได้  เพื่ อ เป็น ไป           
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น   
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย    
จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 
เพื่อให้ ปัญหา/ความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และหวังเป็น
อย่างยิ่ง ว่าการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุด          
แก่ประชาชนต่อไป ดังนั้นในวันนี้ผมจึงได้นำเสนอต่อสภาอันทรงเกียรติ    
เพื่อขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 5) รายละเอียดตามที่ได้แจกจ่ายเอกสารให้กับทุกท่านไปศึกษา
ข้อมูลกันล่วงหน้าแล้วครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   -  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธานในที่ประชุม    (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่  5) โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) นั้น รายละเอียดตามเอกสาร
แนบแจกจ่ายใหท้่านในที่ประชุมแล้วนั้นนอกจากนั้น ก็ขอให้ท่านได้ร่วม 

/พิจารณา... 
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พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 
เพื่อให้เกิดความรอบคอบชัดเจนจึงขอให้ท่านใช้เวลาในการพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ในวันนี้
ประมาณ 20 นาที หลังจากนั้นหากท่านใดมีข้อสงสัยประการใดก็ให้
ซักถามที่ประชุม ก่อนที่จะผ่านให้ความเห็นชอบตามลำดับขั้นตอนต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทราบ  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ใช้เวลาในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ประธานในที่ประชุม เพิ่ มเติม (ฉบับที่  5) เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว  มีสมาชิกท่านใด          
จะสอบถามหรือมคีวามเห็นประการใดหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดซักถาม     
ประการใด จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)  

ที่ประชุม   -  มีมติเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                            
(พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
            นายกฯ         ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ในครั้งนี้ ซึ่งผมจะได้รีบ
ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 5)   

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม  -หลังจากที่สภาฯได้อนุมัติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
ประธานในที่ประชุม     2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) แล้ว ก็ขอพักเบรกไว้ 15 นาที เพ่ือให้

นายกฯได้ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 5) ตามขั้นตอนต่อไป 

หลังจากพักเบรกครบ 15 นาทีแล้ว สมาชิกกลับเข้าห้องประชุมครบองค์
ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อ 

ระเบียบวาระที่ 4   ญั ตติพิ จารณ า  เรื่อง  ขอความ เห็นชอบโอนงบประมาณ รายจ่ายทั่ ว ไป 
ปีงบประมาณ  2564  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ  
  ประธานในที่ประชุม 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

เลขานุการฯ          วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563”               
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 

/อำนาจ... 
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อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2564  
 ประธานในที่ประชุม จำนวน 2 รายการ ขอเชิญนายกในฐานะผู้บริหารนำเสนอต่อที่ประชุม     

ในการโอนงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - 4.1) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณเพิ่ม แผนงานการศึกษา         

งานบริหารทั่ วไปเกี่ ยวกับการศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์        
ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส    
จำนวน 2ใบ ขอโอนงบประมาณเพ่ิม 1,600 บาท 

โอนลดจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    
งานกีฬาและนันทนาการ งบใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ   
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น โอนลด จำนวน 1,600 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม   - ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาฯชี้แจงเหตุผลในการโอนงบประมาณ 
 ประธานในที่ประชุม         ต่อที่ประชุมครับ 
  นางวราพร พุ่มพวง  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านใน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ    การขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อจะจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ซึ่งราคา

ตามมาตราฐานครุภัณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงจาก ถังละ 9,300 บาท เพิ่มเป็น 
ถังละ 10,100บาท ส่วนต่างถังละ 800 บาท ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์
กลาส จำนวน 2ใบ จึงขอโอนงบประมาณเพิ่ม 1 ,600 บาท และ          
จะนำไปใชท้ี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ค่ะ 

นายสมบรูณ์ ชอบธรรม    - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณเพิ่ม แผนงานการศึกษา         

งานบริหารทั่ วไปเกี่ ยวกับการศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์        
ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส    
จำนวน 2ใบ โอนงบประมาณเพ่ิม 1,600 บาท 

โอนลดจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    
งานกีฬาและนันทนาการ งบใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ   
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น โอนลด จำนวน 1,600 บาท 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - 4.2) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณเพิ่ม งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่ าครุภัณ ฑ์  ประเภทครุภัณ ฑ์ สำนั กงาน รายการค่ าจัดซื้ อ
เครื่ อ งปรับอากาศแบบแยกส่ วน  แบบติ ดผนั ง (ระบบ  Inverter)         
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง )โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด งบประมาณ
ที่โอนเพิ่ม จำนวน   6,800  บาท 

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารทั่ ว ไป             
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช่จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ โอนลดงบประมาณจำนวน 6,800  บาท  

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม   - ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงเหตุผลในการโอนงบประมาณต่อที่ประชุม 
 ประธานในที่ประชุม         ครับ 
นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านใน 
    หัวหน้าสำนักปลัด    การขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อจะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ซึ่งราคา

ตามมาตราฐานครุภัณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เครื่องละ 3,400 บาท   
จำนวน 2 เครื่อง จึงขอโอนงบประมาณเพิ่ม 6,800 บาท เพื่อจะไปติดตั้ง
ห้องข้างบันไดทั้ง 2 ห้องที่จะก่อเติมใหมค่่ะ 

นายสมบรูณ์ ชอบธรรม    - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนงบประมาณเพิ่มงานบริหารทั่วไป       

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อ
เครื่ อ งปรับอากาศแบบแยกส่ วน  แบบติ ดผนั ง (ระบบ  Inverter)         
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง)โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด งบประมาณ
ที่โอนเพิ่ม จำนวน   6,800  บาท 

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารทั่ ว ไป             
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช่จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ โอนลดงบประมาณจำนวน 6,800  บาท  

ระเบียบวาระที่ 5   ญัตติ เพื่ อพิจารณา เรื่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าลำน้ ำน่านฝั่ งขวา       
จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ ขอความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใดๆ ในข้อต่อไปนี้ 

/1.ไม่มีผล... 
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   1.ไม่มีผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 
    2.ไม่มีผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย 
    3.ไม่มีผละกระทบทางน้ำ เช่น น้ำเสีย หรือสารพิษสารปน 

4.ไม่มีผละกระทบทางอากาศ เช่น มีฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นรบกวนการ    
ใช้ชีวิตประจำวัน 
โดยสิ่งก่อสร้างใหม่ จำนวน 8 รายการ ดังนี ้

    1.การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 207 ตร.ม. 
    2.การก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด 4 ห้อง) 
    3.การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร) 
    4.การก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ 

5.การก่อสร้างหอพักน้ำ ขนาด 5 ลบ.ม. 
6.การก่อสร้างลานกางเต๊น์ ขนาด 3,000 ตร.ม. 
7.การก่อสร้างหอดูนก 
8.การก่อสร้างห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม 
และสิ่งก่อสร้างที่เป็นสำนักงานเขตฯที่ก่อสร้างไปแล้ว ดังนี้ 
1.สำนักงานเขตฯ 
2.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6  
3.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4  
4.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2  
5.บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว  
6.โรงเก็บของ 
7.ป้อมยาม 
8.โรงจอดรถ 
9.หอพักน้ำ- ส่งน้ำ 
10.เสาธง 
11.เสาวิทยุ สูง 45 เมตร 
12.ห้องน้ำชาย - หญิง 
13.ห้องน้ำพระภิกษุสงฆ์ 
14.ห้องประชาสัมพันธ ์
15.กรงสัตว์ป่าของกลาง 
16.ฯลฯ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  ขอเชิญท่านหน.เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลำน้ำน่านฯชี้แจงหลักการและ 
 ประธานในที่ประชุม           เหตุผลต่อที่ประชุมสภาครับ 
นายสัมพันธ์ ใจสุดา   - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายและคณะ  

หน.เขตรักษาฯ ผู้บริหาร ด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดส่วนอนุรกัษ์สัตว์ป่า   

/สำนัก...    
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สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การสงวนและคุ้มครอง  
สัตว์ป่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่า
แม่แข็ก (E) ประกาศกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2537 ท้องที่ตำบลหัวฝาย    
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตฯ ได้รับ      
การจัดสรรงบประมาณตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด   
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการเรียนรู้     
ด้านสัตว์ป่า เกิดการจ้างแรงงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
โดยรอบ เช่นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์) ผู้ประกอบการ
ก่อสร้างในท้องถิ่น โดยกำหนดก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ      
การท่องเที่ยว จำนวน 8 รายการ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 23 
มิถุนายน 2563 ให้หน่วยงานราชการใดที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ  
          เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างในพ้ืนที่  สำเร็จลุล่วง     
ต ามวัตถุ ป ระสงค์  และ เป็ นการปฏิ บั ติ ให้ ถู กต้ อ งตาม  ระ เบี ยบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมาย          
ให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาต
การใช้ที่ดิน กิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน     
พ.ศ.2536 และตามหนังสือของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ด่วนที่สุด กษ 1204/ว 604 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาฯ จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวฝาย ในการประชุมสภาในวันนี้ครับ  

นายสมบรูณ ์ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
 ประธานในที่ประชุม      
 นายสมพงศ์ ดวงจันทร ์ - ทางอำเภอสอบถามผมว่าจะมีการก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ จะทับ 
      ส.อบต.หมู่ 9  ซ้อนกับพื้นที่ก่อสร้องหรือไม่ครับ  
นายสัมพันธ์ ใจสุดา    - ในเบื้องต้นก่อนก่อสร้างจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอีครั้งครับ  
  หน.เขตรกัษาฯ  และผมจะให้เจ้าหน้าที่ปักหมุดไม่ให้พื้นที่คาบเกี่ยวกันครับ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที ่
  ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  

/มติที่... 
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      มติที่ประชมุ - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมใดๆ ในข้อต่อไปนี้ 

   1.ไม่มีผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 
    2.ไม่มีผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย 
    3.ไม่มีผละกระทบทางน้ำ เช่น น้ำเสีย หรือสารพิษสารปน 

4.ไม่มีผละกระทบทางอากาศ เช่น มีฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นรบกวน      
การใช้ชีวิตประจำวัน 
โดยสิ่งก่อสร้างใหม่ จำนวน 8 รายการ ดังนี ้

    1.การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนกัท่องเที่ยว 207 ตร.ม. 
    2.การก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด 4 ห้อง) 
    3.การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร) 
    4.การก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ 

5.การก่อสร้างหอพักน้ำ ขนาด 5 ลบ.ม. 
6.การก่อสร้างลานกางเต๊น์ ขนาด 3,000 ตร.ม. 
7.การก่อสร้างหอดูนก 
8.การก่อสร้างห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม 
และสิ่งก่อสร้างที่เป็นสำนักงานเขตฯที่ก่อสร้างไปแล้ว ดังนี้ 
1.สำนักงานเขตฯ 
2.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6  
3.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4  
4.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2  
5.บ้านพกัคนงาน 4 ครอบครัว  
6.โรงเก็บของ 
7.ป้อมยาม 
8.โรงจอดรถ 
9.หอพักน้ำ- ส่งน้ำ 
10.เสาธง 
11.เสาวิทยุ สูง 45 เมตร 
12.ห้องน้ำชาย - หญิง 
13.ห้องน้ำพระภิกษุสงฆ์ 
14.ห้องประชาสัมพันธ ์
15.กรงสัตว์ป่าของกลาง 
16.ฯลฯ 

นายสัมพันธ์ ใจสุดา  - ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       
  หน.เขตรักษาฯ  หัวฝายที่ให้ความเห็นชอบญัตตินี้ ขอขอบพระคุณอีกคร้ังครับ 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลหัวฝายได้ให้ความ  
  ประธานในที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 

และนายกในฐานะผู้บริหารได้ลงนามและประกาศใช้ไปแล้ว ดังนั้นทำให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) สมบูรณ์ 
และขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ  

นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เลขานุการฯ          การรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561”                
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ   
เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม 
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า   
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น  
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป  
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน    
ระยะยาว                              

นายสมบรูณ์ ชอบธรรม  - ขอเชิญนายกในฐานะผู้บริหารชี้แจงฐานะการเงินการคลังด้านเงินสะสม
ประธานในที่ประชุม         ต่อที่ประชุมในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ทั้ง 24 โครงการ  
    ปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี ้         
 

/จ.ส.ต.ประยุทธ... 
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จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
            นายกฯ              เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ทาง อบต.หัวฝายของเราไม่ได้มีงบประมาณในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในแต่ละ
หมู่บ้านเลย เนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอและได้รับการร้องขอ         
จากหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
ตำบล ตามลำดับขั้นตอน ร้องขอให้พิจารณางบประมาณไปดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ผมในฐานะผู้บริหารได้รับเรื่องร้องขอแล้ว     
ได้มอบหมายให้กองช่างทำการสำรวจออกแบบและประมาณการ นำเสนอ
สภาเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยรายละเอียดแต่ละ
โครงการ แผนงานนั้นได้นำเสนอทุกท่านตามวาระการประชุมแล้ว        
โดยปัจจุบันสถานะการเงินการคลังด้านเงินสะสมของ อบต.หัวฝายของเรา
นั้นมีมากเพียงพอที่จะให้สภาฯอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ร้องขอได้ โดยกระผมขอชี้แจงยอดเงิน
สะสมทั้ งหมด ณ  ปัจจุบัน  22  กุมภาพันธ์  2564 จำนวนทั้ งสิ้น 
47,525,167.05 บาท 

หัก - สำรองค่าใช้จ่ายประจำ 3 เดือน  6,000,000.00 บาท 
                                          - สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน (เบ้ียยังชีพฯ) 6 เดือน   
       12,000,000.00 บาท 

รวม         18,000,000.00 บาท 
                                                                          คงเหลือ        29,525,167.05 บาท 
    หัก – สำรองกรณีสาธารณภัย 10%     4,752,516.71 บาท 
    หัก โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแต่ยังไม่ได้จ่าย 
            9,551,000.00 บาท 
     คงเหลือเงินละสมใช้จ่ายได้   15,221,650.35 บาท 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - การใชเ้งินสะสมต้องไตร่ตรองอย่างเหมาะสมและคุ้มค่านะครับ         
ประธานในที่ประชุม และผมขอเชิญนายกนำเสนอวาระที่ 6 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 

พ.ศ.2564 ครับ 
จ.ส.ต.ประยทุธ ดวงจันทร์   6.1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู ่1          

นายกฯ              งบประมาณ 992,700 บาท       
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 
เมตร ความหนา 0.15  เมตร ความยาวรวม 487.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม   
ไม่น้อยกว่า 1,804.98 ตารางเมตร โดยแยกเปน็ 3 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1   แยกเป็น 2 ช่วงก่อสร้าง ดังนี้ 
 

/ช่วงก่อสร้าง... 



12 

 

ช่วงก่อสร้างที่ 1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 163.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 611.04 ตารางเมตร      
พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปีกไหล่ทาง ความหนา 0.15 เมตร                          
จำนวน 40.42 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 651.46 ตาราง
เมตร โดยเริ่มจากถนนคอนกรีตบริ เวณ บ้ านนางกัลยา ก๋ วย ข้ าว      
บ้านเลขที่ 183/3 หมู่ 1 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณ บ้านนายประยุทธ    
บัวบาน บ้านเลขที่ 197 หมู่ 1 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1995192        
E 0618898 พิกัดสิ้นสุด N 1995335  E 0618908 
ช่วงก่อสร้างที่ 2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ความหนา 0.15เมตร  
ความยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 259.52 ตารางเมตร        
พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง ความหนา 0.15 เมตร         
จำนวน 14.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 273.52        
ตารางเมตร โดยเริ่มจากถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายไพบูลย์ บัวบาน     
บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 1 ต.หัวฝายไปสิ้นสุดบริเวณบ้านนายสุทิน จากภัย
บ้ านเลขที่  215/2 หมู่  1  ต .หั วฝาย  พิกัด เริ่มต้น  N 1995353             
E 0618930 พิกัดสิ้นสุด N 1995403  E 0618952 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00เมตร 
ความหนา 0.15เมตร ความยาว 136.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
408.00 ตารางเมตร โดยเริ่มจากถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายจิตร 
จับจ่าย บ้านเลขที่ 260/2 หมู่ 1 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่องลม หมู่ 1 ต.หัวฝาย พิกัดเร่ิมต้น N 1995118  
E 0619137 พิกัดสิ้นสุด N 1995058 E 0619226 

จุดก่อสร้างที่  3    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง       
4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 118.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร โดยเร่ิมจากถนนคอนกรีตบ้านช่องลม หมู่ 8        
ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม หมู่ 1 
ต .หั วฝาย  พิ กั ด เริ่มต้ นN 1994950   E 0619170 พิ กั ดสิ้ นสุ ด           
N 1995058  E 0619226 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่  1 งบประมาณ 
992,700 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

/ขนาดกว้าง...     
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ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ความหนา 0.15  เมตร ความยาวรวม 
487.00 เมตร หรือมีพื้ นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1 ,804.98 ตารางเมตร        
โดยแยกเป็น 3 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1   แยกเป็น 2 ช่วงก่อสร้าง ดังนี้ 
ช่วงก่อสร้างที่ 1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 163.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 611.04 ตารางเมตร      
พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปีกไหล่ทาง ความหนา 0.15 เมตร                          
จำนวน 40.42 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 651.46 ตาราง
เมตร โดยเริ่มจากถนนคอนกรีตบริ เวณ บ้ านนางกัลยา ก๋ วยข้ าว      
บ้านเลขที่ 183/3 หมู่ 1 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณ บ้านนายประยุทธ    
บัวบาน บ้านเลขที่ 197 หมู่ 1 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1995192        
E 0618898 พิกัดสิ้นสุด N 1995335  E 0618908 
ช่วงก่อสร้างที่ 2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ความหนา 0.15เมตร  
ความยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 259.52 ตารางเมตร        
พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง ความหนา 0.15 เมตร         
จำนวน 14.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 273.52        
ตารางเมตร โดยเริ่มจากถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายไพบูลย์ บัวบาน     
บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 1 ต.หัวฝายไปสิ้นสุดบริเวณบ้านนายสุทิน จากภัย
บ้ านเลขที่  215/2 หมู่  1  ต .หั วฝาย  พิกัด เริ่มต้น  N 1995353             
E 0618930 พิกัดสิ้นสุด N 1995403  E 0618952 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00เมตร 
ความหนา 0.15เมตร ความยาว 136.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
408.00 ตารางเมตร โดยเริ่มจากถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายจิตร 
จับจ่าย บ้านเลขที่ 260/2 หมู่ 1 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่องลม หมู่ 1 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1995118  
E 0619137 พิกัดสิ้นสุด N 1995058 E 0619226 

จุดก่อสร้างที่  3    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง       
4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 118.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร โดยเร่ิมจากถนนคอนกรีตบ้านช่องลม หมู่ 8        
ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม หมู่ 1 
ต .หั วฝาย  พิ กั ด เริ่มต้ นN 1994950   E 0619170 พิ กั ดสิ้ นสุ ด           
N 1995058  E 0619226 

/จ.ส.ต.ประยุทธ... 
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จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.2)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิว 
          นายกฯ  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านช่องลม หมู ่2 งบประมาณ 673,000 บาท       

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 2.30 -    
4.00 เมตร ความยาวรวม 657 เมตร หรือมีพื้ นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก   
ค อ น ก รี ต ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1 ,922.80 ต า ร า ง เ ม ต ร    
 โดยแยกเป็น 3 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่  1   ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยการปูผิ ว         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 
2 .3 0  - 4 .0 0  เม ต ร  ค วามย าว  2 6 3  เมต ร  ห รื อ มี พื้ น ที่ ปู ผิ ว              
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 740.80 ตารางเมตร 

         โดยเริ่มจากบ้านร้อยโทนพรัตน์ งาต้น บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ 2 ต.หัวฝาย  
         ไปสิ้นสุดบ้านนายสุรินทร์ จัดของ บ้านเลขที่ 6 หมู่ 2 ต.หัวฝาย 

พิกัดเริ่มต้น N 1995504  E 0618794 พิกัดสิ้นสุด N 1995692           
E 0618733 
จุดก่อสร้างที่ 2  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 237 เมตรหรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
711 .00 ตารางเมต ร โดยเริ่มจากบ้ านนางแสงดาว วาระปรีดี        
บ้านเลขที่  31 หมู่  2 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบ้านนายทรวง ถ้วยแก้ว 
บ้ าน เลขที่  58/1  หมู่  2  ต .หั วฝาย พิ กั ด เริ่มต้ น  N 1995347               
E 0618607 พิกัดสิ้นสุด N 1995122  E 0618591 
จุดก่อสร้างที่ 3  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Overlay)  ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 157 เมตร หรือมีพ้ืนทีปู่ผิวแอสฟัลทต์กิคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
471.00 ตารางเมตร โดยเร่ิมจากบ้านนางทวนทอง ของเข้า บ้านเลขที่ 
35/3 หมู่ 2 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบ้านนายบุญยงค ์สีเหลือง บ้านเลขที่ 
88/3 หมู่ 2 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1995431  E 0618550    
พิกัดสิ้นสุด N 1995358 E 0618427 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
       มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้ านช่องลม หมู่  2  งบประมาณ 673 ,000 บาท เพื่ อจ่ายเป็น           
ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 2.30 - 4.00 เมตร     

/ความยาวรวม...  
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ความยาวรวม 657 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวม      
ไม่น้อยกวา่ 1,922.80 ตารางเมตร    
 โดยแยกเป็น 3 จุดก่อสรา้ง ดังนี ้
จุดก่อสร้างที่  1   ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยการปูผิว         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 
2 .3 0  - 4 .0 0  เม ต ร  ค วามย าว  2 6 3  เมต ร  ห รื อ มี พื้ น ที่ ปู ผิ ว              
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 740.80 ตารางเมตร โดยเริ่มจากบ้าน 

         ร้ อ ย โท น พ รั ต น์  ง า ต้ น  บ้ า น เล ข ที่  1 6 /1  ห มู่  2  ต .หั ว ฝ า ย  
         ไปสิ้นสุดบ้านนายสุรินทร์ จัดของ บ้านเลขที่ 6 หมู่ 2 ต.หัวฝาย 

พิกัดเริ่มต้น N 1995504  E 0618794 พิกัดสิ้นสุด N 1995692           
E 0618733 
จุดก่อสร้างที่  2   ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยการปูผิว         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว 237 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 711.00 ตารางเมตร โดยเร่ิมจากบ้านนางแสงดาว วาระปรีดี 
บ้านเลขที่  31 หมู่  2  ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบ้านนายทรวง ถ้วยแก้ว 
บ้ าน เลขที่  58/1  หมู่  2  ต .หั วฝาย  พิ กั ด เริ่มต้ น  N 1995347              
E 0618607 พิกัดสิ้นสุด N 1995122  E 0618591 
จุดก่อสร้างที่  3   ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยการปูผิว        
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว 157 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 471.00 ตารางเมตร 
โดยเริ่มจากบ้านนางทวนทอง ของเข้า บ้านเลขที่ 35/3 หมู่ 2 ต.หัวฝาย 
ไปสิ้นสุดบ้านนายบุญยงค์ สีเหลือง บ้านเลขที่ 88/3 หมู่ 2 ต.หัวฝาย 
พิกัดเริ่มต้น N 1995431  E 0618550 พิกัดสิ้นสุด N 1995358    
E 0618427 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู ่2 
นายกฯ  งบประมาณ 117,000 บาท       

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 59.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
206.50 ตารางเมตร โดยเริ่มจากข้างที่ดิน นายจรูญ ชัยพิวงศ์ หมู่ 2     
ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบ้านนางสงวน ชุ่มเย็น บ้านเลขที่  321 หมู่  2           
ต .หั วฝาย พิกัด เริ่มต้น  N 1995600  E 0618522 พิกัดสิ้ นสุด          
N 1995558  E 0618537 
 

/นายสมบูรณ์... 
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิม่เติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
       มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่  2 งบประมาณ 
117 ,000  บาท  เพื่ อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 59.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 206.50 ตารางเมตร โดยเริ่มจากข้างที่ดิน      
นายจรูญ ชัยพิวงศ์ หมู่  2 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบ้านนางสงวน ชุ่มเย็น 
บ้ าน เลขที่  321  หมู่  2  ต .หั วฝาย  พิ กั ด เริ่ มต้ น  N 199560 0                
E 0618522 พิกัดสิ้นสดุ N 1995558  E 0618537 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.4)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี         
นายกฯ  บ้านช่องลม หมู่ 2 งบประมาณ 270,000 บาท       

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี ขนาด
ปากกว้าง 2.50 เมตร ขนาดก้นกว้าง 0.80 เมตร ความสูง 1.50 เมตร 
ความยาว 110.00 เมตร โดยเริ่มจากลำเหมืองขว๊าก  บริเวณข้างบ้าน
นายสุข จัดของ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 2 ต.หัวฝาย ไปตามลำเหมืองขว๊ากสิ้น
สุดบริเวณหลังบ้าน นายเขียน ยาสมุทร บ้านเลขที่ 5  หมู่ 2 ต.หัวฝาย 
พิกัดเริ่มต้น N 1995526 E 0618886 พิกัดสิ้นสุด  N 1995640    
E 0618781 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
     มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี บ้านช่องลม หมู่  2 
งบประมาณ 270 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี ขนาดปากกว้าง 2.50 เมตร ขนาดก้นกว้าง 
0.80 เมตร ความสูง 1.50 เมตร ความยาว 110.00 เมตร โดยเริ่มจาก
ลำเหมืองขว๊าก  บริเวณข้างบ้านนายสุข จัดของ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 2    
ต.หัวฝาย ไปตามลำเหมืองขว๊ากสิ้นสุดบริเวณหลังบ้าน นายเขียน ยาสมุทร 
บ้านเลขที่ 5  หมู่ 2 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1995526 E 0618886 
พิกัดสิ้นสุด  N 1995640  E 0618781 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.5)โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย 
นายกฯ   หมู่ 3 งบประมาณ 430,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (ผนังคู่) ความสูง 
2.00 เมตร (ความสูงไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 0.25 เมตร ขนาดกว้าง
ภายใน 2.50 – 6.00 เมตร ความยาวด้านทิศตะวันออก 18.00 เมตร 
ความยาวด้านทิศตะวันตก 20.00 เมตร พร้อมงานก่อสร้างฝายคอนกรีต 

/เสริมเหล็ก... 
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เสริมเหล็ก ขนาดความสูงสันฝาย 1.25 เมตร ความหนาสันฝาย 0.40 
เมตร ความยาว 3.00 เมตร จำนวน 1 ลูก บริเวณลำห้วยร่องแค ข้างที่นา
นายชูศั กดิ์  มี ของ บ้ านหั วฝาย  หมู่  3  ต .หั วฝาย พิ กั ด โครงการ                
N 1992098  E 0618739 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย หมู่ 3 งบประมาณ 
430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่ง
พั ง  (ผนั งคู่ )  ค วาม สู ง  2 .0 0  เม ต ร  (ค วาม สู ง ไม่ รวม ฐาน ราก )                
ผนังหนา 0.25 เมตร ขนาดกว้างภายใน 2.50 – 6.00 เมตร ความยาว
ด้านทิศตะวันออก 18.00 เมตร ความยาวด้านทิศตะวันตก 20.00 เมตร 
พร้อมงานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสู งสันฝาย       
1.25 เมตร ความหนาสันฝาย 0.40 เมตร ความยาว 3.00 เมตร   
จำนวน  1  ลูก  บริ เวณ ลำห้ วยร่องแค ข้ างที่ น านาย ชูศั กดิ์  มี ของ           
บ้ าน หั วฝ าย  ห มู่  3  ต .หั วฝ าย  พิ กั ด โค รงก าร  N 1 9 9 2 0 9 8                   
E 0618739 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.6)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเทพื้น   
นายกฯ   คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 งบประมาณ 396,000 บาท  

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ ำ ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก                      
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.20 เมตร ความสูงจากพื้นบ่อ
ถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จำนวน 3  บ่อพัก ความยาวรวม 30 
เมตร และงานเทพื้ นคอนกรีต เสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร      
จำนวน 532.33 ตารางเมตร บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย    
หมู่ 3 ต.หัวฝาย พิกัดโครงการ N 1994089  E 0618154 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ     

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก      
บ้านหัวฝาย หมู่ 3 งบประมาณ 396,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร     
พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร   
ยาว 1.20 เมตร ความสูงจากพื้นบ่อถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  

 
/จำนวน... 
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จำนวน 3  บ่อพัก ความยาวรวม 30 เมตร และงานเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนา 0.15 เมตร จำนวน 532.33 ตารางเมตร บริเวณศาลา
อเนกประสงค์บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย พิกัดโครงการ N 1994089  
E 0618154 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.7)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย        
นายกฯ   หมู่ 3 งบประมาณ 289,800 บาท  

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง ร า ง ร ะ บ าย น้ ำ ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก                  
ชนิดฝาปิดคอนกรีต เสริม เหล็ก  ขนาดกว้างภายใน  0 .40 เมตร        
ความลึก 0.30 – 0.50 เมตร ความยาว 126 เมตร โดยเริ่มจาก       
ข้างตลาดศรีดอก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำ
เดิมข้างบ้านนายด่วน มากมาย บ้ านเลขที่  24/1 หมู่  3 ต.หัวฝาย       
พิกัดเริ่มต้น N 1994035 E 0618472 พิกัดสิ้นสุด N 1994069     
E 0618354 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 งบประมาณ 
289,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก                  
ชนิ ดฝาปิ ดคอนกรีต เสริม เหล็ก  ขนาดกว้างภายใน  0 .40  เมตร          
ความลึก 0.30 – 0.50 เมตร ความยาว 126 เมตร โดยเริ่มจาก       
ข้างตลาดศรีดอก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำ
เดิมข้างบ้านนายด่วน มากมาย บ้านเลขที่  24/1 หมู่  3 ต.หัวฝาย       
พิกัดเริ่มต้น N 1994035 E 0618472 พิกัดสิ้นสุด N 1994069     
E 0618354 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.8)โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นดนิพังพร้อมถนน 
นายกฯ  คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 งบประมาณ 342,800 บาท  

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า งผ นั งค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก กั้ น ดิ น พั ง                   
ความสูง 1.00 เมตร (ความสูงไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 0.25 เมตร      
ความยาว 45 เมตร พร้อมงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก        
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 45 เมตร       
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.238 ตารางเมตร โดยเริ่มจากบริเวณข้างที่สวน
นายวิศิษ ฐ์  วงศ์ เชื้ อ  หมู่  3  ต .หั วฝาย  ไปสิ้ นสุ ดบริ เวณ หน้ าบ้ าน            
นายอภิชาติ  ท่ าช้าง บ้านเลขที่  49 หมู่  3 ต .หัวฝาย  พิกัด เริ่มต้น            
N 1993571 E 0618512 พิกัดสิ้นสุด N 1993562 E 0618459 
 

/นายสมบูรณ.์.. 
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นายสมบรูณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม       - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม

โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นดินพังพร้อมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 งบประมาณ 342,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นดินพั ง ความสูง 1.00 เมตร         
(ความสูงไม่รวมฐานราก)  ผนังหนา 0.25 เมตร. ความยาว 45 เมตร 
พร้อมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร ความยาว 45 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.238        
ตารางเมตร โดยเริ่มจากบริเวณข้างที่สวนนายวิศิษฐ์ วงศ์เชื้อ หมู่  3        
ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนายอภิชาติ ท่าช้าง บ้านเลขที่ 49   
หมู่ 3 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1993571 E 0618512 พิกัดสิ้นสุด  
N 1993562  E 0618459 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.9)โครงการก่อสร้างหลังคาคุมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้ าน         
นายกฯ   บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4  งบประมาณ320,000 บาท       

เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าก่อส ร้างหลังคาคุมระบบกรองน้ ำประปาหมู่ บ้ าน         
ขนาดกว้าง 6.90 เมตร ความยาว 9.95 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า 
3.00 เมตร บริเวณสถานที่ตั้ งประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่ งเจริญ หมู่  4         
ต.หัวฝาย พิกัดโครงการ  N 1993133  E 0620241 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรอืไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างหลังคาคุมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4  
งบประมาณ320,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคุมระบบกรอง
น้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 6.90 เมตร ความยาว 9.95 เมตร      
ความสูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร บริเวณสถานที่ตั้ งประปาหมู่บ้าน             
บ้ านทุ่ ง เจริญ  หมู่  4  ต .หั วฝาย  พิ กั ด โค รงการ  N 1 993 13 3                
E 0620241 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.10)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4        
นายกฯ   งบประมาณ 462,000 บาท 

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าว า งท่ อ ระ บ ายน้ ำค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก  ขน าด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 119 ท่อน พร้อมงานก่อสร้าง     
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร 
ความสูงจากพื้นบ่อถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร จำนวน 1 บ่อพัก             
และก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 .00 เมตร          
ยาว 1.20 เมตร ความสูงจากพื้นบ่อถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร 

/จำนวน...  
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จำนวน 13 บ่อพัก ความยาวรวม 133 เมตร โดยเริ่มต่อจากหน้าบ้าน
นายสมิงสุข ฝักฝ่าย บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 4 ไปตามลำเหมืองสาธารณะ
เชื่ อมต่ อท่ อระบายน้ ำเดิมบริ เวณ หน้ าบ้ านนายสมพงศ์  เชิ งแก้ ว      
บ้านเลขที่  73/3 หมู่  4  พิกัดเริ่มต้น N 1993502  E 0620277    
พิกัดสิ้นสุด N 1993607  E 0620333 

นายสมบูรณ ์ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการวางท่อ

ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 งบประมาณ 462,000 บาท   
เพื่ อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า  
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 119 ท่อน พร้อมงานก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ความสูง
จากพื้ นบ่อถึ งปากบ่อไม่น้อยกว่า 1 .30 เมตร จำนวน 1 บ่อพัก             
และก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 .00 เมตร          
ยาว 1.20 เมตร ความสูงจากพื้นบ่อถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร 
จำนวน 13 บ่อพัก ความยาวรวม 133 เมตร โดยเริ่มต่อจากหน้าบ้าน
นายสมิงสุข ฝักฝ่าย บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 4 ไปตามลำเหมืองสาธารณะ
เชื่ อมต่ อท่ อระบายน้ ำเดิมบริ เวณ หน้ าบ้ านนายสมพงศ์  เชิ งแก้ ว          
บ้านเลขที่  73/3 หมู่  4  พิกัดเริ่มต้น N 1993502  E 0620277      
พิกัดสิ้นสุด N 1993607  E 0620333 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.11) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจรญิ 
นายกฯ หมู่ 4  งบประมาณ 260,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน  0.30 เมตร ความลึก 0.30 – 
0 .5 0  เม ต ร  ค ว า ม ย า ว  1 3 0  เม ต ร  โด ย เริ่ ม จ า ก บ ริ เว ณ                    
บ้านนางสาวประยูร สีงาม บ้านเลขที่ 8 หมู่ 4 ไปเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ
ของเดิมบริเวณบ้านนายเตียว ลมทวีวัฒนา บ้านเลขที่  11/1 หมู่ 4          
ต.หั วฝาย  พิ กั ด เริ่มต้ น  N 1993880 E 0619741 พิ กั ดสิ้ นสุ ด           
N 1993851  E 0619615 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ ำคอนกรีต เสริม เหล็ ก  บ้ านทุ่ งเจริญ  หมู่  4  
งบประมาณ 260 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน  
0.30 เมตร ความลึก 0.30 – 0.50 เมตร ความยาว 130 เมตร โดยเริ่ม 

/จากบริเวณ... 
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จากบริเวณบ้านนางสาวประยูร สีงาม บ้านเลขที่ 8 หมู่ 4 ไปเชื่อมต่อท่อ
ระบายน้ำของเดิมบริเวณบ้านนายเตียว ลมทวีวัฒนา บ้านเลขที่ 11/1     
หมู่ 4 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1993880  E 0619741 พิกัดสิ้นสุด 
N 1993851  E 0619615 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.12)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง 
นายกฯ   หมู่ 5 งบประมาณ 1,005,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
โดยแยกเป็น 2 จุดก่อสร้าง ดังนี ้
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 1.00 เมตร ความลึก 1.20 เมตร 
พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 
2.70 เมตร ความสูงจากพื้นบ่อถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร จำนวน 
1 บ่อพัก ความยาวรวม 117 เมตร โดยเริ่มจากลำเหมืองสาธารณะข้าง
บ้านบ้านนายสุวรรณ ประเพณี บ้านเลขที่ 201/3 หมู่ 5 ไปตามลำเหมือง
สาธารณะเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมบริเวณข้างบ้าน นายสวัสดิ์ จิตผ่อง 
บ้านเลขที่  203/3 หมู่  5  ต.หั วฝาย พิกัด เริ่มต้น  N 1994137             
E 0618056 พิกัดสิ้นสุด N 1994253 E 0618000 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีต เสริม เหล็ก  ขนาดดกว้างภายใน 0 .30 เมตร ความลึก         
0.50 - 0.70 เมตร ความยาว 52.00 เมตร พร้อมงานก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.20 เมตร ความสูง
จากพื้นบ่อถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อพัก ความยาว
รวม 53 เมตร โดยเริ่มจากบ้านนางทองดี มณีลา บ้านเลขที่ 171/3    
หมู่  5 ไปเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางศรีพรรณ  ดอกบัว 
บ้านเลขที่  142/1 หมู่  5  ต.หั วฝาย พิกัด เริ่มต้น N 1994216                  
E 0617746 พิกัดสิ้นสุด N 1994187  E 0617786 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครับ 
      มตทิี่ประชมุ  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 5 งบประมาณ 
1,005,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสรมิเหล็ก    
 

/โดยแยกเป็น... 
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โดยแยกเป็น 2 จุดก่อสร้าง ดังนี ้
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 1.00 เมตร ความลึก 1.20 เมตร 
พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 
2.70 เมตร ความสูงจากพื้นบ่อถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร จำนวน 
1 บ่อพัก ความยาวรวม 117 เมตร โดยเริ่มจากลำเหมืองสาธารณะข้าง
บ้านบ้านนายสุวรรณ ประเพณี บ้านเลขที่ 201/3 หมู่ 5 ไปตามลำเหมือง
สาธารณะเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมบริเวณข้างบ้าน นายสวัสดิ์ จิตผ่อง 
บ้านเลขที่  203/3 หมู่  5  ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1994137 E 
0618056 พิกัดสิ้นสุด N 1994253 E 0618000 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดก ว้างภ ายใน  0 .30  เมตร ความลึ ก           
0.50 - 0.70 เมตร ความยาว 52.00 เมตร พร้อมงานก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.20 เมตร ความสูง
จากพื้นบ่อถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อพัก ความยาว
รวม 53 เมตร โดยเริ่มจากบ้านนางทองดี มณีลา บ้านเลขที่ 171/3     
หมู่  5 ไปเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางศรีพรรณ ดอกบัว 
บ้านเลขที่  142/1 หมู่  5  ต.หั วฝาย พิกัด เริ่มต้น N 1994216                  
E 0617746 พิกัดสิ้นสุด N 1994187  E 0617786 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  6.13)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านป่าผึ้ง หมู ่5            
นายกฯ   งบประมาณ   225,600 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเท่าชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร ความสูงจากพื้นบ่อถึงปากบ่อ   
ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อพัก ความยาวรวม 94 เมตร    
โดย เริ่ม ต่ อ รางระบายน้ ำ เดิ มบริ เวณ ข้ างบ้ านนายอนั นต์  กล ไก      
บ้านเลขที่  218/1 หมู่ 5 ไปสิ้นสุดบริเวณลำเหมืองสาธารณะเชื่อม      
ข้ างบ้ านน างพ วม  งาต้ น  บ้ าน เลขที่  2 1 1  ห มู่  5  พิ กั ด เริ่ ม ต้ น                 
N 1994359 E 0618083 พิกัดสิ้นสุด N 1994360 E 0617989 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการวางท่อ

ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 5 งบประมาณ 225,600 บาท       
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเท่าชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  

/ขนาดกว้าง... 
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ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร ความสูง จากพื้นบ่อถึงปากบ่อ 
ไม่น้อยกว่า 1.00  เมตร จำนวน 10 บ่อพัก ความยาวรวม 94 เมตร    
โดยเริ่มต่อรางระบายน้ำเดิมบริเวณข้างบ้านนายอนันต์ กลไก บ้านเลขที่ 
218/1 หมู่  5 ไปสิ้นสุดบริเวณ  ลำเหมืองสาธารณะเชื่อมข้างบ้าน       
นางพวม งาต้น บ้านเลขที่  211 หมู่ 5 พิกัดเริ่มต้น N 1994359         
E 0618083 พิกัดสิ้นสุด N 1994360  E 0617989 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.14)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
          นายกฯ  บ้านเหล่าป่าผ้ึง  หมู่ 6 งบประมาณ 590,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
โดยแยกเป็น 3 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.30 - 
0.50 เมตร ความยาว 200 เมตร โดยเริ่มหน้าบ้านนายบุญส่ง ดวงดาว 
บ้านเลขที่ 86 หมู่ 6 ต.หัวฝาย ไปเช่ือมต่อรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้าน   
นางศรีพรรณ ปลื้มสุวรรณ บ้านเลขที่ 84/3 หมู่ 6 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น 
N 199785  E 0617962 พิกัดสิ้นสุด N 1993808  E 0617846 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.40 เมตร 
ความยาว 60  เมตร โดยเริ่มหน้ าบ้ านนายสมศักดิ์  เพชรพลอย     
บ้านเลขที่ 39 หมู่ 6 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้าน   
นายทรงศักดิ์  จั่นแก้ว บ้านเลขที่  38 หมู่  6 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น         
N 1993395  E 0617971 พิกัดสิ้นสุด N 1993389 E 0617933 
จุดก่อสร้างที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ างภ ายใน  0 .30  เมตร ความลึ ก            
0 .3 0  – 0 .5 0  เม ต ร  ค วาม ย าว  2 5  เมต ร  โด ย เริ่ ม ห น้ าบ้ าน               
นายแก้ว วงค์ญาติ บ้านเลขที่ 81 หมู่ 6 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบาย
น้ ำเดิมบ้ านป่ าผึ้ งหมู่  11  ต .หั วฝาย  พิ กัด เริ่มต้น  N 1993782              
E 0617851 พิกัดสิ้นสุด N 1993790  E 0617829 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครบั หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครับ 
     มติทีป่ระชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 6  
งบประมาณ 590,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก    
                                                                   /โดยแยกเป็น... 
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 โดยแยกเป็น 3 จุดก่อสรา้ง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ างภ ายใน  0 .40  เมตร ความลึ ก           
0.30 - 0.50 เมตร ความยาว 200 เมตร โดยเริ่มหน้าบ้านนายบุญส่ง 
ดวงดาว บ้านเลขที่ 86 หมู่ 6 ต.หัวฝาย ไปเช่ือมต่อรางระบายน้ำเดิมหน้า
บ้านนางศรีพรรณ ปลื้มสุวรรณ บ้านเลขที่ 84/3 หมู่ 6 ต.หัวฝาย 
พิกัดเริ่มต้น N 199785 E 0617962 พิกัดสิ้นสุด N 1993808       
E 0617846 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.40 เมตร 
ความยาว 60  เมตร โดยเริ่มหน้ าบ้ านนายสมศักดิ์  เพชรพลอย     
บ้านเลขที่ 39 หมู่ 6 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้าน   
นายทรงศักดิ์  จั่นแก้ว บ้านเลขที่  38 หมู่  6  ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น               
N 1993395 E 0617971 พิกัดสิ้นสุด N 1993389 E 0617933 
จุดก่อสร้างที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 – 
0.50 เมตร ความยาว 25 เมตร โดยเริ่มหน้าบ้านนายแก้ว วงค์ญาติ 
บ้านเลขที่ 81 หมู่ 6 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมบ้านป่าผึ้ง   
หมู่ 11 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1993782 E 0617851 พิกัดสิ้นสุด 
N 1993790 E 0617829 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.15)โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านเหลา่ป่าผึ้ง หมู ่6        
นายกฯ   งบประมาณ 328,000 บาท       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 - 
3.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 192.00 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 575.50 ตารางเมตร  
โดยแยกเป็น 3 จุดก่อสร้าง ดังนี ้
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
450.00 ตารางเมตร โดยเริ่มจากหน้าบ้านนางบุญลอด สุขสนอง 
บ้ าน เลขที่  203/2  หมู่  6  ต .หั วฝาย ไปสิ้ นสุดบริ เวณ หน้ าบ้ าน            
นางแสงจันทร์ เพิ่มดี บ้านเลขที่ 203/9 หมู่ 6 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น     
N 1991039 E 0616943 พิกัดสิ้นสุด N 1991007 E 0617018 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00–3.50 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 28.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 90.50 ตารางเมตร โดยแยกเปน็ 2 ช่วงก่อสร้าง 

/ช่วงก่อสร้าง… 



25 

 

ช่วงก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 13.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
45.50 ตารางเมตร 
ช่วงก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
45.00 ตารางเมตร โดยเริ่มต่อจากถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายอุดม ริมฝาย 
บ้ านเลขที่  65/2 หมู่  6 ต.หั วฝาย พิ กั ด โครงการ N 1993610             
E 0617795 
จุดก่อสร้างที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3 5 .0 0  ต าร า ง เม ต ร  โดย เริ่ ม ต่ อ จากถนน คอนกรี ตห น้ าบ้ าน                    
นายบาน ดวงเทียน บ้ านเลขที่  7/3 หมู่  6 ต.หัวฝาย พิกัดโครงการ            
N 1993502 E 0617806 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ านเหล่าป่าผ้ึ ง หมู่  6  งบประมาณ   
328 ,000  บาท  เพื่ อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
ขนาดกว้าง 2.50 - 3.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 
192.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 575.50 ตารางเมตร  
โดยแยกเป็น 3 จุดก่อสร้าง ดังนี ้
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร  
ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร     
โดยเริ่มจากหน้าบ้านนางบุญลอด สุขสนอง บ้านเลขที่ 203/2 หมู่ 6     
ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนางแสงจันทร์ เพิ่มดี บ้านเลขที่  
203/9 หมู่ 6 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1991039  E 0616943  
พิกัดสิ้นสุด N 1991007 E 0617018 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00–3.50 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 28.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 90.50 ตารางเมตร โดยแยกเป็น 2 ช่วงก่อสร้าง 
ช่วงก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 13.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
45.50 ตารางเมตร 
 

/ช่วงก่อสร้าง… 
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ช่วงก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
45.00 ตารางเมตร โดยเริ่มต่อจากถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายอุดม ริมฝาย 
บ้านเลขที่ 65/2 หมู่ 6 ต.หัวฝาย 
พิกัดโครงการ  N 1993610  E 0617795 
จุดก่อสร้างที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3 5 .0 0  ต าร า ง เม ต ร  โดย เริ่ ม ต่ อ จากถนน คอ นกรี ตห น้ าบ้ าน                    
นายบาน ดวงเทียน บ้านเลขที่  7/3 หมู่  6 ต.หัวฝาย พิกัดโครงการ            
N 1993502 E 0617806 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.16)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย 
นายกฯ   หมู่ 7 งบประมาณ 1,062,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
โดยแยกเป็น 3 จดุก่อสร้าง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.40 - 
0.50 เมตร ความยาว 170 เมตร โดยเริ่มข้างบ้านนายเมย ธงชัย 
บ้านเลขที่ 247 หมู่ 7 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมข้างบ้าน
นายชาญ น้อยแก้ว บ้านเลขที่  286 หมู่  7  ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น          
N 1994814  E 0618649 พิกัดสิ้นสุด N 1994786 E 0618530 
จุ ด ก่ อ ส ร้ า งที่  2  ก่ อ ส ร้ า งรา งระ บ าย น้ ำค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก                
ชนิ ดฝาปิ ดคอนกรีต เสริม เหล็ก  ขนาดกว้างภายใน  0 .40  เมตร          
ความลึก 0.25 - 0.65 เมตร ความยาว 163  เมตร โดยเริ่มข้างบ้าน  
นายทนงศักดิ์ เทพยศ บ้านเลขที่ 235 หมู่ 7 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อราง
ระบายน้ำข้างบ้านนางฮ่อน ขอนเคียน บ้านเลขที่ 259 หมู่ 7 ต.หัวฝาย 
พิกัดเริ่มต้น N 1994896 E 0618584 พิกัดสิ้นสุด N 1994766      
E 0618547 
จุดก่อสร้างที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ างภ ายใน  0 .4 0  เมตร ความลึ ก           
0.40 - 0.80 เมตร ความยาว 150  เมตร โดยเร่ิมข้างบ้านนางฟองแก้ว 
ดาวแดน บ้านเลขที่ 246 หมู่ 7 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อบ่อพักท่อระบายน้ำ
ข้างบ้านนางบัวผัน อัศวานุสรณ์  บ้านเลขที่  209 หมู่  7 ต.หัวฝาย       
พิกัดเริ่มต้น N 1994868 E 0618653 พิกัดสิ้นสุด N 1994855      
E 0618750 
 

/นายสมบูรณ…์ 
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   นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครับ 
      มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 7 งบประมาณ 
1,062,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก    
โดยแยกเป็น 3 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.40 - 
0.50 เมตร ความยาว 170 เมตร โดยเริ่มข้างบ้านนายเมย ธงชัย 
บ้านเลขที่ 247 หมู่ 7 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมข้างบ้าน
นายชาญ น้อยแก้ว บ้านเลขที่  286 หมู่  7 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น           
N 1994814  E 0618649 พิกัดสิ้นสุด N 1994786 E 0618530 
จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ างภ ายใน  0 .40  เมตร ความลึ ก           
0.25 - 0.65 เมตร ความยาว 163  เมตร โดยเร่ิมข้างบ้านนายทนงศักดิ์ 
เทพยศ บ้านเลขที่ 235 หมู่ 7 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำข้าง
บ้าน      นางฮ่อน ขอนเคียน บ้านเลขที่ 259 หมู่ 7 ต.หัวฝาย พิกัด
เริ่มต้น          N 1994896 E 0618584 พิกัดสิ้นสุด N 1994766 
E 0618547 
จุดก่อสร้างที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ างภ ายใน  0 .40  เมตร ความลึ ก             
0 .4 0  - 0 .8 0  เม ต ร  ค วามยาว  1 5 0  เมต ร  โดย เริ่ ม ข้ างบ้ าน              
นางฟองแก้ว ดาวแดน บ้านเลขที่ 246 หมู่ 7 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อบ่อพัก
ท่อระบายน้ำข้างบ้านนางบัวผัน อัศวานุสรณ์ บ้านเลขที่ 209 หมู่ 7     
ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1994868  E 0618653  พิกัดสิ้นสุด N 
1994855  E 0618750 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.17)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดว้ยการปูผิว   
นายกฯ   แอสฟัลทต์ิกคอนกรตี บ้านช่องลมหมู ่8 งบประมาณ 917,000 บาท       

เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าปรับปรุ งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ กด้ วยการปู ผิ ว            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร.ขนาดกว้าง 
2.80 - 4.00 เมตร ความยาวรวม 795 เมตร. หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 2,622.585 ตารางเมตร 
โดยแยกเป็น 4 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 
 

/จุดก่อสร้าง… 
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จุดก่อสร้างที่  1  ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริม เหล็กด้ วยการปูผิ ว          
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 
2.80 - 3.00 เมตร ความยาวรวม 214 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 633.80 ตารางเมตร โดยแยกดังนี้ 
1.1  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ความยาว         
76 เมตร พร้อมงานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 
0.05 เมตร เสริมปีกไหล่ทาง จำนวน 7.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่        
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 219.80 ตารางเมตร  
1.2  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 138 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 414.00        
ตารางเมตร โดยเริ่มจากบ้านนายสุเทพ เกตุวีระพันธ์ บ้านเลขที่ 108     
หมู่ 8 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบ้านนายนิยม ขีดแต้ม บ้านเลขที่ 126/3 หมู่ 8 
ต .หั วฝาย พิกัด เริ่มต้น  N 1995105  E 0618606 พิกัดสิ้นสุด          
N 1995038 E 0618787 
จุดก่ อสร้างที่  2  ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริม เหล็กด้ วยการปูผิ ว          
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร. ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร. ความยาว 194 เมตร. พร้อมงานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมตร เสริมปีกไหล่ทาง จำนวน 8.00    
ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
6 8 7 .0 0  ต าร าง เม ต ร  โด ย เริ่ ม จ าก บ้ าน น าย แ ด ง  พ าก เพี ย ร         
บ้านเลขที่ 127/2 ไปสิ้นสุดบ้านนางวิสุลี บัวบาน บ้านเลขที่ 135 หมู่ 8 
ต .หั วฝายพิ กั ด เริ่ มต้ น  N 1995062  E 0618779 พิ กั ดสิ้ น สุ ด           
N 1995235 E 0618870 

จุดก่อสร้างที่ 3 ป รับ ป รุ ง ถ น น ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก ด้ ว ย ก ารปู ผิ ว            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร. ขนาดกว้าง 
2.50 - 4.00 เมตร. ความยาวรวม 202 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 784.035 ตารางเมตร โดยแยกดังนี้ 
3.1  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 162 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 648.00 
ตารางเมตร 
3.2  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร                    

/ความยาว... 
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ความยาว 40 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1 4 0 .0 0  ต ารางเมต ร  โดย เริ่ ม จาก บ้ านน างสุ ทั น ต์  รุ จิ ระพ งค์          
บ้านเลขที่ 140/2   หมู่ 8 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณข้างสถานที่ตั้ง
ประปาหมู่บ้าน บ้านช่องลม หมู่ 8 ต.หัวฝาย พิกัดเร่ิมต้น N 1995172 E 
0618907 พิกัดสิ้นสุด    N 1994988  E 0618915 

จุดก่อสร้างที่ 4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กด้วยการปูผิว           
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร. ขนาดกว้าง 
2.80 เมตร ความยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 517.75 ตารางเมตร โดยเริ่มจากบ้านนายผดุง จิตรผูก  
บ้านเลขที่  220/1 หมู่ 8 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบ้ านนายนิยม ขีดแต้ม 
บ้ านเลขที่  126/3 หมู่  8  ต .หั วฝาย พิกัด เริ่มต้น  N 1995053             
E 0618899 พิกัดสิ้นสุด N 1995038 E 0618787 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
บ้านช่องลมหมู่ 8 งบประมาณ 917,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
ความหนา 0.05 เมตรขนาดกว้าง 2.80 - 4.00 เมตร ความยาวรวม 
795 เมตร หรือมีพื้ นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
2,622.585 ตารางเมตร 
 โดยแยกเป็น 4 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 2.80 - 3.00 
เมตร ความยาวรวม 214 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 633.80 ตารางเมตร โดยแยกดังนี้ 
1.1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมต ขนาดกว้าง 2 .80 เมตร ความยาว        
7 6  เม ต ร  พ ร้ อ ม ง า น ปู ผิ ว แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก ค อ น ก รี ต  (Overlay)               
ความหนา 0.05 เมตร เสริมปีกไหล่ทาง จำนวน 7.00 ตารางเมตร หรือมี
พื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 219.80 ตารางเมตร  
1.2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 138 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 414.00 ตาราง
เมตร โดยเริ่มจากบ้านนายสุเทพ เกตุวีระพันธ์  บ้านเลขที่ 108 หมู่ 8    

/ต.หัวฝาย...  
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ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบ้านนายนิยม ขีดแต้ม บ้านเลขที่  126/3 หมู่ 8       
ต .หั วฝาย พิกัด เริ่มต้น  N 1995105  E 0618606 พิกัดสิ้นสุด         
N 1995038  E 0618787 
จุดก่อสร้างที่  2  ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริม เหล็กด้ วยการปูผิ ว          
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ความยาว 194 เมตร พร้อมงานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay)  ค ว าม ห น า  0 .0 5  เม ต ร  เส ริ ม ปี ก ไห ล่ ท าง  จ ำน วน            
8.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
687.00 ตารางเมตร โดยเริ่มจากบ้านนายแดง พากเพียร บ้านเลขที่ 
127/2 ไปสิ้นสุดบ้านนางวิสุลี บัวบาน บ้านเลขที่ 135 หมู่ 8 ต.หัวฝาย
พิกัดเริ่มต้น N 1995062 E 0618779 พิกัดสิ้นสุด N 1995235     
E 0618870 

จุดก่อสร้างที่ 3  ป รั บ ป รุ งถน น ค อน กรีต เส ริ ม เห ล็ ก ด้ วยก ารปู ผิ ว          
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 
3 .50 - 4 .00 เมตร. ความยาวรวม 202 เมตร หรือมีพื้ นที่ปู ผิ ว         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 784.035 ตารางเมตร โดยแยกดังนี้ 
3.1  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว      
162 เมตร หรือมีพื้ นที่ปูผิวแอสฟั ลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า     
645.355 ตารางเมตร 
3.2  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay)  ความหนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว       
40 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 138.68 
ตารางเมตร. โดยเริ่มจากบ้านนางสุทันต์ รุจิระพงค์ บ้านเลขที่ 140/2   
หมู่ 8 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณข้างสถานที่ตั้งประปาหมู่บ้าน บ้านช่องลม 
หมู่ 8 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1995172  E 0618907 พิกัดสิ้นสุด            
N 1994988  E 0618915 

จุดก่อสร้างที่ 4  ป รั บ ป รุ งถน น ค อน กรีต เส ริ ม เห ล็ ก ด้ วยก ารปู ผิ ว           
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร. ขนาดกว้าง 
2.80 เมตร ความยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 517.75 ตารางเมตร โดยเริ่มจากบ้านนายผดุง จิตรผูก 
บ้านเลขที่  220/1 หมู่ 8 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบ้านนายนิยม ขีดแต้ม 
บ้ านเลขที่  126/3 หมู่  8  ต .หั วฝาย พิกัด เริ่มต้น  N 1995053             
E 0618899 พิกัดสิ้นสุด N 1995038 E 0618787 

/จ.ส.ต.ประยุทธ… 
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จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.18)โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบเกเบียน      
นายกฯ   และแมทเทรส บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9 งบประมาณ 1,000,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบเกเบียนแแมทเทรส 
ขนาดความสูง 4.80 เมตร (รวมฐานราก) ความยาว 65.00 เมตร       
ตลิ่งลำห้วยแม่มานบริเวณหลังบ้านนางดอน ทองวิลา บ้านเลขที่ 122 หมู่ 
9 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณหลังบ้านนางผัด ขนันไทย บ้านเลขที่ 118/1    
ห มู่  9  ต .หั ว ฝ า ย  พิ กั ด เริ่ ม ต้ น  N 1 9 9 3 8 2 5  E 0618760              
พิกัดสิ้นสุด N 1993875  E 0618732 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบเกเบียนและแมทเทรส บ้านเหล่า
เจริญ  หมู่ 9  งบประมาณ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบเกเบียนและแมทเทรส ขนาดความสูง        
4.80 เมตร (รวมฐานราก) ความยาว 65.00 เมตร ตลิ่งลำห้วยแม่มาน
บริเวณหลังบ้าน นางดอน ทองวิลา บ้านเลขที่ 122 หมู่ 9 ต.หัวฝาย        
ไปสิ้นสุดบริเวณหลังบ้านนางผัด ขนันไทย บ้านเลขที่ 118/1 หมู่ 9        
ต .หั วฝาย  พิ กั ด เริ่มต้ น  N 1993825 E 0618760 พิ กั ดสิ้ นสุ ด           
N 1993875  E 0618732 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.19)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย   
นายกฯ   หมู่ 10 งบประมาณ 989,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
 โดยแยกเป็น 7 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร 
ความยาว 86   เมตร โดย เริ่มหน้ าบ้ านนางท องด่ วน  ด าวแดน     
บ้านเลขที่ 33/2 หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปเช่ือมต่อรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้าน
นายกฤษดา ชิดชม บ้านเลขที่  127 หมู่  10 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น          
N 1994190 E 0618380 พิกัดสิ้นสุด N 1994264 E 0618400 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ างภ ายใน  0 .30  เมตร ความลึ ก           
0.50 – 1.00 เมตร ความยาว 85 เมตร โดยเริ่มต่อจากรางระบายน้ำ
เดิมข้างบ้านนายก้าน กองศิลป์ บ้านเลขที่  101 หมู่  10 ต.หัวฝาย        
ไปสิ้นสุดลำห้วยแม่มานบริเวณหัวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง 

/บ้านหัวฝาย... 
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บ้านหัวฝาย หมู่ 10 – บ้านดอนชัย หมู่ 7  ต.หัวฝาย 
พิกัดเริ่มต้น N 1994434 E 0618313 พิกัดสิ้นสุด N 1994500      
E 0618342 
จุดก่อสร้างที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร      
ความยาว 97  เมตร โดยเริ่มข้างบ้านนางน้อย ง้าวแหลม บ้านเลขที่  
70/1  หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดลำเหมืองสาธารณะบริเวณข้างที่สวน
นายอเนก มากมาย หมู่  10 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1994211          
E 0618097 พิกัดสิ้นสุด N 1994225 E 0618183 

จุดก่อสร้างที่ 4 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร     
ความยาว 86 เมตร โดยเริ่มหน้าบ้านนางถนอม จรจันทร์ บ้านเลขที่ 
166/1 หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนางเกษมสุข ไชย
พันธ์บ้านเลขที่ 174/4 หมู่ 10 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1994236     
E 0618532 พิกัดสิ้นสุด N 1994177  E 0618540 
จุดก่อสร้างที่ 5 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร 
ความยาว 50 เมตร โดยเริ่มหน้าบ้านนายประเสริฐ คานน้อย บ้านเลขที่ 
96/3 หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมบริเวณ หน้าบ้าน
นายก้าน กองศิลป์ บ้านเลขที่  101 หมู่  10 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น         
N 1994365  E 0618282 พิกัดสิ้นสุด N 1994389 E 0618297 
จุดก่อสร้างที่ 6 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 -
0.45 เมตร ความยาว 32 เมตร โดยเริ่มหน้าบ้านนายบุญช่วย  เชี่ยวชาญ 
บ้านเลขที่ 78/2 หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดลำเหมืองสาธารณะบริเวณ
บ้านนายเกตุ  โด่งดัง บ้านเลขที่  79 หมู่ 10 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น         
N 1994313  E 0618137 พิกัดสิ้นสุด N 1994318 E 0618109 
จุดก่อสร้างที่ 7  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 – 
0.45 เมตร ความยาว 50 เมตร โดยเริ่มหน้าบ้านนายวงศ์  ชมพู  
บ้านเลขที่ 121 หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมบริเวณ
หน้ าบ้ านนางลำดวล มีมาก บ้านเลขที่  58/1 หมู่  10 ต.หัวฝาย        
พิกัดเริ่มต้น N 1994269  E 0618288 พิกัดสิ้นสุด N 1994218   
E 0618271 
 

/นายสมบูรณ…์ 
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ ำคอนกรีต เสริม เหล็ก  บ้ านหั วฝาย หมู่  10 
งบประมาณ 989 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เห ล็ ก  ช นิ ด ฝ า ปิ ด ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เห ล็ ก    
โดยแยกเป็น 7 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร 
ความยาว 86   เมตร โดย เริ่มหน้ าบ้ านนางท องด่ วน  ดาวแดน     
บ้านเลขที่ 33/2 หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปเช่ือมต่อรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้าน
นายกฤษดา ชิดชม บ้านเลขที่  127 หมู่  10 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น          
N 1994190 E 0618380 พิกัดสิ้นสุด N 1994264 E 0618400 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ างภ ายใน  0 .30  เมตร  ความลึ ก           
0.50 – 1.00 เมตร ความยาว 85 เมตร โดยเริ่มต่อจากรางระบายน้ำ
เดิมข้างบ้านนายก้าน กองศิลป์ บ้านเลขที่  101 หมู่  10 ต.หัวฝาย        
ไปสิ้นสุดลำห้วยแม่มานบริเวณหัวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่าง
บ้านหัวฝาย หมู่ 10 – บ้านดอนชัย หมู่ 7  ต.หัวฝาย 
พิกัดเริ่มต้น N 1994434 E 0618313 พิกัดสิ้นสุด N 1994500      
E 0618342 
จุดก่อสร้างที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร      
ความยาว 97  เมตร โดยเริ่มข้างบ้านนางน้อย ง้าวแหลม บ้านเลขที่ 
70/1  หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดลำเหมืองสาธารณะบริเวณข้างที่สวน
นายอเนก มากมาย หมู่  10 ต .หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1994211          
E 0618097 พิกัดสิ้นสุด N 1994225 E 0618183 

จุดก่อสร้างที่ 4 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร     
ความยาว 86 เมตร โดยเริ่มหน้าบ้านนางถนอม จรจันทร์ บ้านเลขที่ 
166/1 หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนางเกษมสุข ไชย
พันธ์บ้านเลขที่ 174/4 หมู่ 10 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1994236     
E 0618532 พิกัดสิ้นสุด N 1994177  E 0618540 
จุดก่อสร้างที่ 5 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 เมตร  

/ความยาว… 
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ความยาว 50 เมตร โดยเริ่มหน้าบ้านนายประเสริฐ คานน้อย บ้านเลขที่ 
96/3 หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมบริเวณ หน้าบ้าน
นายก้าน กองศิลป์ บ้านเลขที่  101 หมู่ 10 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น         
N 1994365  E 0618282 พิกัดสิ้นสุด N 1994389 E 0618297 
จุดก่อสร้างที่ 6 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 -
0.45 เมตร ความยาว 32 เมตร โดยเริ่มหน้าบ้านนายบุญช่วย  เชี่ยวชาญ 
บ้านเลขที่ 78/2 หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดลำเหมืองสาธารณะบริเวณ
บ้านนายเกตุ  โด่งดัง บ้านเลขที่  79 หมู่ 10 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น         
N 1994313  E 0618137 พิกัดสิ้นสุด N 1994318 E 0618109 
จุดก่อสร้างที่ 7  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 – 
0.45 เมตร ความยาว 50 เมตร โดยเริ่มหน้าบ้านนายวงศ์  ชมพู  
บ้านเลขที่ 121 หมู่ 10 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมบริเวณ
หน้ าบ้ านนางลำดวล มีมาก บ้านเลขที่  58/1 หมู่  10 ต.หัวฝาย        
พิกัดเริ่มต้น N 1994269  E 0618288 พิกัดสิ้นสุด N 1994218   
E 0618271 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.20)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นป่าผึ้ง หมู่ 11 
นายกฯ  งบประมาณ 136,200 บาท       

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกว้าง 2.00 - 3.00 
เมตร  ความหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 89.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 239.14 ตารางเมตร 
โดยแยกเป็น 4 จุดก่อสร้าง ดังนี ้
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
50.40 ตารางเมตร โดยเริ่มจาก ถนนคอนกรีตข้างบ้านนางสุข เอมสุวรรณ 
บ้ านเลขที่  103 หมู่  11 ต.หั วฝาย พิกัด โครงการ N 1994007            
E 0617962 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4 2 .0 0  ต า ร า ง เม ต ร  โด ย เริ่ ม จ าก ถ น น ค อ น ก รี ต ข้ า งบ้ าน                     
นางสาวบุญศรี กรองทอง บ้านเลขที่ 134 หมู่ 11 ต.หัวฝาย พิกัดโครงการ    
N 1993983 E 0617917 
จุดก่อสร้างที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 - 2.60 
เมตร  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 35.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 83.89 ตารางเมตร โดยเริ่มจากถนนคอนกรีตข้างบ้าน   

/นายชุม...             
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นายชุม ชมเชย บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ 11 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดหน้าบ้าน
นายบุญชาญ ชมเชย บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 11 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 
1993917    E 0617785 พิกัดสิ้นสุด N 1993900 E 0617722 
จุดก่อสร้างที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.60 – 3.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 21.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
60.60 ตารางเมตร พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปีกไหล่ทาง      
ความหนา 0.15 เมตร จำนวน 2.25 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 62.85 ตารางเมตร โดยเริ่มจากถนนคอนกรีตข้างบ้านนางไหล่ 
มากมาย บ้ าน เลขที่  132/1  หมู่  11  ต .หั วฝาย  พิ กั ด โครงการ               
N 1994174 E 0617649 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิม่เติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ ง หมู่  11 งบประมาณ 
136,200 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
2.00 - 3.00 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 89.00 เมตร 
ห รื อ มี พื้ น ที่ ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2 3 9 .1 4  ต า ร า ง เ ม ต ร 
โดยแยกเป็น 4 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
50.40 ตารางเมตร โดยเริ่มจาก ถนนคอนกรีตข้างบ้านนางสุข เอมสุวรรณ 
บ้ านเลขที่  103 หมู่  11 ต.หั วฝาย พิกัด โครงการ N 1994007            
E 0617962 

จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 เมตร  
ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4 2 .0 0  ต า ร า ง เม ต ร  โด ย เริ่ ม จ าก  ถ น น ค อ น ก รี ต ข้ า งบ้ าน                     
นางสาวบุญศรี กรองทอง บ้านเลขที่ 134 หมู่ 11 ต.หัวฝาย พิกัดโครงการ     
N 1993983 E 0617917 
จุดก่อสร้างที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 - 2.60 
เมตร  ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 35.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่ า  8 3 .8 9  ต าราง เมต ร โดย เริ่ ม จ าก ถนน คอนกรีต ข้ างบ้ าน              
นายชุม ชมเชย บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ 11 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดหน้าบ้าน
นายบุญชาญ ชมเชย บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 11 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น     
N 1993917 E 0617785 พิกัดสิ้นสุด N 1993900 E 0617722 
จุดก่อสร้างที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.60 – 3.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 21.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  

/60.60 … 
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60.60 ตารางเมตร พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปีกไหล่ทาง      
ความหนา 0.15 เมตร จำนวน 2.25 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 62.85 ตารางเมตร โดยเริ่มจากถนนคอนกรีตข้างบ้านนางไหล่ 
มากมาย บ้ าน เลขที่  132/1  หมู่  11  ต .หั วฝาย  พิ กั ด โครงการ               
N 1994174 E 0617649 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.21)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง 
นายกฯ   หมู่ 11 งบประมาณ 1,031,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  จำนวน 2 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 

จุดก่อสร้างที่ 1  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 - 
0.40 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 150 เมตร โดยเริ่มจาก
บริเวณบ้านนายเสาร์ ชอบธรรม บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ 11 ต.หัวฝาย       
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมบริเวณหน้าบ้านดาบตำรวจวินัย มีมาก 
บ้ าน เลขที่  2 9  ห มู่  11  ต .หั วฝาย  พิ กั ด เริ่ ม ต้ น  N 1 99 39 9 2                   
E 0617783 พิกัดสิ้นสุด N 1994021  E 0617657 

จุดก่อสร้างที่ 2  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.30 – 
0.40 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 318 เมตร โดยเริ่มจาก
บริเวณบ้านนางปทุม กำไร บ้านเลขที่ 108  หมู่ 11 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อ
รางระบายน้ำเดิมบริเวณข้างบ้านนายศรสุเทพ ง้าวแหลม บ้านเลขที่ 122/1 
หมู่ 11 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1994040 E 0617874 พิกัดสิ้นสุด  
N 1994156  E 0617712 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครบั 
      มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปา่ผึ้ง หมู่ 11 
งบประมาณ 1,031,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  จำนวน 2 จุดก่อสร้าง ดังนี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความลึก 0.30 - 
0.40 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 150 เมตร โดยเริ่มจาก
บริเวณบ้านนายเสาร์ ชอบธรรม บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ 11 ต.หัวฝาย       
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมบริเวณหน้าบ้านดาบตำรวจวินัย มีมาก  

/บ้านเลขที่... 



37 

 

บ้ าน เลขที่  2 9  หมู่  11  ต .หั วฝาย  พิ กั ด เริ่ ม ต้ น  N 1 99 39 9 2                   
E 0617783 พิกัดสิ้นสุด N 1994021  E 0617657 

จุดก่อสร้างที่ 2  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึก 0.30 – 
0.40 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 318 เมตร โดยเริ่มจาก
บริเวณบ้านนางปทุม กำไร บ้านเลขที่ 108  หมู่ 11 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อ
รางระบายน้ำเดิมบริเวณข้างบ้านนายศรสุเทพ ง้าวแหลม บ้านเลขที่ 122/1 
หมู่ 11 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1994040 E 0617874 พิกัดสิ้นสุด  
N 1994156  E 0617712 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.22)โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำดว้ยการวางท่อ HDPE               
นายกฯ   บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 งบประมาณ 1,065,000 บาท       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ำด้วยการวางท่อโพลีเอทิลีน ( HDPE ) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาว 484 เมตร. พร้อมงานก่อสร้างบ่อ
พักน้ำ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ และ      
บ่อพักจุดเชื่อมทางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร            
จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมทั้งสิ้น 500 เมตร บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12  
ตำบลหัวฝาย โดยเริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนางสมศรี กองหาญ บ้านเลขที่ 
100/25 หมู่ 12 ต.หัวฝาย  ไปสิ้นสุดบริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน     
แม่ยมฝั่งซ้าย (คลองซอย 32 ขวา) บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12 ต.หัวฝาย        
พิกัดเริ่มต้น N 1993821  E 0617967 พิกัดสิ้นสุด N 1993354     
E 0617947 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างทางระบายน้ำด้วยการวางท่อ HDPE  บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่  12 
งบประมาณ 1,065,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ำด้วย
การวางท่อโพลีเอทิลีน ( HDPE ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาว 
484 เมตร. พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง 0.70 เมต ร         
ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ และบ่อพักจุดเชื่อมทางระบายน้ำขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวมทั้งสิ้น 
500 เมตร บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 12  ตำบลหัวฝาย โดยเริ่มจากบริเวณ
หน้าบ้านนางสมศรี กองหาญ บ้านเลขที่ 100/25 หมู่ 12 ต.หัวฝาย      
ไปสิ้นสุดบริเวณคลองส่งน้ำชลประทานแม่ยมฝั่งซ้าย (คลองซอย 32 ขวา) 
บ้ าน เหล่ าป่ าผึ้ ง  หมู่  12  ต .หั วฝาย  พิ กั ด เริ่มต้ น  N 1993821               
E 0617967 พิกัดสิ้นสุด N 1993354 E 0617947 

/จ.ส.ต.ประยุทธ… 
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จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.23)โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านช่องลม  
นายกฯ   หมู่ 13 งบประมาณ 768,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง ความสูง 2.50 
เมตร (ความสูงไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 0.25 เมตร ความยาว 60 เมตร 
โด ย เริ่ ม จ ากบ ริ เวณ ตลิ่ งล ำห้ วยแ ม่ ม าน ข้ า งบ้ าน น ายพ งศ์ ณ ที                
วงค์เจริญวรภัค บ้านเลขที่ 99/2 หมู่ 13 ไปตามลำห้วยแม่มานสิ้นสุด
บริเวณข้างบ้านนายหมั้น ขาวเหลือง บ้านเลขที่  310/1 หมู่  13          
ต .หั วฝาย  พิ กั ด เริ่มต้น  N 1995308  E 0618257 พิ กั ดสิ้ นสุ ด          
N 1995254  E 0618267 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม             มติที่ประชุมครับ 
      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างผนั งคอนกรีต เสริมเหล็กกั้นตลิ่ งพั ง บ้ านช่องลม หมู่  13 
งบประมาณ 768,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นตลิ่งพัง ความสูง 2.50 เมตร (ความสูงไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 
0.25 เมตร ความยาว 60 เมตร โดยเริ่มจากบริเวณตลิ่งลำห้วยแม่มาน
ข้างบ้ านนายพงศ์ณที  วงค์ เจริญวรภัค บ้ านเลขที่  99/2 หมู่  13            
ไปตาม   ลำห้วยแม่มานสิ้นสุดบริเวณข้างบ้านนายหมั้น ขาวเหลือง 
บ้านเลขที่  310/1 หมู่  13 ต.หัวฝาย พิกัดเริ่มต้น N 1995308          
E 0618257 พิกัดสิ้นสุด N 1995254  E 0618267 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   6.24)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม 
นายกฯ   หมู่ 13  งบประมาณ 180,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิด
คอนกรีต เสริม เหล็ ก  ขนาดกว้ างภ ายใน  0 .30  เมตร ความลึ ก            
0.30 - 0.60 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 90 เมตร. โดยเริ่มจาก
บริเวณบ้านร้อยตำรวจตรีวินัย ขวัญอยู่ บ้านเลขที่ 88 หมู่ 13 ต.หัวฝาย     
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำ เดิมบริเวณหน้าบ้านนางภรณ์วรินทร์ ชาวนา 
บ้ าน เลขที่  97  หมู่  13   ต .หั วฝาย พิ กั ด เริ่ ม ต้ น  N 1 995 37 9                 
E 0618384  พิกัดสิ้นสุด N 1995388 E 0618289  

นายสมบูรณ ์ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ  
  ประธานในที่ประชุม           มติที่ประชุมครบั 

      มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ ำคอนกรีต เสริม เหล็ก  บ้ านช่องลม หมู่  13  
งบประมาณ 180 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 

/0.30 เมตร... 
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0.30 เมตร ความลึก  0 .30 - 0 .60 เมตร (ความลึกรวมฝาปิด )          
ความยาว 90 เมตร. โดยเร่ิมจากบริเวณบ้านร้อยตำรวจตรีวินัย ขวัญอยู่ 
บ้านเลขที่ 88 หมู่ 13 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำ เดิมบริเวณ     
หน้าบ้านนายภรณ์วรินทร์ ชาวนา บ้านเลขที่  97 หมู่  13  ต.หัวฝาย      
พิกัดเริ่มต้น N 1995379 E 0618384  พิกัดสิ้นสุด N 1995388          
E 061828 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม 
          นายกฯ  เพ่ือไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสนองตอบต่อความต้องการ
     ของประชาชน ซึ่งทางผู้บริหารจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
    ดำเนินการหาผู้รับจ้างตามขั้นตอนต่อไป 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ใช้เวลาในการประชุมมานานพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 12.00 น. ก็ขอ 
ประธานที่ประชุม  พักรับประทานอาหารกลางวัน  และหลังจากรับประทานกลางวันเสร็จแล้ว 

ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 13.00น.       
เพ่ือประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป 

          เร่ิมประชุมภาคบา่ยเวลา 13.00 น. เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิกมาครบองค์   
                           ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชมุต่อในภาค  
                           บา่ยตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 7   ญัตติพิจารณา เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูลขอความเห็นชอบ        
การทำกิจการนอกเขต โครงการปรับปรุงเมรุ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมูล เนื่องจาก    
มีสภาพชำรุดทรุดโทรม แต่จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ตั้งของฌาปนสถาน     
บ้านผ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมูล อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หัวฝาย 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ 
ประธานในที่ประชุมฯ        
นายสมสิทธิ์  จาคำมา  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
เลขานุการสภาฯ       และคณะผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
  มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขต

องค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอม      
จากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
หรือหน่วยการบริหาราชการส่วนถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการ        

/ที่จำเป็น... 
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ที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่   
ของตน  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูลจึงขอความยินยอมการทำกิจการนอก
เขตต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายครับ 

นายพงศกร จัดของ - กระผมขอเสริมว่า หากมีการตัดไม้บริเวณฌาปนสถานบ้านผ้าขาว ขอให ้
ส.อบต.หมู่ที่ 1 แจ้งฝ่ายปกครองท้องที่ หมู่ที่ 1 ต.หัวฝายหรือ ส.อบต.หมู่ที่ 1 เจ้าของ

พื้นที่ด้วยครับ เพราะหากมีชาวบ้านสอบถามจะแจ้งหรือชี้แจงให้ทราบ
ข้อเท็จจริงได้ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ 
  ประธานในที่ประชุม         มติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล  

ทำกิจการนอกเขต โครงการปรับปรุงเมรุ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมูล      
ระเบียบวาระที่ 8   เร่ืองพิจารณา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

สมัยสามัญ ประจำปี 2564 
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม -  ขอเชิญเลขาสภาฯ แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ  
ประธานในที่ประชุมฯ        
นายสมสิทธิ์  จาคำมา  - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  

เลขานกุารสภาฯ       และคณะผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและ
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา      
ในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน        
ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - ขอสอบถามที่ประชุมว่า ปี 2564 ควรกำหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประธานในที่ประชุมฯ      ประจำปีไว้กี่สมัย โดยกำหนดได้ไม่น้อยกว่า 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย     

ซึ่งในการประชุมวันนี้เป็นสมัยแรกของปี 2564 
นายสมพงศ์  ดวงจันทร์     - เสนอที่ประชุมกำหนดไว้ 4 สมัย 
     ส.อบต.หมู่ที่ 9          
นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    - ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 
  ประธานในที่ประชุมฯ 

       มติที่ประชุม           - มีมติเอกฉันท์เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี  2564          
ไว้ 4 สมัย โดย สมัยแรกได้ประชุมในวันนี้แล้ว คงเหลืออีก 3 สมัย    
กำหนดไว้ ดังนี้    

/สมยั... 
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                                      สมัยสามัญสมัยที่ 2  วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 
    สมัยสามัญสมัยที่ 3  วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 
    สมัยสามัญสมัยที่ 4  วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 
          กำหนดสมัยแรกของปีถัดไป คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์  2565  

ระเบียบวาระที่  9  เร่ืองอื่นๆ 
นายสมพงศ ์ดวงจันทร ์ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร กระผมขอแจ้งที่ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 9 ประชุมสถานการณ์แหล่งน้ำที่จะให้แก้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวฝาย 
 ปัจจุบันมีน้ำในอ่างแม่มานอยู่ประมาณ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร จะมี     

การปล่อยน้ำในเดือนมีนาคมประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรและจะมี    
การปล่อยน้ำในเดือนเมษายนประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดการณ์  
ว่าจะเหลือน้ำอยู่หลั งจากหมดฤดูทำการเกษต รอยู่ประมาณ 11          
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีตะกอนสะสมอยู่ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร 
จะเหลือน้ำสุทธิในฤดูฝน 6 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้สามารถทำเกษตร    
ในฤดูฝนอย่างเพียงพอในปี 2564 นี้ และขอแจ้งต่อที่ประชุมในช่วงเดือน
เมษายน จะทำการสร้างศาลให้เจ้าที่ผู้ใช้น้ำ (เจ้าพ่อผาอื้อ) หลังสงกรานต์
แต่ยังไม่ได้กำหนดวัน อยู่ระหว่างวันที่  20 – 30 เมษายน 2564         
และจะมีการสืบสานประเพณีเลี้ยงผีใน เดือน 9 แรม 9 ค่ำ ประมาณ   
เดือนมิถุนายน 2564 ครับ  และผมขอสนับสนุนกระสอบทราย          
จากทาง อบต. ในช่วงหลังเดือนเมษายนครับ 

นายวีรยุทธ สุขเจริญ    - ร้านรัตนชัยเป็นร้านที่ขายกระสอบซึ่งเราต้องใช้กระสอบแบบหนา ต้องรู้ 
ผูอ้ำนวยการกองช่าง           จำนวนครับ 
นายวีรยุทธ สุขเจริญ    - การเสริมปูนซีเมนต์เป็นการกีดขวางเส้นทางน้ำสารธารณะครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง            
นางนิภาภรณ์   คมสัน  - จากการประชุมคณะกรรมการแผนฯ ได้ขอให้จัดซื้อไดโว่ จำนวน 7 ตัว 
    ส.อบต.หมู่ที่ 11  ให้พอเพียงกบัความเดือดร้อนในฤดูฝนค่ะ  
นายธนกฤต รุจิระพงศ์  - ขอปรึกษาผู้อำนวยการกองช่างเมือ่สภาฯอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
    ส.อบต.หมู่ที่ 5  เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการอย่างไร ช่วงไหน 
นายวีรยทุธ สุขเจริญ    - โครงการต่างๆใช้งบเกิน 500,000 บาท ต้องมีการดำเนินการตาม 
ผู้อำนวยการกองช่าง           ขั้นตอน และกองช่างจะลงพื้นที่อีกครั้ง การซื้อไดโว่อีก 7 ตัว และของเก่า 

4 ตัว ต้องดูว่าจะเพียงพอหรือไม่ครับ เบื้องต้นอยากให้ผู้ที่ยืมไปใช้ใน
หมู่บ้านช่วยดูแลด้วยครับ หากชำรุดช่วยแจ้งให้ทาง อบต.ทราบด้วยครับ 

นางสกุญัญา วงศ์วังจันทร์     - ขอแจ้งต่อที่ประชุม การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด 
หัวหน้าสำนักปลัด  สะอาด” ประจำปี พ.ศ.2564 ได้เปลี่ยนแปลงวันเวลา เป็นวันที่  3 

มีนาคม 2564 เวลาเดิมค่ะ 
/นายสมบูรณ์... 
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ หากไม่มี      
ประธานที่ประชุม        ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 

 

            (ลงชื่อ)        สมสิทธิ์ จาคำมา    ผู้บันทึกการประชุม 
          (นายสมสิทธิ์ จาคำมา) 
     เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย    
 
 

    (ลงชื่อ)  สมบูรณ์ ชอบธรรม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสมบูรณ์ ชอบธรรม) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
 

                      
            (ลงชื่อ)        ธนกฤต รุจิระพงศ์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายธนกฤต รุจิระพงศ์) 
                       ส.อบต.หมู่ที่ 5 

       
 
(ลงชื่อ)    ธนพล  ทนทาน กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          (นายธนพล  ทนทาน) 
                       ส.อบต.หมู่ที่ 6 

 
 
(ลงชื่อ)        อำไพ  เพลดิเพลิน       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                 (นางอำไพ  เพลิดเพลิน) 
                      ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 
     


