
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
สมัยสามญั   สมัยแรก   คร้ังที่  2/2564 

วันพฤหัสบดี ที ่ 25  เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลนอกเมือง 

 
ผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายเฉลียว   อดิวฒันชัย ประธานสภา อบต.นอกเมือง เฉลยีว  
2 สิบเอกเอนก   บญุชมกลิ่น รองประธานสภา อบต.นอกเมือง เอนก  
3 นายอนุชา   พิสมัย เลขานุการสภา อบต.นอกเมือง อนุชา  
4 นายเสกสรรค ์  จีนใจน้ำ สมาชิกสภา  อบต.    ม.1 เสกสรรค ์  
5 นายเสนอ    พระใหม่งาม สมาชิกสภา  อบต.    ม.1 เสนอ  
6 นายซาร่ี  กลีบแก้ว สมาชิกสภา  อบต.    ม.2 - -ลา- 
7 นายพันธกานต์    ก้อนทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.2 - ขาดการประชุม 

8 นายบุญแรม    เสาสูง สมาชิกสภา  อบต.    ม.3 - ลา 
9 นายประสิทธ์ิ    สกุลโสรัจจะ สมาชิกสภา  อบต.    ม.3 ประสิทธ์ิ  
10 นายสมศรี   ไชยหาญ สมาชิกสภา  อบต.    ม.4 สมศรี  
11 นายไลย ์  กงทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.4 ไลย ์  
12 นางลดารัตน์    ทองดา สมาชิกสภา  อบต.    ม.5 ลดารัตน์  
13 นายขวญัชัย    ศิริช ู สมาชิกสภา  อบต.    ม.5 ขวัญชยั  
14 นางสุทิน   ขมสวัสดิ ์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.6 สุทิน  
15 ร้อยตรีฉตัรพล   วงศเ์จียก สมาชิกสภา  อบต.    ม.6 ฉัตรพล  
16 นายสุพล   ภาคะ สมาชิกสภา  อบต.    ม.7 สุพล  
17 นางสาวธดิารัตน์    แจ่มจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.8 ธิดารัตน์  
18 นายสมภพ    สุนประโคน สมาชิกสภา  อบต.    ม.8 สมภพ  
19 นายเริง   มีสิทธ์ิ สมาชิกสภา  อบต.    ม.9 เริง  
20 นางสาวสายฝน    เชิดศรี สมาชิกสภา  อบต.    ม.9 - -ลา- 
21 นายเจริญชัย     เจริญสุข สมาชิกสภา  อบต.    ม.10 เจริญชยั  
22 นายสนอง    เจริญสุข สมาชิกสภา  อบต.    ม.10 สนอง  
23 นางคูณ    อินทร์อ่ิม สมาชิกสภา  อบต.    ม.11 คูณ  
24 นายจำนงค์    วิภาหัสน์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.11 จำนงค ์  
25 นางสาวกนกวรรณ  ชิ้นเพชร สมาชิกสภา  อบต.    ม.12 กนกวรรณ  
26 นายอนุชิต   ปรากฏด ี สมาชิกสภา  อบต.    ม.12 อนุชิต  
27 จ่าสิบตรี ทวี    ไกยสวน สมาชิกสภา  อบต.    ม.13 ทวี  
28 นายโกวิท    สายเสนา สมาชิกสภา  อบต.    ม.14 โกวิท  
29 นางสาวแก่นจันทร์    คิดรัมย ์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.14 แก่นจันทร์  
30 นายคมคาย     เข็มแขง็ สมาชิกสภา  อบต.    ม.15 คมคาย  
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ที่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
31 นายดุสิต    ฤกษ์ใหญ่ สมาชิกสภา  อบต.    ม.15 ดุสิต  
32 นายสันติ    สอนสืบ สมาชิกสภา  อบต.    ม.16 สันติ  

33 นายธีรสิทธ์ิ    แก้วขาว สมาชิกสภา  อบต.    ม.17 ธีรสิทธ์ิ      
34 นายสามารถ    ประดับธรรม สมาชิกสภา  อบต.    ม.17 สามารถ  
35 นายนิรันดร์    ผันผ่อน สมาชิกสภา  อบต.    ม.18 นิรันดร ์  
36 นายศักรินทร์    หงษ์ทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.19 ศักรินทร ์  
37 นายสุธรรม    พุ่มพวง สมาชิกสภา  อบต.    ม.19 สุธรรม  
38 ร้อยตรปีระเทือง    กองทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.20 ประเทือง  
39 นางลำพันธ์    พิมพ์ทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.20 ลำพันธ์  
40 นายสหสั    เพชรเก่า สมาชิกสภา  อบต.    ม.21 สหสั  
41 นายศิริ    ชูเส้นผม สมาชิกสภา  อบต.    ม.21 ศิริ  
42 นายธนาพล    ฉวีทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.22 ธนาพล  
43 นายอดิศักดิ์    ศรีพรหม สมาชิกสภา  อบต.    ม.22 อดิศักดิ ์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 นายสุพจน์  ประเทืองเศรษฐ ์ นายก อบต. นอกเมือง สุพจน ์  
2 นายไพบูลย์  ทองดา รองนายก อบต.นอกเมือง ไพบูลย ์  
3 นายสากล  หายโศรก หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง สากล  
4 นายอุดมศักดิ์  พันทะศร ี เลขานุการนายกฯ อุดมศักดิ ์  
5 นายไพรินทร์  ศัตรูพินาศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ไพรินทร ์  
6 จ.อ. ชัย  สายเมียศ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชัย  

 

เริ่มประชุม   เวลา  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานสภาฯ   แจ้งกรณีสมาชิกลาการประชุม  ประกอบด้วย 1.นายบุญแรม  เสาสูง ส.อบต. ม.3 
2.นายซารี่  กลีบแก้ว  ส.อบต. ม.2  และ 2.นางสาวสายฝน  เชิดศรี  ส.อบต. ม.9 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  ประธานสภาฯ   กล่าวต่อที่ประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมต่อเนื่องกันในสมัยประชุม จึงยังไม่มีการ
รับรองรายการประชุม  ซึ่งจะดำเนินการในสมัยประชุมต่อไป 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  3.1 พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม กรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม ตามที่สภาฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3  เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งสมาชิกได้เสนอปัญหาความต้องการเร่งด่วน เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้เร่งรัดแก้ไข 
ซึ่งในวันน้ีทางผู้บริหารได้เสนอญัตติการขอใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนตามความต้องการ  ซึ่งในลำดับต่อไปก็จะให้ผู้บริหารได้ช้ีแจงถึงหลักการและเหตุผล และรายละเอียดต่อ      
ที่ประชุม 
  นายก อบต.นอกเมือง  กล่าวช้ีแจงต่อที่ประชุม ตามที่ได้มีสมาชิกได้เสนอปัญหา ความต้องการโดย
เร่งด่วน ทั้งการเพิ่มเติมแผนพัฒนา หรือการขอเสนอโครงการเพื่อให้แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละ
พื้นที่ ซึ่งตนในฐานะฝ่ายบริหารก็ได้ดำเนินการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทำการออกแบบสำรวจ ประมาณการ 
เพื่อเสนอให้ตนพิจารณา  ซึ่งบัดน้ีได้ดำเนินการพิจารณาและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณดำเนินการจัดทำเป็น
รายละเอียดโครงการ เพื่อประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาฯ เพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังที่ได้มี
สำเนาแจกจ่ายให้กับสมาชิกทุกท่านไปแล้ว ดังต่อไปนี้ 
 
 

   

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรายละเอียด การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  2564  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

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

หลักการ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยกำหนดงบประมาณรายจ่าย  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 129,892,000 บาท  ซึ่งจ่ายจากเงิน

รายได้ 66,777,000 บาท  และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 63,115,000 บาท  โดยได้ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ

ด้านต่าง ๆ  ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้  ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ได้รับการร้องขอจากราษฎร กรณี

ได้รับความเดือดร้อน จากการไม่ได้รับการบริการทางด้านสาธารณูปโภคและกรณีการได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่

เกิดข้ึนโดยที่มิได้คาดหมายไว้   จึงเร่งรัดขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ดำเนินการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนโดยเร่งด่วน 
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เหตุผล 

  เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ

ทันท่วงที ประกอบกับเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาและเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนในพื้นที่  จึงได้เสนอรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่   

รวมทั้งสิ้น   63   โครงการ   เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น   28,600,500 บาท                           

   ทั้งนี้  ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)         

พ.ศ.2548  ข้อ 89  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจจะใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจาก         

สภาท้องถ่ิน  ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้กระทำได้โดยเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับ

ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ กิจการที่

จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ

ตามที่กฎหมายกำหนด 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละประเภทตามระเบียบ

แล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ

ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิสะสมแลว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น

อันพับไป 

  รวมถึง การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/   

ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562  เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กล่าวคือได้มีการ

ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน  ซึ่งได้มีการกันเงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจำเป็น ซึ่งได้คำนึงถึงสถานะทางการ เงิน การคลัง 

อย่างดีแล้ว ประกอบกับการดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ ด้านบริการ 
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ชุมชนและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แกป่ระชาชน  อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของ รัฐบาลในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ  

  ดังนั้น  จึงได้จัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อประกอบการพจิารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  โดยมี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

  1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ซอยยายนก   หมู่ 1                  ตั้งไว้  588,000 บาท 

      เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ  คสล.  ซอยยายนก   หมู่ 1    โดยทำการวางท่อระบายน้ำ  คสล.  

ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน 188 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ พร้อมบ่อพัก คสล.  จำนวน 22 บ่อ  และ     

เทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  200.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   

ตามแบบที่  อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมฉบับที่  2 (พ.ศ. 2563)             

ข้อ 61  หน้า 15 ] 

2. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยหอเหลือง   หมู่ 1                  ตั้งไว้  208,000 บาท 
       เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างทอ่ระบายน้ำ  คสล.  ซอยหอเหลอืง   หมู่ 1  โดยทำการวางท่อระบายน้ำ  คสล.  
ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน 52 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ พร้อมบ่อพัก คสล.  จำนวน  6 บ่อ  และ      
เทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  60.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  ข้อ 1  หน้า 1 ] 
 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ถนนเส้นบ้านหนองกงเช่ือมหมู่ 10 บ้านพันธุลี  หมู่ 1 
                                                                                          ตั้งไว้ 1,245,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  ถนนเส้นบ้านหนองกงเช่ือมหมู่ 10 บ้านพันธุลี  หมู่ 1  โดยทำ

การก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดความกว้าง    5.00  เมตร   ยาว  383.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,915.00  
ตารางเมตร   ลงลูกรังเสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-
203  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  ข้อ 2  หน้า 1 ] 

 

4. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.    ซอยตน้ไทร   หมู่ 1                          ตั้งไว้  197,000 บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.  ซอยต้นไทร   หมู่ 1    โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.  
ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  62 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล.  จำนวน  7 บ่อ  และ  เท
คอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  70.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) ข้อ 6  หน้า 2 ] 

5. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยอยู่เย็น   หมู่ 2                    ตั้งไว้  975,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยอยูเ่ย็น   หมู่ 2  โดยทำการวางทอ่ระบายน้ำ  คสล.  ขนาด  Ø 

0.40x1.00 เมตร  จำนวน 312 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ พร้อมบ่อพัก คสล.  จำนวน  35 บ่อ  และ      
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เทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  350 .00 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

ตามแบบที่  อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมฉบับที่  2 (พ.ศ. 2563)              

ข้อ 73  หน้า 18 ] 

6. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร  แอสฟัลท์ติคคอนกรีต  จากถนน 226 เข้าหมู่บ้านสายบ้านไทย หมู ่3  

                   ตั้งไว้    996,000  บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจร  แอสฟัลท์ติคคอนกรีต   จากถนน 226 เข้าหมู่บ้านสายบ้านไทยหมู่ 

3  โดยทำการเสริมผิว ASPHALTIC  CONCRETE   ทับถนน  คสล. เดิม  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  640.00 เมตร  

หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,200  ตารางเมตร  และตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ  ตามแบบมาตรฐานเลขที่  ท1-03 [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2        

(พ.ศ. 2563)  ข้อ 123  หน้า 31 ] 

7. โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ถนนแยกนาตาหอนถึงทิศเหนือวัด  หมู่ 4         

                                                                                                ตั้งไว้  497,000 บาท 

                           เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก ถนนแยกนาตาหอนถึงทิศเหนือวัด  หมู่ 4  

โดยทำการลงหินคลุก ผิวจราจร  ขนาดความกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว 442.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  เกรดปรับแต่ง

ผิวจราจรพร้อมบดทับให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 184  หน้า 46 ] 

8. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.    ซอยทิศตะวันออกวัด   หมู่ 4                 ตั้งไว้  523,000  บาท  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยทิศตะวันออกวัด   หมู่ 4   โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.  

ขนาดความกว้าง   5.00 เมตร   ยาว  140.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00  ตารางเมตร  ลงลูกรัง

เสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย  ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-203  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  [เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 77  หน้า 19 ] 

9. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.    หนองใหญ่บ้านตะตึงไถง   หมู่ 5            ตั้งไว้  148,000  บาท  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.  หนองใหญ่บ้านตะตึงไถง   หมู่ 5   โดยทำการก่อสร้างถนน 

คสล.  ขนาดความกว้าง   4.00 เมตร   ยาว  62.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  248.00 ตารางเมตร         

ลงดินถมเสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน           

(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 169  หน้า 43 ] 

  10. โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ซอยนายพลอย  หมู่ 5  ตั้งไว้   65,000 บาท                              

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก ซอยนายพลอย  หมู่ 5  โดยทำการถมดินยกระดับ  ขนาดความ

กว้างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ยาว 45.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร    กว้างเฉลี่ย  3.00 เมตร   
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ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อลอด คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน 6 ท่อน  เกรดปรับและ
บดทับผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 189  หน้า 47 ] 

11. โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ซอยหลัง รร.สุรินทร์ราช  หมู่ 5    
                                                                                               ตั้งไว้   398,000 บาท 

                              เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก ซอยหลัง รร.สุรินทร์ราช  หมู่  5        
โดยทำการถมดินยกระดับ ขนาดความกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว 204.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมลงหินคลุก 
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อลอด คสล. ขนาด Ø 0.60x1.00 
เมตร  จำนวน 6 ท่อน  เกรดปรับผิวจราจรพรอ้มบดทับใหเ้รยีบรอ้ย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ ตามแบบที ่
อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 192  หน้า 48 ] 

 12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ซอยหลงั รร.สรุินทร์ราชมงคล   หมู่  5   
                                                                                           ตั้งไว้  264,000 บาท  

        เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนน คสล. ซอยหลัง รร.สุรินทร์ราชมงคล  หมู่ 5   โดยทำการก่อสร้างถนน 
คสล.  ขนาดความกว้าง   5.00 เมตร   ยาว  70.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  350.00  ตารางเมตร       
ลงลูกรังเสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-203  [เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 (พ.ศ. 2564)  ข้อ 7  หน้า 2 ] 

13. โครงการปรับปรงุถนนดินยกระดับ  พร้อมลงหินคลุก   ซอยนายอัครพล  รสดี  หมู่ 5   
                                                                                                     ตั้งไว้  117,000 บาท 

                             เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ซอยนายอัครพล  รสดี  หมู่ 5  โดยทำ
การถมดินยกระดับ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว  75.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร  พร้อมลงหินคลุก  ผิวจราจร  
กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร  ยาว  75.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  เกรดปรับผิวจราจรพรอ้มบดทับใหเ้รยีบรอ้ย  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  ข้อ 31  หน้า 7 ] 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   หน้าศูนย์เด็กเล็กต้นกล้า   หมู่ 6              ตั้งไว้  208,000 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หน้าศูนย์เด็กเล็กต้นกล้า   หมู่ 6  โดยทำการก่อสร้างถนน 
คสล.  ขนาดความกว้าง   5.00 เมตร   ยาว  55.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  275.00  ตารางเมตร       
ลงลูกรังเสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานเลขที่  ทถ-2-203 [เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 69  หน้า 57 ] 

15. โครงการปรับปรงุถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  คุ้มบุญหริัญรักษ์  หมู่ 6         
                                                                                                ตั้งไว้  222,000 บาท 

                                เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรบัปรงุถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก คุ้มบุญหิรัญรักษ์  หมู่ 6  โดยทำการถม
ดินยกระดับ  ขนาดความกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว 160.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร  พร้อมลงหินคลุก  ผิวจราจร 
กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร  ยาว  160.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร   เกรดปรับผิวจราจรพร้อมบดทับให้เรียบร้อย พร้อม 
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ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 25  หน้า 9 ] 

16. โครงการปรับปรงุถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ถนน 226  หมู่  6        ตั้งไว้  167,000 บาท 
                            เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก ถนน 226  หมู่ 6  โดยทำการลงหินคลุก 
ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว  150.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร   เกรดปรับผิวจราจรพร้อมบดทับให้เรียบร้อย 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 26  หน้า 9 ] 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ซอยบ้านนางนิตยา  แสงเลข   หมู่ 6          ตั้งไว้  359,000 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางนิตยา  แสงเลข   หมู่ 6  โดยทำการก่อสร้างถนน 
คสล.  ขนาดความกว้าง    4.00 เมตร    ยาว  158.00  เมตร   หนา  0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  632.00  ตารางเมตร   
(ไม่มีไหล่ทาง)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 208  หน้า 50 ] 

18. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยชาบุรี 1   หมู่ 7                             ตั้งไว้  204,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.  ซอยชาบุรี 1   หมู่ 7  โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน 66  ท่อน ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ  และเท
คอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก ตลอดแนวความยาวรวม  74 .00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ      
ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  ข้อ 27  
หน้า 6 ] 

19. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยตาทิพย์ 2   หมู่ 7                          ตัง้ไว้  278,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สรา้งทอ่ระบายน้ำ คสล.  ซอยตาทิพย์ 2   หมู่ 7  โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.  
ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  89 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  10 บ่อ  และ     
เทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  100 .00 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 87   หน้า 60 ] 

20. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยตรงข้าม 108 ช๊อบ   หมู่ 7               ตั้งไว้  204,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ซอยตรงข้าง 108 ช๊อบ  หมู่  7  โดยทำการวาง           
ท่อระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  66 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. 
จำนวน  7 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  74 .00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 96 หน้า 62 ] 

21. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยชลประทานข้างรั้วรัตนทรพัย์   หมู่ 7                             
                                                                                                             ตั้งไว้  305,000 บาท 

         เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สรา้งทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยชลประทานข้างรัว้รัตนทรพัย์  หมู่ 7  โดยทำการวาง
ท่อระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  98 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก            
คสล.  จำนวน  11 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  110.00 เมตร  พร้อมติดตั้ง 
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ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่  อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)            
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 36  หน้า 11 ] 

22. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร  แอสฟัลท์ติคคอนกรีต  ซอยอริสา  หมู่ 7      ตั้งไว้  255,000 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจร  แอสฟัลท์ติคคอนกรีต   ซอยอริสา  หมู่ 7   โดยทำการเสริม
ผิว ASPHALTIC  CONCRETE  ทับถนน คสล. เดิม  ขนาดความกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  199.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร   
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  796.00  ตารางเมตร  และตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-03  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)    
ข้อ 29  หน้า 7 ] 

23. โครงการปรับปรุงไหล่ทาง   คสล.   ซอยทิศตะวันออกศาลา   หมู่ 7           ตั้งไว้  76,700 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไหล่ทาง   คสล.   ซอยทิศตะวันออกศาลา   หมู่ 7  โดยทำการเทพื้น  
คสล.  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  124.00  ตารางเมตร    ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  ข้อ 8  หน้า 3 ] 

24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ซอยนายลน  แรงรอบ  หมู่ 8                  ตั้งไว้  135,000 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายลน  แรงรอบ  หมู่ 8  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดความกว้าง   3.00 เมตร   ยาว  74.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  222.00  ตารางเมตร  ลงดินถม
ไหล่ทางให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 166  หน้า 42 ] 

25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ซอยนายพิษณุ  หมู่ 8                           ตั้งไว้  615,000 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายพิษณุ  หมู่  8  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.         
ขนาดความกว้าง   3.50 เมตร   ยาว  300.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า  1,050.00  ตารางเมตร          
ลงดินถมไหล่ทางให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 81  หน้า 20 ] 

26. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   นางคำพอน พิลา ถึงบ้านนายม่วง บญุจวบ   หมู่ 8                             
                                                                                                             ตั้งไว้  278,000 บาท 

         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   นางคำพอน พิลา ถึงบ้านนายม่วง บุญจวบ  หมู่ 8      
โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร   จำนวน  89 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อ
พัก คสล.  จำนวน  10 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  100 .00 เมตร  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)            
ข้อ 102  หน้า 63 ] 

27. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.              
                                                                   ถนนสรศักดิ์  หมู่ 9    ตั้งไว้  981,000 บาท  

                          เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต  พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนน 
สรศักดิ์  หมู่ 9  โดยทำการเสริมผิว ASPHALTIC  CONCRETE  ทับถนน คสล. เดิม  ขนาดความกว้าง  4.00 เมตร    
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ยาว  239.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  956.00  ตารางเมตร และตีเส้นจราจรใหเ้รยีบร้อย  และวาง
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  225 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. 
จำนวน  24 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  239 .00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3     
(พ.ศ. 2564)  ข้อ 10  หน้า 3 ] 
 

28. โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ซอยชาญวิจิตร 3  หมู่ 9 
                                                                                                 ตั้งไว้  2,595,000 บาท 

                            เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.  ซอยชาญวิจิตร 3   หมู่  9           
โดยทำการขยายผิวจราจร คสล. ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  375.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มีพื้นที่รวมฝาบ่อพักไม่
น้อยกว่า  1,125  ตารางเมตร   และวางท่อระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.80x1.00 เมตร  จำนวน  337 ท่อน  ยาแนว
รอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  38 บ่อ  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.
กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ    ที่ 3 (พ.ศ. 2564)  ข้อ 11  หน้า 3 ] 

29. โครงการปรับปรงุถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก   ซอยนางบรรลือ   หมู่ 10  
                                                                                                ตั้งไว้  193,000 บาท 

                               เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ซอยนางบรรลือ   หมู่ 10  โดยทำการถมดิน
ยกระดับ ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร  ยาว  80.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร  พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 
เมตร  ยาว  140.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  เกรดปรับผิวจราจรพร้อมบดทับให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 
144  หน้า 37 ] 

30. โครงการปรับปรงุถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก   ซอยยายละเอียด  หมู่ 10  
                                                                                                ตั้งไว้  165,000 บาท 

                                เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ซอยยายละเอียด   หมู่ 10  โดยทำ
การถมดินยกระดับ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว  60.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร และถมดินยกระดับ         
ความกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว  26.00 เมตร  สูงเฉลี่ย  1.00 เมตร  พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 
เมตร  ยาว  86.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  เกรดปรับผิวจราจรพร้อมบดทับให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อลอด คสล. 
ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  5 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด 
[เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 134  หน้า 35 ] 

31. โครงการปรับปรงุถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก   ซอยเลี่ยงเมือง  หมู่ 10  
                                                                                                ตั้งไว้  715,000 บาท 

                                 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ซอยเลี่ยงเมือง   หมู่ 10  โดยทำการ
ถมดินยกระดับ ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร  ยาว  190.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร 
กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว  190.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  เกรดปรับผิวจราจรพร้อมบดทับให้เรียบร้อย พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน  176 ท่อน  พร้อมบ่อพัก คสล.  จำนวน  19 บ่อ  ตลอดระยะ 
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ทางรวม  190.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 131  หน้า 68 ] 

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ซอยทิศเหนือวัด  หมู่ 11                       ตั้งไว้  449,000 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยทิศเหนือวัด  หมู่ 11  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.         
ขนาดความกว้าง   5.00 เมตร   ยาว  120.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  600.00  ตารางเมตร  ลงลูกรัง
เสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบมาตรฐานเลขที่  ทถ-2-203 [เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 90  หน้า 23 ] 

33. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   รอบหนองรูง  หมู่ 11                           ตั้งไว้  567,000 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองรูง  หมู่  11  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.         
ขนาดความกว้าง   5.00 เมตร   ยาว  152.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  760.00  ตารางเมตร  ลงลูกรัง
เสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบมาตรฐานเลขที่  ทถ-2-203  [เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 137  หน้า 69 ] 

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ซอยอู่พิศาล  หมู่ 12                           ตั้งไว้  898,000 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยอู่พิศาล  หมู่  12  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.         
ขนาดความกว้าง   5.00 เมตร   ยาว  240.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า  1,200.00  ตารางเมตร         
ลงลูกรังเสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย และวางท่อลอด คสล. ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-203 [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 154  
หน้า 72 ] 

35.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ถนนสุรินทรเ์ครื่องช่ัง   หมู่ 12                 ตัง้ไว ้ 545,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ถนนสุรินทร์เครื่องช่ัง  หมู่ 12  โดยทำการวางท่อ    
ระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน  139 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  
16 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  160 .00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   ข้อ 147    
หน้า 70 ] 

36.โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ถนนริมห้วยทัพพลถึงสะพานถาวรนิเวศน์  หมู่ 13  

                                                                                                ตั้งไว้  318,000 บาท 
                  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ถนนริมห้วยทัพพลถึงสะพาน          

ถาวรนิเวศน์  หมู่ 13   โดยทำการถมดินยกระดับ ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร  ยาว  180.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว  180.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  เกรดปรับผิวจราจรพร้อม
บดทับให้เรียบร้อย  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 148  หน้า 38 ] 

37. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.    ซอยข้างบ้าน สจ. พิชิต   หมู่ 13          ตั้งไว้  680,000 บาท 
                  เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ  คสล.    ซอยข้างบา้น สจ. พิชิต   หมู่ 13   โดยทำการ             
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วางท่อระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน  174 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล.  
จำนวน  20 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  200 .00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 147  หน้า 38 ] 

 

38. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ซอยนายใหญ่  เกิดโชค  หมู่ 14               ตั้งไว้  296,000 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายใหญ่  เกิดโชค  หมู่ 14  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดความกว้าง   3.50 เมตร   ยาว  143.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  500.50  ตารางเมตร  ลงดินถม
ไหล่ทางให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  ข้อ 14  หน้า 4 ] 

 

39. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ซอยนายชยัน  อิ่มใจ  หมู่ 14                    ตั้งไว้  49,800 บาท  
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายชยัน  อิ่มใจ  หมู่ 14  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.  

ขนาดความกว้าง   3.50 เมตร   ยาว  24.50  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  85.75  ตารางเมตร   ลงดินถม
ไหล่ทางให้เรียบรอ้ย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 195  หน้า 48 ] 

 

40. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.  ถนนกลางหมู่บา้นคุ้มบ้านระหาร หมู่ 14  ตั้งไว้  112,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ถนนกลางหมู่บ้านคุ้มบ้านระหาร หมู่ 14   โดยทำการ
วางท่อระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน  26 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล.  
จำนวน  3 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  30 .00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   ข้อ 173    
หน้า 75 ] 

41. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยทุ่งโพธ์ิใหญ่  หมู่ 14                     ตั้งไว้  499,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ซอยทุ่งโพธ์ิใหญ่  หมู่ 14   โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
คสล.  ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน  122 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  14 บ่อ  
และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  160 .00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2564)   
ข้อ 15  หน้า 4 ] 

42. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.   ซอยนายชะอ้อน  หมู่ 15                      ตั้งไว้  266,000 บาท  
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.   ซอยนายชะอ้อน  หมู่  15   โดยทำการก่อสร้างถนน      

คสล.  ขนาดความกว้าง   4.00 เมตร    ยาว  112.00  เมตร   หนา  0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  448.00  ตารางเมตร  
ลงดินถมไหล่ทางให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 59  หน้า 15 ] 
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43. โครงการปรับปรงุถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก   ซอยตาดุ  หมู่ 15      ตั้งไว้  334,000 บาท        
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ซอยตาดุ  หมู่ 15  โดยทำการถมดิน

ยกระดับ ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร  ยาว  150.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร         
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร  ยาว  174.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  เกรดปรับผิวจราจรพร้อมบดทับให้เรียบร้อย  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 53  หน้า 14 ] 

44. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ถนนหนา้ อบต. ถึงสามแยก  หมู่ 15      ตั้งไว้  174,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สรา้งทอ่ระบายน้ำ คสล.   ถนนหน้า อบต. ถึงสามแยก  หมู่ 15   โดยทำการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน  44 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  
5 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  50.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  
ข้อ 33  หน้า 8 ] 

45. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ถนนกลางหมู่บา้น  หมู่ 15                   ตั้งไว้  179,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ถนนกลางหมู่บ้าน  หมู่  15  โดยทำการวางท่อ      
ระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน  46 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  
5 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  52.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 178  หน้า 76 ] 

46. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ข้างเซเว่นเทคโนฯ  หมู่ 15                    ตั้งไว้  325,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สรา้งทอ่ระบายน้ำ คสล.   ข้างเซเว่นเทคโนฯ  หมู่ 15  โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
คสล.  ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  103 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  11 บ่อ  
และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  115 .00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  
ข้อ 16  หน้า 4 ] 

47. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ถนนหนา้บ้านผู้ใหญ่  หมู่ 16                ตั้งไว้  526,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ถนนหน้าบ้านผู้ใหญ่  หมู่ 16  โดยทำการวางท่อ      
ระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  172 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  
19 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  193 .00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   ข้อ 192      
หน้า 78 ] 

48. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยศิริสุข  หมู่ 16                            ตัง้ไว้  409,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ซอยศิริสุข  หมู่ 16  โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.  
ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  132 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  15 บ่อ  และเท
คอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  148.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
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ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 209  
หน้า 50 ] 

49.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.  ซอยหน้าบ้านขายไก่ถึงนีโอแลนด์  หมู่ 16                   
                                                    ตั้งไว้  439,000 บาท 

                     เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งท่อระบายน้ำ คสล.  ซอยหน้าบ้านขายไก่ถึงนีโอแลนด์  หมู่ 16  โดยทำการ

วางท่อระบายน้ำ  คสล.  ขนาด  ø 0.60 x 1.00 เมตร  จำนวน  111 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ พร้อมบ่อพัก 
คสล. จำนวน  13 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม 128.00 เมตร  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต. กำหนด  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)   ข้อ 35  หน้า 8 ] 

50. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร   แอสฟัลท์ติคคอนกรีต   ถนนกลางหมู่บ้าน  หมู่ 17                       
                                                                                          ตั้งไว้  276,000 บาท  

         เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจร  แอสฟัลท์ติคคอนกรีต    ถนนกลางหมู่บ้าน  หมู่  17        
โดยทำการเสริมผิว ASPHALTIC  CONCRETE  ทับถนน คสล. เดิม  ขนาดความกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  200.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร   หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  800.00  ตารางเมตร  และตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-03  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)            
ข้อ 202  หน้า 80 ] 

51. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.  ถนนแยกสนามช้างถึงวัดปทุมเมฆ  หมู่ 17    ตั้งไว้  644,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สรา้งทอ่ระบายน้ำ คสล.   ถนนแยกสนามช้างถึงวัดปทุมเมฆ  หมู่ 17  โดยทำการวาง
ท่อระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน  160 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. 
จำนวน  18 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  183 .00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพัน ธ์โครงการ  ตามแบบที่  อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)                
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  ข้อ 34  หน้า 8 ] 

52. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.  ซอยศรีพฒันา 10   หมู่ 18                     ตั้งไว้  97,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ซอยศรีพัฒนา 10  หมู่ 18   โดยทำการวางท่อ      
ระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  29 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  
3 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  32.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  
ข้อ 20  หน้า 5 ] 

53. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.  ซอยศรีพฒันา 11   หมู่ 18                    ตั้งไว้  858,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ซอยศรีพัฒนา 11  หมู่  18  โดยทำการวางท่อ      
ระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน  222 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  
25 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  254.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย 
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ประชาสัมพัน ธ์โครงการ  ตามแบบที่  อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)                
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  ข้อ 18  หน้า 5 ] 

54. โครงการปรับปรงุถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก   ซอยศรีพัฒนา 14   หมู่ 18                      
                                                                                              ตั้งไว้  1,587,000 บาท 

                             เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  ซอยศรีพัฒนา 14   หมู่  18            
โดยทำการถมดินยกระดับ ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร  ยาว  475.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร และความกว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร  ยาว  404.00 เมตร  สูงเฉลี่ย  1.00 เมตร  และลงหินคลุก ผิวจราจร   กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร             
ยาว  879.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมวางท่อลอด คสล.  ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร   จำนวน  7  ท่อน  
เกรดปรับผิวจราจรพรอ้มบดทับให้เรยีบรอ้ย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  ข้อ 19  หน้า 5 ] 

55. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ซอยนางบุผา  หมู่ 19                           ตั้งไว้  119,000 บาท  
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางบุผา  หมู่ 19   โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.  ขนาด

ความกว้าง   4.00 เมตร   ยาว  15.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร และขนาดความกว้าง   3.00 เมตร   ยาว  63.00  เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  249.00  ตารางเมตร  ลงดินถมไหล่ทางให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม      ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2563)  ข้อ 48  หน้า 13 ] 

56. โครงการปรับปรงุถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  แยกซอย ธกส.  หมู่ 19   ตั้งไว้  133,000 บาท 
                             เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินยกระดับ พร้อมลงหินคลุก  แยกซอย ธกส.  หมู่ 19  โดยทำการ      
ถมดินยกระดับ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว  94.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร  พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจร      
กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร  ยาว  94.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  เกรดปรับผิวจราจรพรอ้มบดทับใหเ้รยีบรอ้ย  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 49  หน้า 13 ] 

57. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.  ซอยภูมติำรยั 2  หมู ่19                       ตั้งไว้  602,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ซอยภูมิตำรัย 2  หมู่ 19  โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
คสล.  ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  196 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  22 บ่อ  
และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  220 .00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)  
ข้อ 25  หน้า 6 ] 

58. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางเสริมฉวี สุดเสงี่ยม หมู่ 20      ตัง้ไว้  324,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.   ซอยบ้านนางเสริมฉวี สุดเสงี่ยม หมู่ 20  โดยทำการวาง
ท่อระบายน้ำ คสล.  ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  99 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล. 
จำนวน  11 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  111.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย 
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ประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 228       
หน้า 84 ] 

59. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.  ถนนหนา้หอมะลิวัลย์ถึงสามแยกนายประเสริฐ  หมู่ 20                 

                                                                                                           ตั้งไว้  665,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.  ถนนหน้าหอมะลิวัลย์ถึงสามแยกนายประเสริฐ  หมู่ 20  
โดยทำการวางท่อระบายน้ำ  คสล.  ขนาด  Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน  170 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ         
พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน  19 บ่อ  และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  195 .00 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)                
ข้อ 223  หน้า 83 ] 

60. โครงการก่อสร้างถนน คสล.   สี่แยกนางสอนถึงคุ้มบ้านยาง  หมู่ 21         ตั้งไว้  578,000 บาท  
                เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สี่แยกนางสอนถึงคุ้มบ้านยาง  หมู่ 21   โดยทำการก่อสร้าง

ถนน คสล.  ขนาดความกว้าง   6.00 เมตร   ยาว  130.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00  ตารางเมตร  
ลงลูกรังเสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ2-203  [เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 241  หน้า 86 ] 

61. โครงการก่อสร้างถนน คสล.    แยกนางพรมพร  หมู่ 21                      ตั้งไว้  467,000 บาท  
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  แยกนางพรมพร  หมู่ 21   โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.  

ขนาดความกว้าง    4.00  เมตร   ยาว  204.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816.00  ตารางเมตร ลงดินถม
เสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  ข้อ 97  หน้า 25 ] 

62. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยหลังวัดใหม่   หมู่ 22                      ตั้งไว้  124,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.  ซอยหลังวัดใหม่  หมู่ 22   โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
คสล.  ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  41 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล.  จำนวน  4 บ่อ  
และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  45 .00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563)  
ข้อ 71  หน้า 18 ] 

63. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ำ คสล.   ซอยร่วมใจ   หมู่ 22                             ตั้งไว้  884,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ  คสล.   ซอยร่วมใจ  หมู่ 22    โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
คสล.  (ช่วงท่ี 1)  ขนาด  Ø 0.40x1.00 เมตร  จำนวน  89 ท่อน   ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล.   
จำนวน 10 บ่อ   และเทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  100.00 เมตร    (ช่วงท่ี 2)  ขนาด  
Ø 0.60x1.00 เมตร  จำนวน  139 ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ  พร้อมบ่อพัก คสล.  จำนวน  17 บ่อ  และ          
เทคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  177 .00 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ตามแบบที่ อบต.กำหนด  [เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 247   หน้า 87 ] 
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    ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่ไม่สามารถจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้เนื่องจาก
เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร และเป็นความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ที่ร้องขอเพิ่มเติม นอกเหนือจากโครงการที่ได้มีการจัดทำแผนไว้ จึงได้มีการบรรจุเป็นแผนพัฒนา
เพิ่มเติม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งทางผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกิจการ  ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ และเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการโดยตรง และหากดำเนินการแล้วสามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  จึงขอเสนอรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นอกเมือง ต่อไป 
 

 
 

(ลงช่ือ)            สพุจน ์
                  (นายสุพจน ์ ประเทืองเศรษฐ์) 

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
 
 
 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อทีป่ระชุม  ตามที่นายกฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดตามหลักการและเหตผุลต่อที่
ประชุม เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  28,600,500 บาท  เพื่อดำเนินโครงการจำนวน  63  โครงการ  รายละเอียดตาม
เอกสารทีท่่านสมาชิกได้รับไปแล้ว ในลำดับต่อไปก็ขอใหส้มาชิกได้พิจารณา หากมสีมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย
หรือสอบถามในเรื่องใด ก็สามารถดำเนินการได ้
  นายสุพล  ภาคะ  ส.อบต. ม.7  กล่าวต่อที่ประชุม กรณีโครงการลำดับที่ 22 ซ่อมสร้างผิวจราจร    
แอสฟัลท์ติค มีความเป็นมาอย่างไร ก็ขอสอบถามไปยังผู้บริหาร 
  นายก อบต.นอกเมือง  กล่าวตอบข้อซักถาม โครงการดังกล่าวเป็นปัญหาความต้องการของชาวบ้านที่
อาศัยอยู่บริเวณนั้น ซึ่งได้แจ้งปัญหาความต้องการมาที่ตนโดยตรง ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้และ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตนก็ได้แจ้งถึงช่องทางที่ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหา ความต้องการมาได้
หลายๆ ช่องทาง หรือบางทีสมาชิกก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงปัญหาได้ครบทุกปัญหาภายในหมู่บ้าน 
  นายสุพล  ภาคะ  ส.อบต. ม.7  กล่าวต่อที่ประชุม ถ้าหากว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจ
ของนายกฯ ก็ควรที่จะได้แจ้งให้สมาชิกในพื้นที่ได้รับทราบด้วย 
  นายโกวิท  สายเสนา  ส.อบต. ม.14  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณีที่ผู้บริหารได้มีการช้ีแจงพาดพิงสมาชิก
ว่า อาจไม่ทราบว่าในพื้นที่มีความเดือดร้อน ก็ขอช้ีแจงว่าสมาชิกในพื้นที่ทราบและรู้ถึงปัญหา ความต้องการ แต่จำกัด
ด้วยงบประมาณ  ดังนั้นก็ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วน และก็ขออภิปรายต่อถึงนโยบายในเบื้องต้นที่ผู้บริหารได้
กล่าวไว้ว่า จะดำเนินการโครงการโดยให้ระบุหมู่บ้านละ 1,000,000 บาท แต่มีบางหมู่บ้านโดยเฉพาะ ม.9 ซึ่งมีโครงการ
บางโครงการมีจำนวนมากกว่า 2,500,000 บาท  ก็อยากจะรับทราบถึงความจำเป็น เร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการเพียงใด 
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  นายศักรินทร์  หงษ์ทอง  ส.อบต. ม.19  กล่าวต่อที่ประชุม  ตนขออภิปรายสนับสนุนท่านสมาชิกที่ได้
อภิปรายไป ซึ่งเห็นว่างบประมาณที่ดำเนินการโครงการนี้ ถ้านำมาปรับเกลี่ยให้แต่ละหมู่บ้านก็น่าจะเป็นผลดีและได้
ประโยชน์ 
  นายธีรสิทธ์ิ  แก้วขาว   ส.อบต. ม.17  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณี ม.17 ซึ่งได้มีการวางท่อระบายน้ำ
งบประมาณ 6 แสนกว่า  ซึ่งยังจะมีอีกหลายจุดที่ยังคงต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งตนก็จะขออธิบายถึงปัญหาความต้องการ
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
  นายสามารถ  ประดับธรรม  ส.อบต. ม.17  ลุกยืนข้ึนประท้วง  โดยกล่าวว่าที่ประชุมกำลังพิจารณา
โครงการของ ม. 9  แล้วเหตุใดประธานสภาฯ จึงได้อนุญาตให้สมาชิกได้อภิปรายใน ม. 17  
  นายสหัส  เพชรเก่า  ส.อบต. ม.21  กล่าวต่อที่ประชุม  ตามหลักการท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมพิจารณาเป็นรายโครงการ รายหมู่บ้าน  แต่ผู้อภิปรายได้อภิปรายถึง ม.17 ซึ่งตนก็เห็นด้วยกับผู้ประท้วง 
  นายธีรสิทธ์ิ  แก้วขาว  ส.อบต. ม.17  กล่าวต่อที่ประชุม ก็ขอขอบคุณผู้ประท้วง แต่ที่ตนอภิปรายก็
เพื่อเช่ือมโยงให้มาถึงปัญหาของหมู่บ้าน ม.17  ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ตนก็อยากจะขอเชิญท่านประธานสภาฯ 
ผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนต่อไป 
  ร้อยตรี ฉัตรพล  วงศ์เจียก  ส.อบต. ม.6  กล่าวต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 64  
สภาฯ ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนา เพิ่มเติมฉบับที่ 3 และทราบว่าผู้บริหารมีนโยบายในการที่จะอนุมัติงบประมาณให้
หมู่บ้านละ 1,000,000 บาท  ซึ่ง ม.6 ได้รับการจัดสรร 9 แสนเศษ  ก็รู้สึกยินดี และเห็นว่าโครงการของ ม.9 นี้  ก็เป็น
ลักษณะเดียวกันกับของ ม.6 ในปีที่แล้ว ที่มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยที่ตนไม่ทราบเรื่อง ซึ่งตนเห็นว่าการบริหาร
จัดการ เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร แต่ตนในฐานะสมาชิกและเพื่อนสมาชิก ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายและที่ตนได้นั่งฟังการ
อภิปราย ก็เห็นว่าโครงการต่างๆ ที่เข้ามาควรที่จะมีการช้ีแจงว่าโครงการต่างๆ ที่เสนอเข้ามาเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิไม่
มีผลประโยชน์แอบแฝง 
  นายคมคาย  เข้มแข็ง  ส.อบต. ม.15  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณีโครงการที่ใช้งบประมาณ 2 ล้านกว่าน้ี
ดำเนินการในซอยตัน มีบ้านเรือนอาศัยอยู่เพียง 3-4 หลังคาเรือน แต่ ม.15 เป็นถนนที่มีปัญหาน้ำท่วมทุกปี ซึ่งฝ่ าย
บริหารก็รับทราบ แต่กลับไม่เห็นความสำคัญ ทำให้เกิดความสงสัยว่าฝ่ายบริหารคิดได้อย่างไร ถึงนำงบประมาณไป
ดำเนินการในเส้นดังกล่าว 
  นายสามารถ  ประดับธรรม ส.อบต. ม.17  กล่าวต่อที่ประชุม กรณีโครงการที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปราย
มาว่าแต่ละหมู่บ้านได้รับการจัดสรรหมู่บ้านละ 1,000,000 บาท  แต่กรณี ม.9 ได้โครงการรวมๆ แล้ว กว่า 3 ล้านบาท  
ก็ขอถามว่า  ม.9 มีความจำเป็นอย่างไร  ถึงได้งบประมาณไปถึงกว่า 3 ล้านบาท  ซึ่งสมาชิกก็ได้มีการอภิปรายไปกัน
อย่างกว้างขวาง 
  นายอนุชิต  ปรากฏดี  ส.อบต. ม.12  กล่าวต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดเอกสารการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ซึ่งเห็นว่าในส่วนโครงการ ม.9 ก็ขออนุญาตสอบถามไปยังท่านสมาชิก ม.9 ว่าในการประชุมครั้งที่แล้ว
เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ช้ีแจงให้ทราบแล้วว่าสิ่งไหนที่สามารถทำได้ หรือทำไม่ได้ จึงขอสอบถามท่านว่าคิดอย่างไร ถึง
ได้เสนอโครงการนี้เข้ามา  ซึ่งตนคิดว่าควรพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่งเมื่อเห็นโครงการนี้ก็เกิดรู้สึกแปลกใจ ซึ่งตาม 
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รายละเอียดโครงการเป็นซอย ก็ย่อมแตกต่างกับถนน ประกอบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านได้อภิปรายถึงจำนวนหลัง     
คาเรือนที่พักอาศัยมีเพียงไม่กี่หลังคาเรือน รวมถึงสมาชิกหลายๆ ท่าน ได้อภิปรายถึงถนนต่างๆ ในพื้นที่ที่ยังได้รับความ
เดือดร้อน  ดังนั้นเราก็ควรพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างถนนกับซอย และยังระบุอีกว่าเป็นซอยตัน ตนจึงเห็นว่าไม่
น่าจะถูกต้อง แต่ถ้าจะมีเหตุผลที่เหมาะสมตนก็ไม่ขัดข้อง และยังมี ส.อบต. ม.7 ได้สอบถามโครงการลำดับที่ 22 ว่ามี
ความเป็นมาอย่างไร ซึ่งทำให้คิดถึงการประชุมครั้งที่แล้ว ที่มีสมาชิกช้ีแจงว่าโครงการบางโครงการที่ปรากฏในแผน เป็น
โครงการที่ไปลงในพื้นที่ของเอกชน หรือที่ส่วนบุคคล และตามที่ได้ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งก็ทราบคร่าวๆ ว่าพวกเรา
จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในราวๆ เดือนเมษายน  ซึ่งหากในวันนี้สภาฯ ได้มีมติอนุมัติไปแล้ว และเมื่อผู้บริหารได้ลงนาม
ใช้บังคับ และหากเกิดปัญหาข้ึนมาพวกเราจะทำอย่างไร ซึ่งตนไม่เห็นด้วย หากจะเกิดปัญหาร้องเรียนตามมา เช่น เรื่อง
การจัดซื้อปุ๋ย 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม ในกรณีนี้ได้เกิดการอภิปราย และสอบถามเกี่ยวกับโครงการของ   
ม.9 กันอย่างกว้างขวาง  ซึ่งก่อนที่จะให้สมาชิก ม.9 หรือผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม  ตนในฐานะประธานสภาฯ เห็นว่า
ยังคงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา  ดังนั้นก็จะได้ขอให้มีการพักการประชุม เพื่อให้ผู้บริหารได้
กลับไปหาข้อเท็จจริง หรือหลักฐาน เหตุผลที่สำคัญมาประกอบให้กับสภาฯ ได้พิจารณา ซึ่งจะขอนัดประชุมอีกครั้ง     
ในวันที่ 1 มีนาคม 2564  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 2564  จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมได้รับทราบ ต่อไป ทั้งนี้เริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
       

ปิดประชุมเวลา  14.00 น.  
 
 
 
 

ลงชื่อ      อนุชา      ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นายอนุชา  พิสมัย) 
                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
 


