
สรุปผลการประชุมผลการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
               นายส าราญ หัวดอน กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง นายวิชัย  ไกย
ราช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง ได้กล่าวทักทายประชาชนบ้านทรายงามที่เข้าร่วมประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายส าราญ  หัวดอน    เรียนคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5        ท่าน วันนี้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงน าโดยท่านนายกวิชัย ไกยราช ได้มาจัดประชุมประชาคม 
                            เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านทรายงาม หมู่ 5 เนื่องจากบ้าน 
                            ทรายงามได้ประสบปัญหาน้ าท่วมตั้งแต่เดือนปลายเดือน กรกฎาคม  จนถึงเดือน ตุลาคม 2562 
                            ชาวบา้นได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านที่อยู่อาศัยและเส้นทางในการสัญจรไปมา ซึ่งด้านที่อยู่อาศัย 
                            ทาง อบต.กุดกุง และหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้ว ส าหรับวันนี้ทาง อบต.กุดกุง  
                            จะมารับฟังปัญหาในด้านของถนนในด้านการสัญจรไปมา  ซึ่งทางท่านนายก อบต.กุดกุง ได้ชี้แจง 
         ในวาระถัดไปครับ 
ที่ประชุม                 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

นายวิชัย  ไกยราช      เรียนผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วนั้น วันนี้ทาง อบต.
นายก อบต.กุดกุง      กุดกุง ได้มาจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพ่ือ 
                           ชี้แจงท าความเข้าใจกับทุกท่านในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุอุทกภัยซึ่งจะเป็นใน 
                           ด้านของถนนในการสัญจรหลังน้ าท่วมมีถนนหลายสายได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นถนนเข้าที่นา  
                           ถนนทีใ่ช้สัญจรร่วมกันของหมู่บ้านหรือถนนสาธารณะซึ่งมีหลายท่านได้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือใน 
                           การปรบัปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือให้สัญจรไปมาได้สะดวก กระผมทราบว่าทุกท่านได้รับความเดือดร้อน 
                           แต่ด้วยข้อก าจัดทางด้านระเบียบ ด้านอ านาจหน้าที่และงบประมาณ อบต.กุดกุงจึงได้มารับฟังความ 
                           คิดเห็นของพ่ีน้องประชาชนส่วนรวมเพ่ือพิจารณาซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ประชาชนใช้ 
                          รว่มกันเป็นหลักและจ าเป็นเร่งด่วน เชิญทุกท่านได้เสนอปัญหาและร่วมกันพิจาณาครับ 
ที่ประชุม               ได้ร่วมกันเสนอปัญหาและร่วมกันพิจารณาโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน 
 

นายส าราญ  หัวดอน    ตามท่ีทุกท่านได้ร่วมกันเสนอปัญหาและร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันมาพอสมควรแล้วนั้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5        กระผมจะขอสรุปโครงการที่ประชาชนอยากให้ทาง อบต.กุดกุงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้อย่าง 
                            เร่งด่วนในด้านการสัญจร ดังนี้ 
                            โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ(สายสถานีสูบน้้าด้วยพลังงานไฟฟ้า ที่  
                            ๑,๒)  บ้านทรายงาม  หมู่ที่ ๕ ซ่อมแซมจ้านวน ๑๐ จุด ดังนี้ 
                         จุดที่ ๑ ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 12.00 เมตร  
                               จุดที่ 2 ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 22.00 เมตร  
                               จุดที่ 3 ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 21.00 เมตร  



จุดที่ 4 ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 5.00 เมตร  
จุดที่ ๕ ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 25.00 เมตร  
จุดที่ ๖ ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 15.00 เมตร  

                               พรอ้มลงท่อระบายน้ า คสล. ศก. 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว ๆ ละ 8 ท่อน 
                               จุดที่ 7 ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 45.00 เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ า  
                               คสล. ศก. 0.60 x 1.00  เมตร จ านวน 1 แถว ๆ ละ 8 ท่อน 

จุดที่ ๘ ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 13.00 เมตร  
จุดที่ 9 ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 20.00 เมตร  
จุดที่ ๑๐ ปริมาณงานถมดินขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว 3.80  
ตามทีก่ระผมได้สรุปให้ที่ประชุมทราบมีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามหรือไม่ ถ้ามี 
เชิญครับ 

นายพุทธา นาระท า       กระผมในนามของ ส.อบต.หมู่ 5 อยากสอบถามทางท่านนายก ท่าน ปลัด อบต.กุดกุง เพื่อให้ 
ส.อบต. หมู่ 5             ชาวบ้านได้เข้าใจร่วมกัน ตามที่ทางผู้ใหญ่บ้านได้สรุปต่อที่ประชุมนั้น เป็นการซ่อมแซมถนน 
                              จ านวน 10 จุด จะสามารถด าเนินการช่วยเหลือได้ครบทั้ง 10 จุดหรือไม่ และจะด าเนินการได้ 
                             เมื่อใดเพราะชาวบ้านเดือดร้อนมาก 
นายวิชัย ไกยราช         จากปัญหาตามที่ประชุมได้สรุปแล้วนั้น ทาง อบต.กุดกุง จะให้ทางกองช่างส ารวจพื้นที่จริงหลังจาก
นายก อบต.กุดกุง        ประชุมเสร็จแล้วซึ่งจะขอความร่วมมือจากทางท่านผู้น าหมู่บ้านได้ชี้จุดช ารุดเสียหายด้วย เพื่อที่ช่าง 
                             จะได้วัดความกว้างความยาวและประมาณราคาได้ถูกต้อง  เมื่อทางช่างได้ประมาณราคาแล้วจะ 
                             น าเข้าที่ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความช่วยเหลืออีกครั้ง  
                             ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ 
                             ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อประชุม 
                             เสร็จแล้วจะประกาศการให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนทราบ ซึ่งคาดว่าน่าจะซ่อมแซมได้ครบทุก 
                             จุดเพราะ อบต.กุดกุง มีงบกลาง ประเภทเงินส้ารองจ่ายกรณีจ้าเป็นฉุกเฉิน คงเหลือประมาณ   
                             300,000 บาท ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบและจะด าเนินการให้โดยเร่งด่วนครับ 
นายส าราญ  หัวดอน   ตามท่ีทางนายก อบต.กุดกุง ได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนั้น มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5       แนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เนื่องจากเราใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะได้ลง 
                           ส ารวจพ้ืนที่ซึ่งจะใช้เวลามากพอสมควรเพราะถนนไปมาล าบาก  ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา  12.30 น.   
                                        (ลงชื่อ)                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                               (นายพุทธา  นาระท า)                            
                                   ส. อบต. หมู่ 5  
 
                                       (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นายส าราญ   หัวดอน) 
                       ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 5 
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