
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 / 2565 

วันที่  20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นางพยุง   บุญจุ้ย ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

พยุง        บุญจุ้ย  
2. นายบุญทอด   ช านาญ รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
บุญทอด   ช านาญ  

3. นายเสงี่ยม   เรเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เสงี่ยม      เรเรือง  
4. นางสาวพรพรรณ   บางตะกูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 พรพรรณ  บางตะกูล  
5. นายบัวลอย จันทร์โสธร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 บัวลอย    จันทร์โสธร  
6. นางสาวมาลิน ภักดิ์ศาสตร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 มาลิน      ภักดิ์ศาสตร์  
7. นางสาวสอิ้ง มณีขวัญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สะอ้ิง      มณีขวัญ  
8. นายเยี่ยม   เดโชเม็ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 เยี่ยม      เดโชเม็ง  
9. นายวิเชียร โคตบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 วิเชียร     โคตบุตร  

10. นายชู เพชรพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 ชู          เพชรพันธ์  
11. นายวิรัตน์ แจ้งสว่าง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 วิรัตน์      แจ้งสว่าง  
12. นายสุชาติ   วงศ์สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 สุชาติ     วงศ์สุวรรณ์  
13. นายสุรชัย แหยมดอนไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 -  
14. นายสนั่น   เหล่าเขตกิจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 สนั่น       เหล่าเขตกิจ  
15. นายสุรินทร์   ผูกเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 สุรินทร์     ผูกเรือง  
16. นายศิลป์ชัย จันทร์นิ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16 -  
17. นายสถาพร เจริญรบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17 สถาพร      เจริญรบ  
18. นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 18 เดือนรุ่ง     เนียมสนิท  
19. นายทวิน   เมฆอ้อย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 19 ทวิน         เมฆอ้อย  
20. นายประสิทธิ์  กาศเกษม เลขานุการสภา อบต. ประสิทธิ์    กาศเกษม  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

สุรัตน์       ดอนศรีคุ้ม  

2. นายสมคิด  บุษดี รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

สมคิด       บุษด ี  

3. นายช านาญ  กุลศรี รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ช านาญ      กุลศร ี  

4. นางสาวรสริน   แก้วกองศรี เลขานุการนายก อบต. -  
5. นางสาวจิรารัตน์ สุทน รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
-  

6. นายวิชาญ ยศแสง ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ        ยศแสง  
7. นางสาวสุมน จันทร์ท้าว นักวิเคราะห์นโยบายฯ สาวสุมน     จันทร์ท้าว  
8. ส.ต.อ.มนเทียร     สังข์แก้ว สายตรวจทุ่งใหญ่ ส.ต.อ.มนเทียร สังข์แก้ว  
9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายสุรชัย แหยมดอนไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 - -ขาดประชุม 

2. นายศิลป์ชัย จันทร์นิ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16 - -ลาประชุม 

      

      

 
 
 

/ เริ่มประชุม............. 
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เริ่มประชุม   เวลา 09.30 น. 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน เพ่ือ
บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งน าสวดมนต์ไว้พระพร้อมกัน และเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 1  จบ 

- เสร็จแล้วประธานฯ กลับมานั่งประจ าที่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
กล่าวเรียนเชิญประธานสภาฯ เปิดการประชุม และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้ 

ประธานสภาฯ    - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565  และก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอรายงานจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ที่มาประชุมวันนี้ มีจ านวน 17 คน  ลาประชุม    
1 คน ไม่มาประชุม 1 คน ได้แก่    

1. นายสุรชัย   แหยมดอนไพร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  (ไม่มา)  
2. นายศิลป์ชัย จันทร์นิ่ม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 (ลาประชุม) 

และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ๑. เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  สมัยวิสามัญ       

สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2565  ตามประกาศอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม  
2565   

2. เรื่องสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19  เกี่ยวกับความคืบหน้า มาตรการ และการ
ประกาศปลดล็อค โรคโควิด 19  

   - ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
 
เลขานุการสภาฯ  - กล่าวชี้แจงว่ายอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 วันนี้จะอยู่ในระดับที่ลดต่ าลงมาค่อนข้างเยอะ 

คือต่ ากว่าหลักหมื่นคนแล้ว   
- สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ก็จะเป็นลักษณะแพร่กระจายทั่วไป ก็คือจะเป็น

ในลักษณะถ้าติดเชื้อก็พักรักษาตัว กินยารักษา และปฏิบัติตามที่หมอแนะน า  
- ส่วนมาตรการทั่วไปทั้งในระดับส่วนกลาง หรือระดับจังหวัดก็ยังคงเป็นมาตรการ

เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันไม่เกิน 1,000 คน  การขอ
อนุญาตแจ้งต่อคณะกรรมการโรคระบาดระดับอ าเภอ มาตรการโควิดทั่วไปตามที่เคยปฏิบัติมา  

3. เรื่องนโยบาย, หนังสือสั่งการจากจังหวัดพิจิตร เรื่อง การจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ในลักษณะ Drive thru COVID – 19 test ตามหนังสือ
จังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0017.2/ว 1772 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  สาระส าคัญ
กล่าวว่า ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้จังหวัดจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 
19) ด้วย ATK ในลักษณะ Drive thru COVID – 19 test  และเพ่ือเป็นการป้องกันยับยั้งการ
แพร่ระบาดโรคติดต่อดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว จึงขอให้อ าเภอประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่จัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID 19) ด้วยชุด 

 
/ตรวจ ATK ในลักษณะ........ 
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ตรวจ ATK ในลักษณะ Drive thru COVID – 19 test โดยให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับงบประมาณในการด าเนินงานจัดซื้อชุดตรวจ ให้เบิกจ่ายตาม
แนวทางโทรสารในการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230 / ว 2950 ลงวันที่ 28 
เมษายน 2565     

     
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ    - ตามรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อครั้งที่ผ่านมา รายงานประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2/2565  เมื่อวันที่  11 กมุภาพันธ์  2565 ขอให้สภาฯ ช่วยตรวจสอบ หากมีข้อความ 
หรือข้อผิดพลาด แก้ไขใดๆ ให้ยกมือพร้อมชี้แจงได้ 

   - ก่อนอื่นขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
เลขานุการสภาฯ   - ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น   
ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วให้ท าส าเนารายงานการ
ประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น และการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่
ประชุมสภาท้องถิ่น 

 

ที่ประชุมสภาฯ  - ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว ไม่มีแก้ไขใดๆ 
 

ประธานสภาฯ  - ขอมติจากท่ีประชุม 
 

มติที่ประชุม  - รับรอง  16  เสียง  ,  ไม่รับรอง     -     เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องกะทู้ถาม   
   - ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภาฯ  5.1 พิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
   (ภายใตว้งเงินงบประมาณ  4,000,000 บาท) 
   -ขอเชิญทางผู้บริหารฯ ชี้แจง หลักการ เหตุผลการเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้  
 
 

/ นายกองค์การ........... 
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นายกองค์การ-   เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
บริหารส่วนต าบล  - ข้าพเจ้า นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใน
ด้านการสัญจร คมนาคม ในพ้ืนที่ หลังจากที่ได้รับค าร้องเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตั้งแต่หมู่ท่ี 1 - หมู่ที่ 19  ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2565 เป็นต้นมา  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการถือปฏิบัติที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ก าหนดไว้ เช่น  

“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ครั้งนี้ จึงเห็น
ควรด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ ภายในวงเงิน
งบประมาณ 4,000,000 บาท ของเงินสะสมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ทุ่งใหญ่ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ในครั้งนี้แล้ว  

ในส่วนของข้อมูลการบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันที่  2 
พฤษภาคม 2565  

(1) เงินสะสมทั้งสิ้น                  13,424,813.21  บาท    
(2) เงินทุนส ารองเงินสะสม                -              บาท 
- กันไว้เงินเดือน/ค่าตอบแทน               2,893,495.00 บาท 
- กันสาธารณภัย (10%ของ งบประมาณปี 2565)    4,584,789.00  บาท 
- ถอนคืนเงินรายรับ/เงิน ศก.ชุมชน                 1,915,503.63  บาท 
คงเหลือวงเงินสะสมใช้จ่ายได้ จ านวน                4,031,025.58 บาท 

   ส่วนรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีดังนี้ 
1. ประเภทจัดจ้าง  

โครงการ งบประมาณ/บาท 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส 
สายซอยข้างวัดบ้านทุ่งประพาส  ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร 
ยาว 102 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หูช้างไม่
น้อยกว่า 313.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

146,000.00 
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โครงการ งบประมาณ/บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส 
ซอยนางประหยัด จันทร์ขอม ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 
57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หูช้าง ไม่น้อยกว่า 
181.15 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

82,000. 00 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส 
ซอยบัวหล้า  ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 59 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 177 ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร  

81,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส 
ซอยผู้ใหญ่แสวง ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร  ยาว 15 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรมี พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  45 ตร.ม.    
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

21,000.00 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย ซอย
บ้านนายสุนทร ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร  ยาว 234 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร 

330,000.00 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว ถนนสาย
หมู่ 9 ถึงหมู่ 2  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

186,000.00 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว สาย
บ้านขุยยาว บ้านห้วยน้อย  ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 81 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 243 
ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

114,000.00 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด 
สายซอยหลังโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง  ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 
4 เมตร ยาว 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่รวมพ้ืนที่หูช้างไม่น้อย
กว่า 28.50 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร  

12,000.00 

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระเบา
สายซอยบุญทวี ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.20เมตร 

330,000.00 

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  14 บ้านเกษตร
พัฒนาซอยบ้านนายบรรเจิด แจ้งทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 
เมตร ยาว 222 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15เมตร หรือมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หู
ช้างไม่น้อยกว่า 710.20 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ  0.20 เมตร 

330,000.00 
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โครงการ งบประมาณ/
บาท 

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก  
สายบ้านนายพัลลพ อภัยกาวี ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร  ยาว 
94  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
282  ตร.ม.  ไหล่ทางข้างละ0.20 เมตรซอยวงศ์แสงจันทร์ 

131,000.00 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก  
ซอยหนองจอก 009 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร  ยาว 84 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 252  ตร.ม.  
ไหล่ทางข้างละ0.20 เมตร 

117,000.00 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก 
ซอยหนองจอก 001 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมพ้ืนที่หูช้าง ไม่น้อยกว่า 
182.98  ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

82,000.00 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านห้วยค าตาล  
ถนนบ้านห้วยค าตาล – บ้านแหลมรัง ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 144 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 726 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20เมตร 

330,000.00 

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ  
ซอยนายอ าเภอ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต  กว้าง 3 เมตร ยาว 234 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม.ไหล่
ทางข้างละ    0.20 เมตร 

330,000.00 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี 
ซอยร่วมทุ่ง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตรหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 
0.20 เมตร 

145,000. 00 

17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี 
ซอยมนต์เทียน ไพรรัตน์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตรยาว 110 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 330    
ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

155,000.00 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี 
ซอยวงศ์แสงจันทร์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตรยาว 20 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร 

30,000.00 

รวมเป็นเงิน 2,952,000.00 
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2. ประเภทจัดจ้าง คอนกรีตท่อระบายน้ า  

ล าดับที่ โครงการ หมู่ที่ งบประมาณ/
บาท 

1 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว  
ปริมาณงาน ขุดพืน้ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.00 x 7.00 x 
0.80 เมตร   บ่อพักหน้าท่อ ขนาด 2.00 x 7.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร  

9 30,000.00 

รวมเป็นเงิน 30,000.00 
3. ประเภทจัดซื้อ ดินลูกรัง หินคลุก 

1. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 
1 บ้านทุ่งใหญ ่

ลงลูกรังผิวจราจรสายเลยีบคันคลองถึงนานาย
อ านาจ 

จ านวน 40 ลบ.ม. 3.00 x 
900 

12,400.00 

2. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรงุซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 1 
บ้านทุ่งใหญ ่

ลงหินคลุกผิวจราจรสายคลองรุณ จ านวน 48 ลบ.ม. 3.00 x 
200 

19,200.00 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายเลียบคันคลอง (ประตูน้ า) จ านวน 48 ลบ.ม. 3.00 x 
300 

19,200.00 

3. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ       
หมู่ที่  2 บ้านทุ่งประพาส  

ลงลูกรังผิวจราจรสายคันคลอง - นายคมสันต ์ จ านวน 100 ลบ.
ม. 

3.00 x 
500 

31,000.00 

4. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรงุซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ        
หมู่ที่  2 บ้านทุ่งประพาส 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายนายด า ชุมล า จ านวน 48 ลบ.
ม. 

4.00 x 
300 

19,200.00 

5. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ       
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยคันเบ็ด 

ลงลูกรังผิวจราจรสายซอยครสิตจกัร จ านวน 60 ลบ.
ม. 

3.00 x 
400 

18,600.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายผู้ใหญ่แป๋ว จ านวน 40 ลบ.
ม. 

3.00 x 
100 

12,400.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายหลังโรงเรยีนห้วยค าตาล จ านวน 60 ลบ.
ม. 

3.00 x 
250 

18,600.00 

6. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ       
หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปิ้งเกลือ 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนางหย ี จ านวน 60 ลบ.
ม. 

3 x 
700 

18,600.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายหลังวัด จ านวน 80 ลบ.
ม. 

4 x 
1000 

24,800.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนายยนต ์ จ านวน 20 ลบ.
ม. 

3 x 
200 

6,200.00 

/ 7. โครงการจัดซื้อหินคลุก............ 
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7. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปิ้งเกลือ 
ลงหินคลุกผิวจราจรสายบ้านนางสมพงษ์ จ านวน 24 ลบ.

ม. 
3 x 
150 

9,600.00 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายริมคลอง จ านวน 24 ลบ.
ม. 

3 x 
200 

9,600.00 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายนางบุญช่วย จ านวน 12 ลบ.
ม. 

3 x 
150 

4,800.00 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายบ้านนายโกมินทร์ จ านวน 12 ลบ.
ม. 

3 x 
150 

4,800.00 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายนายประชุม จ านวน 24 ลบ.
ม. 

3 x 
200 

9,600.00 

8. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนานางสมใจ จ านวน 40 ลบ.
ม. 

4.00 x 
200 

12,400.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนายมะลิ จ านวน 60 ลบ.
ม. 

4.00 x 
300 

18,600.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนายดนัย จ านวน 60 ลบ.
ม. 

4.00 x 
700 

18,600.00 

9. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง 

ลงลูกรังผิวจราจรสายอาจนะ น้ านุช จ านวน 80 ลบ.
ม. 

3.00 x 
1200 

24,800.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายบ้านหนองพงถึงไร่อ้อย จ านวน 80 ลบ.
ม. 

4.00 x 
1500 

24,800.00 

10. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน 

ลงลูกรังผิวจราจรสายหมู่ 7 – หมู่ 15 จ านวน 80 ลบ.
ม. 

4.00 x 
1,500 

24,800.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายเรียบคนัคลองผู้ใหญ่ชัย จ านวน 80 ลบ.
ม. 

4.00 x 
1,000 

24,800.00 

11. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี 

ลงลูกรังผิวจราจรสายดงยาง - หมู่ที่ 13 จ านวน 40 ลบ.
ม. 

4.00 x 
600 

12,400.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายเอเชียถึงหลังอู่วันชัย จ านวน 40 ลบ.
ม. 

4.00 x 
500 

12,400.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายหนองงูเหลือม จ านวน 40 ลบ.
ม. 

3.00 x 
400 

12,400.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายขา้งวัดคลองรุณ จ านวน 40 ลบ.
ม. 

4.00 x 
500 

12,400.00 

 
/ 12.โครงการจัดซื้อดินลูกรัง………. 
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12. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว 
ลงลูกรังผิวจราจรสายนานายสุชาติ จ านวน 60 ลบ.

ม. 
3.00 x 
400 

18,600.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนานายจุล จ านวน 100 ลบ.
ม. 

3.00 x 
800 

31,000.00 

13. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้ าซึม 

ลงลูกรังผิวจราจรสายไร่นายมนตรี จ านวน 60 ลบ.
ม. 

3.00 x 
300 

18,600.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนางวี จ านวน 40 ลบ.
ม. 

3.00 x 
300 

12,400.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนานายดาวเรือง จ านวน 60 ลบ.
ม. 

3.00 x 
400 

18,600.00 

14. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด 

ลงลูกรังผิวจราจรสายเลยีบคันคลอง - วัด
ป่า 

จ านวน 20 ลบ.
ม. 

2.50 x 
400 

6,200.00 

15. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายทุ่งจอมพล จ านวน 72 ลบ.
ม. 

3.00 x 
1000 

28,800.00 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายนาผู้ใหญ่ยะ จ านวน 48 ลบ.
ม. 

3.00 x 
1200 

19,200.00 

16. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระเบา 

ลงลูกรังผิวจราจรสายซอยมาลัย จ านวน 20 ลบ.
ม. 

3.00 x 
100 

6,200.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนาผู้ใหญ่ปี จ านวน 60 ลบ.
ม. 

4.00 x 
1200 

18,600.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายเลยีบคันคลอง จ านวน 80 ลบ.
ม. 

3.00 x 
700 

24,800.00 

17. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกลาง 

ลงลูกรังผิวจราจรสายซอยบ้านทองใบ จ านวน 40 ลบ.
ม. 

3.00 
x 250 

12,400.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายซอยดนัย จ านวน 60 ลบ.
ม. 

3.00 x 
400 

18,600.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายเลยีบคลอง จ านวน 40 ลบ.
ม. 

4.00 x 
1000 

12,400.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายซอยแก่นใจ จ านวน 20 ลบ.
ม. 

3.00 x 
200 

6,200.00 

/ 18.โครงการจัดซื้อดินลูกรัง............ 
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18. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 14 บ้านเกษตรพัฒนา 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนานางหนา่ย จ านวน 40 ลบ.
ม. 

3.00 x 
400 

12,400.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนานางสตรี จ านวน 20 ลบ.
ม. 

3.00 x 
500 

6,200.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายเลยีบคันคลอง จ านวน 100 ลบ.
ม. 

4.00 x 
800 

31,000.00 

19. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก 

ลงลูกรังผิวจราจรสายนายศุภกิจ จ านวน 100 ลบ.
ม. 

3.00 x 
500 

31,000.00 

20. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายนายวิรัตน์ จ านวน 24 ลบ.
ม. 

3.00 x 
200 

9,600.00 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายนายสายชล ช านาญ จ านวน 24 ลบ.
ม. 

3.00 x 
200 

9,600.00 

21. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 16 บ้านห้วยค าตาล 

ลงลูกรังผิวจราจรสายหลงับา้นผูช้่วยแดง จ านวน 100 ลบ.
ม. 

3.00 x 
300 

31,000.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายกุศล พุ่มสวรรค์ จ านวน 60 ลบ.
ม. 

3.00 x 
300 

18,600.00 

22. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์ร่วมใจ 

ลงลูกรังผิวจราจรสายเลียบคันคลอง หมู่ที่ 
17 

จ านวน 160 ลบ.
ม. 

3.00 x 
1200 

49,600.00 

23. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายแก้มลงิ จ านวน 48 ลบ.
ม. 

3.00 x 
500 

19,200.00 

24. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ 

ลงลูกรังผิวจราจรสายป่าหลวง - ริมคลอง จ านวน 100 ลบ.
ม. 

3.00 x 
1000 

31,000.00 

ลงลูกรังผิวจราจรสายหมู่ที่ 18 - ไร่อ้อย จ านวน 40 ลบ.
ม. 

3.00 x 
1000 

12,400.00 

 
 

/ 25.โครงการจัดซื้อหินคลุก............. 
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25. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี 
ลงหินคลุกผิวจราจรสายบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 19 จ านวน 48 ลบ.

ม. 
3.00 x 
300 

19,200.00 

ลงหินคลุกผิวจราจรสายหมู่ที่ 19 ถึง หมู่ที่ 1 จ านวน 72 ลบ.
ม. 

3.00 x 
900 

28,800.00 

      
รวมเป็นเงิน 999,200.00 

รวมยอดประเภทจัดจ้าง และจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น   3,981,200บาท  ( สามล้าน
เก้าแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาท )  

 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของสภาฯ  ขอเชิญชี้แจง 
 
เลขานุการสภาฯ  - ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ    

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้  

(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  

(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ   
สิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
น าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกิน ไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น”  

“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้   

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว  

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่
มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

/ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง…………. 
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ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ” 

 
ประธานสภาฯ  - เนื่องจากตอนนี้ดูเวลาแล้ว เป็นเวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม เพื่อรับประทาน

อาหารกลางวัน  

************************ รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. ************************* 
เริ่มประชุมต่อ   เวลา 13.00 น.   
ประธานสภาฯ   - กล่าวขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการขอ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2565  ทั้งเห็นด้วย หรือ  ไม่เห็นด้วย 
 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ    - เมื่อไม่มีอภิปราย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม        

เป็นรายโครงการ ดังนี้ 
   1. ประเภทจัดจ้าง 
   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส สายซอยข้างวัด

บ้านทุ่งประพาส  งบประมาณ 146,000.00 บาท  
มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส ซอยนางประหยัด 
จันทร์ขอม  งบประมาณ 82,000.00 บาท  

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2 บ้านทุ่งประพาส ซอยบัวหล้า 
งบประมาณ 81,000.00 บาท  

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส ซอยผู้ใหญ่แสวง  
งบประมาณ 21,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย ซอยบ้านนายสุนทร
งบประมาณ 330,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว ถนนสายหมู่ 9 ถึงหมู่ 2
งบประมาณ 186,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
/ 7. โครงการก่อสร้างถนน…………. 
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7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว สายบ้านขุยยาว บ้าน
ห้วยน้อย  งบประมาณ  114,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด ซอยหลังโรงเรียน
อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง  งบประมาณ 12,000.00 บาท  

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระเบา ซอยบุญทวี
งบประมาณ  330,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเกษตรพัฒนา ซอยบ้านนาย
บรรเจิด แจ้งทอง  งบประมาณ  330,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก  ซอยบ้านนาย

พัลลภ  อภัยกาวี งบประมาณ 131,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก  ซอยหนองจอก
009   งบประมาณ 117,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก ซอยหนองจอก 
001  งบประมาณ 82,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านห้วยค าตาล  ถนนบ้านห้วย
ค าตาล – บ้านแหลมรัง  งบประมาณ 330,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ ซอยนายอ าเภอ
งบประมาณ   330,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี ซอยร่วมทุ่ง
งบประมาณ 145,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 
 

/ 17.โครงการก่อสร้างถนน........... 
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17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  19 บ้านทุ่งสามัคคี ซอย      

มนต์เทียน ไพรรัตน ์ งบประมาณ 155,000.00 บาท 
มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  19 บ้านทุ่งสามัคคี ซอย      
วงศ์แสงจันทร์ งบประมาณ 30,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 
   2. ประเภทจัดจ้าง คอนกรีตท่อระบายน้ า  

1. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว งบประมาณ  30,000 บาท  
มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง  
 
           3. ประเภทจัดซื้อ ดินลูกรัง หินคลุก 

1. โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ   
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่ 1 เส้นทาง  รวม 12,400 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์  16 เสียง 
 

2. โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ   
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่ 2 เส้นทาง  รวม 38,400 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์  16 เสียง 
 

3.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ   
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส 1 เส้นทาง   รวม 31,000 บาท  

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

4.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ    
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส 1 เส้นทาง   รวม 19,200 บาท  

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

5.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ   
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยคันเบ็ด  3 เส้นทาง   รวม 49,600 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

6.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ   
หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปิ้งเกลือ  3 เส้นทาง  รวม 49,600 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

7.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ    
หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปิ้งเกลือ  5 เส้นทาง  รวม 38,400 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
/ 8.โครงการจัดซื้อ………. 
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8.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ    

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย 3 เส้นทาง รวม 49,600 บาท 
มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

9.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ   
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง  2 เส้นทาง  รวม 49,600 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

10.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม    
เป็นบ่อ  หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน  2 เส้นทาง  รวม 49,600 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

11.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุมเป็น
บ่อ  หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี  4 เส้นทาง  รวม 49,600 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

12.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม    
เป็นบ่อ หมู่ที่ 9 บ้านขุยยาว 2 เส้นทาง  รวม 49,600 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

13.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม    
เป็นบ่อ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้ าซึม  3 เส้นทาง รวม 49,600 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

14.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม   
เป็นบ่อ หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด 1 เส้นทาง  รวม 6,200 บาท  

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

15.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม    
เป็นบ่อ หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด 2 เส้นทาง  รวม 48,000 บาท  

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

16.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม    
เป็นบ่อ หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระเบา  3 เส้นทาง รวม 49,600 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

17.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม    
เป็นบ่อ หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกลาง  4 เส้นทาง รวม 49,600 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

/ 18.โครงการจัดซื้อ............ 
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18.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม   

เป็นบ่อ หมู่ที่ 14 บ้านเกษตรพัฒนา 3 เส้นทาง รวม 49,600 บาท 
มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

19.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม   
เป็นบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก  1 เส้นทาง  รวม 31,000 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

20.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม    
เป็นบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก  3 เส้นทาง รวม 19,200 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

21.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม    
เป็นบ่อ หมู่ที่ 16 บ้านห้วยค าตาล 2 เส้นทาง  รวม 49,600 บาท  

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

22.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม    
เป็นบ่อ หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์ร่วมใจ  1 เส้นทาง  รวม 49,600 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

23.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม    
เป็นบ่อ หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ 1 เส้นทาง รวม 19,200 บาท  

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

24.โครงการจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม    
เป็นบ่อ หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ 2 เส้นทาง  รวม 43,400 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
 

25.โครงการจัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางในส่วนที่เสียหายเป็นหลุม     
เป็นบ่อ หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี 2 เส้นทาง  รวม 48,000 บาท 

มติที่ประชุม   - อนุมัติเสียงเอกฉันท์ 16 เสียง 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้นทั้งหมด  3,981,200 บาท  
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ     (1) ข้อราชการจากส่วนราชการ อบต.ทุ่งใหญ่ / ส่วนราชการอ าเภอ/หน่วยงานราชการ

ในพ้ืนที่ / และจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ขอเชิญเสนอเรื่องอ่ืนๆ  
 
นายเสงี่ยม  เรเรือง  1. กล่าวชี้แจงเรื่องกรณีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เครื่องดนตรี วงดุริยางค์โรงเรียน
(สมาชิก อบต.ม.1)  อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) ที่เคยเสนอไว้ว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไร  
 

/ นายสนั่น เหล่าเขตกิจ..........    
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นายสนั่น เหล่าเขตกิจ    1. กล่าวชี้แจงเรื่องปัญหาการหมู่ที่ 13 กรณีการเปิดช่องทางการระบายน้ า ซึ่งเคย
(สมาชิก อบต.ม.13)  เสนอแนวทางในการวางท่อระบายน้ าเพิ่มประมาณ 80 ท่อน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา 
 น้ าท่วม  

2. เรื่องการด าเนินการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่  13 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ประชาชนที่ขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค เนื่องจากบ่อบาดาลเก่าช ารุดเสียหายสูบน้ าไม่ข้ึน 
อยากทราบผลคืบหน้าการด าเนินการ 

 
นายสุชาติ วงษ์สุวรรณ  1. กล่าวเสนอความเห็นว่าอยากฝากผ่านไปยังคณะผู้บริหารฯ ว่าทางสภาองค์การ
(สมาชิก อบต.ม.11) บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ก็มีมติอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้แล้ว ก็อยากให้  

ด าเนินการโครงการฯให้ไวที่สุด เนื่องจากเกรงว่าฝนจะตก ถนนลูกรัง หินคลุกก็จะแย่และเละ
กว่าเดิม  

2. เรื่องเสียงตามสาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกันทุกหมู่บ้าน ดังนั้นถ้าหากพอมี
งบประมาณก็อยากจะให้ด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ หรือไม่ก็จัดหา
ชุดใหม่ทั้งระบบเลย 

 
ประธานสภาฯ      -กรณีเรื่องเสียงตามสาย หอกระจายข่าว ก็จะมีแทบทุกหมู่บ้านที่เป็นปัญหา บางทีก็มา

จากฟ้าฝนที่ท าให้ระบบเสียหาย ซึ่งยุคนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเยอะมากทั้งของ
หมู่บ้าน ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆท่ีขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์  

 
นายช านาญ  กุลศรี  1. ชี้แจงกรณีเรื่องการสนับสนุนวงดุริยางค์โรงเรียน เนื่องจากไม่ใช้ภารกิจหน้าที่ของ
(รองนายก อบต.2)  ท้องถิ่นท่ีจะให้การสนับสนุนได้ แต่ก็ได้ปรึกษาหารือกับทางปลัดองค์การบริหารส่วน 

ต าบลเพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางด้านอ่ืนๆตามอ านาจหน้าที่ที่จะท าได้ ทั้งนี้ถ้าหากทาง
โรงเรียนที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก็ควรเสนอโครงการมาช่วงนี้ได้แล้วซึ่งเป็น
ช่วงการจัดเตรียมงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ผู้อ านวยการกองช่าง - กล่าวชี้แจงเรื่องการจัดเตรียมด าเนินการโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

ประจ าปี 2565 ซึ่งได้เลื่อนมาก่อนหน้านี้  ขอปรึกษาหารือที่ประชุมพิจารณา  
 
ที่ประชุม     - หารือร่วมกันแล้ว ก าหนดให้ด าเนินการประมาณวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565     

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย-  -ชี้แจงขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกหมู่บ้านช่วยกรอกข้อมูล
และแผน  ปัญหา ความต้องการ โครงการ แผนงานด้านต่างๆ  ตามแบบฟอร์ม  เพื่อสรุปข้อมูลรายงาน 

อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง และรวบรวมใส่แผนยุทธศาสตร์อ าเภอ จังหวัดตามล าดับต่อไป 
รายละเอียดขอให้ส่งทางไลน์ หรือที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล    

 
 
ที่ประชุม  รับทราบ  ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ 

 
 

/ ประธานสภาฯ……….. 
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ประธานสภาฯ    - กล่าวถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

คณะผู้บริหารฯ  ส่วนราชการ ทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้  และขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุม   เวลา 15.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ประสิทธ์ิ   กาศเกษม    ผู้จดรายงานการประชุม  

                       ( นายประสิทธิ์   กาศเกษม ) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
  (ลงชื่อ)    เยีเ่ยีย่ม  เดโชเม็งชเมป็ระธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเยี่ยม  เดโชเม็ง) 
 
(ลงชื่อ)      วิวริตัน ์ แจง้สวา่งรัตน์กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิรัตน์  แจ้งสว่าง) 
 
(ลงชื่อ      พรพรรณ บางตะกลู    กรรมการ/เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวพรพรรณ บางตะกูล) 
 
 
      (ลงชื่อ)         พยงุ   บุญจุย้ ย ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                        ( นางพยุง   บุญจุ้ย ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 


