
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันอังคารที่ 29 เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2562  

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
****************************************** 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอุดม            ตระกูลษา ประธานสภา อบต. อุดม            ตระกูลษา 
2 นายสมศักดิ์        ชัยมาด รองประธานสภา อบต. สมศักดิ์        ชัยมาด 
3 นายสามารถ       อังกาบ เลขานุการสภา อบต. สามารถ        อังกาบ 
4 นายเกียรติภูมิ      คูณวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เกียรติภูมิ      คูณวัตร 
5 นางวงเดือน        คุ้มศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วงเดือน        คุ้มศักดิ์ 
6 นายพนัธ์            หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พันธ์            หนวดหอม 
7 นายทองด า         อยู่เจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ทองด า         อยู่เจริญ 
8 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
9 นายสนัต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย ์

10 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
11 นายสมทุร           บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
12 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
13 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา 
14 นายวนัชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย           อยู่มา 
15 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ปรีชา           ตระกลูทุม 
16 นางวาสนา          ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา          ปานทอง 
17 นางสว่าง           สมพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง       สมพงษ ์
18 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
19 นางอ าไพ          ปิ่นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อ าไพ          ปิ่นทอง 
20 นายประยูร         จันทรไ์ชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร          จันทรไ์ชย 
21 นางประนอม       ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
22 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
23 นายสายหยุด       สนีนท ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สนีนท์ 
24 นายวนิัย           ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วินัย        ศรีพิราม 
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ผู้ไม่มาประชุม  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด        รัตนเลี่ยม 
2 นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทนงศักดิ์   สิงห์ศุข 
3 นายอมร  ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร      ที่พัก 
4 นายสนุทร          ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร          ที่พัก 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี          จันทร์ชยั นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี        จันทร์ชัย 
2 นายสมนึก          เลิศศักดิ์วิมาน รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก สมนึก        เลิศศักดิ์วิมาน 
3 นายณรงค์          สงิห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์        สิงห์แหลม 
4 นายทวี              จันทรไชย เลขานุการนายกฯ ทวี           จันทรไชย 
5 นายเอกชนนิทร์   เซ็นนนัท์ ปลัด อบต. ดงขี้เหล็ก เอกชนินทร์  เซ็นนนัท์ 
6 นายเอนก          เกิดสงวน ผู้อ านวยการกองชา่ง เอนก          เกิดสงวน 
7 นายศุภโชค        บุญเล็ก ผู้อ านวยการกองคลัง ศุภโชค        บุญเล็ก 
8 นางสาวอรุณี      อเนกบุณย ์ หัวหน้าส านักปลัด อรุณี          อเนกบุณย์ 
9 นางนันทวัน       ทานกระโทก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นันทวนั       ทานกระโทก 

เริ่มประชุม  เวลา 9.30 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาฯ
อบต. เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯ  
อบต.ดงขี้เหล็ก ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ก าหนดไว้
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   ไม่มี 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ      

   ไม่มี 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



-3- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย ข้าพเจ้า นายบุญศรี  จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ขอเสนอ
(นายก อบต.)  ญัตติต่อท่ีประชุมสภาสมัยวสิามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 3.1. ขออนุมัติเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ดงขี้เหล็ก จ านวน  20  โครงการ ดังต่อไปนี้ 

   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 1 หนองไม้    
         เสียบเชื่อม หมู่ที่ 6 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 437.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
  ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 799,000  บาท 
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 2 กว้าง 5.0  
  เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
  ราคาค่าก่อสร้าง  719,000  บาท        
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย เขาชีปิด 
  กว้าง 5.0 เมตร ยาว 506.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  
  0.50 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง  1,675,000  บาท    
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 2 เชื่อมหมู่ 
  ที่ 10 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย             
   ข้างละ 0.50 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง  646,000  บาท   
  5. โครงการเปิดถนนดิน หมู่ที่  1 แยกซอยชื่นอารมณ์ กว้าง 4 เมตร  
         ยาว 158 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 72,000 บาท 
  6. โครงการเปิดถนนดิน หมู่ที่ 3 ซอยสุวรรณหงษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร  
  สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 37,000 บาท 

    7. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 1 แยกซอยชื่นอารมณ์เส้นชายคลอง กว้าง     
    3.50 เมตร ยาว 335 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.60 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
     ราคาค่าก่อสร้าง 84,000 บาท 
    8. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 2 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 

      8.1 ซอย 2 หน้าวัดศรีเงิน กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
             8.2 ซอย 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             8.3 ซอยกลางทุ่ง 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

      8.4 ซอยกลางทุ่ง 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

     
 
 



-4- 

9. โครงการลงลูกรังหมู่ที ่3 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้  
      9.1 ซอยเลิศมณี กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 

เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
             9.2 ซอยสุวรรณหงษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             9.3 ซอยหนองจับปลาแดง กว้ า ง  4 เมตร ยาว 315 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 122,000 บาท 

10. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 4 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้  
        10.1 ซอยข้างวัดดงขี้ เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 309 เมตร  

(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
               10.2 แยกซอยบ้านลุงกิมลี้  กว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
               10.3 จากหน้าสะพานประตูน้ าชลประทาน  กว้ าง 4 เมตร  
ยาว 380 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

11. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 5 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
        11.1 ซอยข้างคลองเกษียร กว้าง 4 เมตร ยาว 736 เมตร (หนาโดย

เฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
               11.2 ซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 314  เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

12. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 6 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
        12.1 ซอย 6 เชื่อมซอย 7 (บ้านอดีตรองแดง) กว้าง 4 เมตร ยาว 

650 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.18 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
               12.2 หมู่ที่ 6 ซอย 3 เชื่อมซอยเต้ากั๊ก หมู่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,100 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.18 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

13. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 7 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
        13.1 ซอย 4 เชื่อมซอยชายทุ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 622 เมตร  

(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
               13.2 ซอยหน้าบ้านนายปราโมทย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 428 เมตร 
(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 
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14. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 8 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้  
        14.1 ซอย 2/1 เชื่อมหมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร  

(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
               14.2 ซอย 7 ต่อจากถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร 
(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          14.3 ซอยบ้านนายบุญจอง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          14.4 ซอยเครื่องสูบน้ า กว้าง 4 เมตร ยาว 362 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 
  15. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 9 จ านวน 6 เส้นทาง ดังนี้ 
          15.1 ซอยฟาร์มหมูตรงข้ามเล้าไก่ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
(หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          15.2 ซอยอู่ซ่อมรถเส้นคลองเรือ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
(หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          15.3 ซอยวังกอไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          15.4 ซอยบ้านยายน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          15.5 ซอยบ้านยายคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          15.6 ซอยสวนยางพารา กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
 รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

16. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 10 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 
          16.1 ซอยแก้วนิมิตร กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          16.2 ซอยบ้านนายสมปอง กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          16.3 ซอยบ้านนายจู กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          16.4 ซอยบ้านนายสอ้ิง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 
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17. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 11 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 
          17.1 ซอยคลองเรือฝายเสาไฟฟ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 
(หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          17.2 ซอยสวนผู้ช่วยเพียน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          17.3 ซอยประปา กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.20เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          17.4 ซอย 2 เชื่อมซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

18. หมู่ที่ 12 ซอย 1 บ้านห้วยเกษียร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร (หนา
โดยเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่) รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

19. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 13 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้ 
          19.1 ซอยบ้านนายวินัย กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          19.2 ซอยบ้านนายสมัย กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
          19.3 ซอยหน้าโรงงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 723 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

20. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 14 ซอยกลางทุ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,320 เมตร 
(หนาโดยเฉลี่ย 0.24 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

   รวมจ านวน 20 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,954,000 บาท 

      หลักการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้  
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ให้ท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน 
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน  
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาวและ ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบาย 
เร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่าย 
เงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวง
มหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายจากเงินสะสมหรือ
เงินทุนส ารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประกอบกับหนังสืออ าเภอเมืองปราจีนบุรี ด่วนที่สุดที่ ปจ 0023.6/ว2949  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2562,หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุดที่ ปจ 0023.5/ 
ว2846 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ
สนับสนุนการด าเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงได้ก าหนด
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
3. ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 5. ด้านการศึกษา โดยอนุมัติ
ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็ น 
โดยค านึงถึงสถานะการเงินการคลังและต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 

      เหตุผล 

    องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้รับค าร้องจากประชาชนภายใน 
    ต าบลดงขี้เหล็ก เรื่อง การสัญจรไปมาไม่สะดวกและความไม่ปลอดภัยของประชาชน
   ภายในต าบลดงขี้เหล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก จึงขอเสนอโครงการ 
     ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา
   ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 20  โครงการ  

รวมขอจ่ายเงินสะสม จ านวน 20 โครงการ 5,954,000 บาท 
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นายเกียรติภูมิ คุณวัตร สืบเนื่องจากการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ทางผู้บริหารแจ้งให้สมาชิก
(สมาชิกฯหมู่ที่ 1) ลงไปส ารวจโครงการถนนที่จะลงดินลูกรังมาหมู่ละ 1 เส้น และโครงการนั้นต้องอยู่
   ในแผน แต่จากที่ผู้บริหารแถลงมาพร้อมกับเอกสารที่ได้รับ ปรากฏว่าบางหมู่ได้เสนอ
   มาเป็นจ านวนมาก จึงอยากเรียนถามว่าให้ส ารวจมาเส้นเดียวแล้วบางหมู่ท าไมถึงได้  
     หลายเส้น ขอให้ชี้แจงด้วย 

นายวิเชียร เหล็กศิริ ไม่ทราบว่าขณะนี้ยอดเงินสะสมของ อบต.ดงขี้เหล็กมีอยู่จริงๆเท่าไหร่       
(สมาชิกฯหมู่ที่ 5) 

นายสายหยุด สีนนท์ การประชุมสมัยวิสามัญที่ผ่านมา ผู้บริหารให้สมาชิกไปส ารวจลงลูกรังมาหมู่ละ 1 เส้น
(สมาชิกฯหมู่ที่ 12) แต่บางหมู่ได้ 3 – 4 เส้น และยังไม่ได้แจ้งสถานะการเงินการคลังว่ามีเงินสะสมอยู่ 
      เท่าไหร่ ขอให้ชี้แจงด้วย 

นายณรงค์ แช่มช้อย ตามนโยบายและหนังสือสั่งการเร่งด่วนมา สมาชิกได้รับทราบช้าการลงส ารวจถนนที่
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) จะลงดินลูกรังนั้น บางหมู่สมาชิกรับทราบนโยบายแล้ว บางหมู่ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนพา
   ลงส ารวจ ซึ่งอาจจะไม่รู้ว่าให้ลงได้เส้นเดียวจึงส ารวจมาหลายเส้นแล้วเสนอเข้ามา 
   ปัญหาคือแต่ละหมู่จึงได้มากได้น้อยไม่เท่ากัน แนวทางแก้ไขก็เห็นด้วยกับท่านประธาน 
     ที่เสนอแนวคิด คือเอาเงินมารวมกันทุกหมู ่แล้วเฉลี่ยลงลูกรังเท่าๆกัน 

นางวาสนา ปานทอง อยากฝากเรื่องหนังสือเร่งด่วนที่ส่งมาถึง อบต.ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 8) อยากให้แจ้งสมาชิกทราบโดยเร็วจะได้เตรียมข้อมูลเสนอโครงการที่ต้องการเข้าสู่
   สภาได้ทันเวลา 

นายบุญศรี จันทร์ชัย จากการที่สมาชิกแสดงความคิดเห็นมา ให้น าเงินค่าใช้จ่ายการลงดินลูกรังของแต่ละ
(นายก อบต.)  หมู่มารวมกันแล้วแบ่งเฉลี่ยให้เท่ากันทุกหมู่นั้น จากการค านวณแล้ว 4 โครงการ
   แรกใช้เงินจ านวน 3,839,000 บาท โครงการเสริมถนนลูกรังภายในต าบลดงขี้เหล็ก  
    ตามงบประมาณเดิมที่ตั้งเอาไว้อยู่ที่ 1,786,500 บาท เฉลี่ย 14 หมู่  อยู่ที่หมู่ละ  
    142,000 บาท จึงปรับให้หมู่ละ 150,000 บาท และอาจมีบางหมู่ที่เปิดถนนดิน 
     ท าให้งบประมาณอาจมากกว่าหมู่อ่ืนเป็นเงินทั้งสิ้น รวมงบประมาณการลงลูกรังและ 
    เปิดถนนดินภายในต าบลทุกหมู่บ้าน 2,115,000 บาท รวมทั้ง 20 โครงการจะใช้เงิน 
    สะสมทั้งสิ้น 5,954,000 บาท เงินสะสมของเรายังมีเหลืออีกมาก โครงการที่จะ 
     ท าท่ีอยู่ในแผนก็สามารถท่ีจะจ่ายขาดได้อีก 

นายวันชัย อยู่มา  อยากทราบว่าโครงการลงดินลูกรังครั้งนี้จะบดอัดด้วยหรือเปล่า หรือใช้รถไถปรับ
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) เกลี่ยเฉยๆ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย หากจะบดอัดด้วยต้องใช้รถเกรดราคาก็ต้องปรับใหม่ เพราะรถเกรดคิดวันละ 
(นายก อบต.)  หมื่นสอง คงต้องใช้งบประมาณอีกมากเห็นว่าใช้รถไถปรับเกรดให้เรียบร้อยน่าจะ 
     ดูดีกว่า  

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้พิจารณาสอบถามและได้ฟังการอธิบายอย่างกว้างขวางแล้ว จึงจะขอมติ
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุมรับรอง 20 โครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม 
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   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 1 หนองไม้เสียบ 
   เชื่อมหมู่ที่ 6 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 437.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง             

  เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 799,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง - 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 2 กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ราคา
 ค่าก่อสร้าง  719,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง - 

   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอย เขาชีปิดกว้าง 5.0 
   เมตร ยาว 506.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
   ราคาค่าก่อสร้าง 1,675,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง - 

   4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 2 เชื่อมหมู่ที่ 10 
     กว้าง 4.0 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  
    0.50 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง  646,000  บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

5. โครงการเปิดถนนดิน หมู่ที่ 1 แยกซอยชื่นอารมณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 158 เมตร 
  สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 72,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

 6. โครงการเปิดถนนดิน หมู่ที่ 3 ซอยสุวรรณหงส์ กว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร สูงเฉลี่ย  
   0.60 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 37,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง - 
   7. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 1 แยกซอยชื่นอารมณ์เส้นชายคลอง กว้าง 3.50 เมตร  
    ยาว 335 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.60 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) ราคาค่าก่อสร้าง  
     84,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง - 
8. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 2 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 
    8.1 ซอย 2 หน้าวัดศรีเงิน กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย  
0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
     8.2 ซอย 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตาม
สภาพพ้ืนที่) 
     8.3 ซอยกลางทุ่ง 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร
หรือตามสภาพพ้ืนที่) 
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     8.4 ซอยกลางทุ่ง 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร
หรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

9. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 3 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้  
    9.1 ซอยเลิศมณี กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือ 

  ตามสภาพพ้ืนที่)  
    9.2 ซอยสุวรรณหงษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร
หรือตามสภาพพ้ืนที่) 
    9.3 ซอยหนองจับปลาแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 122,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

10. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 4 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้  
      10.1 ซอยข้างวัดดงขี้เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 309 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย  

  0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
       10.2 แยกซอยบ้านลุงกิมลี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       10.3 จากหน้าสะพานประตูน้ าชลประทาน กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร 
(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

11. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 5 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
      11.1 ซอยข้างคลองเกษียร กว้าง 4 เมตร ยาว 736 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 

   0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
      11.2 ซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 314  เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30เมตรหรือ
ตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

12. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 6 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
      12.1 ซอย 6 เชื่อมซอย 7 (บ้านอดีตรองแดง) กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร  

  (หนาโดยเฉลี่ย 0.18 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
      12.2 หมู่ที่ 6 ซอย 3 เชื่อมซอยเต้ากั๊ก หมู่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 
เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.18 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 
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13. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 7 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
      13.1 ซอย 4 เชื่อมซอยชายทุ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 622 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย  

  0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
      13.2 ซอยหน้าบ้านนายปราโมทย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 428 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

14. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 8 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้  
     14.1 ซอย 2/1 เชื่อมหมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
      14.2 ซอย 7 ต่อจากถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
      14.3 ซอยบ้านนายบุญจอง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
      14.4 ซอยเครื่องสูบน้ า กว้าง 4 เมตร ยาว 362 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

15. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 9 จ านวน 6 เส้นทาง ดังนี้ 
       15.1 ซอยฟาร์มหมูตรงข้ามเล้าไก่ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       15.2 ซอยอู่ซ่อมรถเส้นคลองเรือ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       15.3 ซอยวังกอไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตร
หรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       15.4 ซอยบ้านยายน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       15.5 ซอยบ้านยายคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
        15.6 ซอยสวนยางพารา กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
 รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 
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16. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 10 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 
      16.1 ซอยแก้วนิมิตร กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
      16.2 ซอยบ้านนายสมปอง กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
      16.3 ซอยบ้านนายจู กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือตามสภาพพ้ืนที่) 
      16.4 ซอยบ้านนายสอ้ิง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

17. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 11 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 
       17.1 ซอยคลองเรือฝายเสาไฟฟ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร (หนาโดย
เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       17.2 ซอยสวนผู้ช่วยเพียน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       17.3 ซอยประปา กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.20เมตร
หรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       17.4 ซอย 2 เชื่อมซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

18. หมู่ที่ 12 ซอย 1 ห้วยเกษียร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย  
   0.30 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่) รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

19. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 13 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้ 
       19.1 ซอยบ้านนายวินัย กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       19.2 ซอยบ้านนายสมัย กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       19.3 ซอยหน้าโรงงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 723 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 
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20. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่  14 ซอยกลางทุ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,320 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.24 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย 1. ขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วสิ่งจ าเป็นเร่งด่วนคือน้ าในคลองเริ่มลดลงแล้ว จึงขอให้
(นายก อบต.)  สมาชิกลงส ารวจและเขียนค าร้องมาที่ อบต. ว่าจะปิดน้ าจ านวนกี่จุดจะใช้อะไรบ้าง 
   แล้วจะให้ช่างลงไปส ารวจข้อมูล อยากให้เร่งด่วนจะได้ทันเหตุการณ์  
   2. ถนนแคปซีลที่เป็นหลุมเป็นบ่อในแต่ละหมู่ที่จะใช้ยางมะตอยถมหลุม ก็ให้เขียน
   ค าร้องมา 

นายวันชัย อยู่มา  ฝายที่ซ่อมไว้ยังไม่สามารถใช้การได้ มีรูรั่วแล้วน้ าก็กัดกร่อนเป็นรูกว้างขึ้น จึงอยาก
(สมาชิกฯหมู่ที่ 7) ให้ซ่อมให้ดีทีเดียวไปเลย หากมีพายุใหญ่หรือน้ ามาแรงๆจะมีผลกระทบไปที่ฝายตัว
   อ่ืนๆอีกด้วย 

นายณรงค์ แช่มช้อย 1. ห่วงเรื่องน้ าบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หากมีหนทางน างบประมาณส่วนหนึ่งส่วนใด
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) ไปแก้ไขได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี ปีนี้คาดว่าน้ าจะไม่พอใช้อย่างแน่นอน  
   2. ถนนดงบังซอย 5 เป็นถนนคอนกรีตมีบางจุดที่ถนนทรุดตัวลง  
   3. อีกจุดคือคลองไส้ไก่ที่มีปัญหาอยู่ขณะนี้  
   4. ไฟส่องสว่างไม่ทราบว่าหากขัดระเบียบตรงไหนหรือมีช่องทางตรงไหนที่จะแก้ไข 
   ได้จะลงหม้อใหม่ได้หรือไม่ ได้เขียนค าร้องไว้นานแล้วและจะน าอุปกรณ์ไปติดตั้งเอง 
   แต่เรื่องก็เงียบไป 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ ได้รับมอบอ านาจจากท่านนายกให้ไปประชุมแผนที่ อบจ.มี 2 เรื่อง                          
(ปลัดฯ อบต.)  1. โครงการก่อสร้างของ อบต.ดงขี้เหล็กเป็นถนนหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 5 ขณะนี้ทาง
   อบจ.ได้เห็นชอบและอนุมัติแล้ว      
   2. การจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่บ้านดงบัง มติของคณะจัดท าแผนของ อบจ.ไม่เห็นชอบ
   เรื่องของการจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่ เนื่องจากคนมาร่วมงานน้อยไม่มีความคุ้มค่า 
     จึงไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ จึงเหลือแต่ทาง อบต.ดงขี้เหล็กที่จะหาทางแก้ไขต่อไป 

นายเกียรติภูมิ คุณวัตร หมู่ที่ 4 ได้เสนอโครงการขยายไหล่ทางจากหมู่ที่ 4 มาหมู่ที่ 2 ผ่านวัดดงขี้เหล็ก
(สมาชิกฯหมู่ที่ 1) ไปโนนห้อม จึงอยากเรียนถามว่าโครงการนี้ไปถึงไหนแล้ว  

นายณรงค์ แช่มช้อย 1. การจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่หากทาง อบต.จัด ทาง อบจ.ก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้ว 
(สมาชิกฯหมู่ที่ 6) แต่เมื่อเราไม่จัดจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะสร้างชื่อเสียงให้กับต าบลของเรา 
   2. แผนต าบลดงขี้เหล็กอยากให้เสนอโครงการเข้า อบจ. เยอะๆ จะได้เร็วได้ช้าก็ยังดี
   ทีไ่ด้เพราะงบ อบจ. ของเขามีเยอะมาก     
   3. อยากให้ทาง อบต.ท าหนังสือยื่นกรมชลประทาน ให้เปลี่ยนจากคลองไส้ไก่ 
     เป็นคลองส่งน้ าชลประทาน 

 

 



-14- 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ 1. โครงการถนนทาง อบต. ได้เสนอไปทาง อบจ. จ านวน 3 โครงการ คือ ถนนเส้นที่ 
(ปลัดฯอบต.)     เชื่อมต าบลโนนห้อม เชื่อมต าบลดงพระราม คลองเรือเชื่อมหนองกันเกรา การเสนอ
แผนต้องให้ อบจ.  สามารถท างบประมาณได้       
   2. งานไม้ล้อมไม้ใหญ่ทาง อบจ. ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่ อบต. เราก็สามารถจัดได้
   ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรา จึงอยากให้สภาพิจารณาและเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย 1. ฝายหมู่ที่ 7 เราสามารถตั้งงบประมาณซ่อมถาวรได้เลย             
(นายก อบต.)  2. เรื่องถนนของหมู่ที่ 6 ทรุด เดี๋ยวจะประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดอีกทีอีกที
   3. คลองไส้ไก่จะให้ช่างลงส ารวจอีกที ส่วนที่จะขอเป็นคลองส่งน้ าระบบชลประทาน 
   จะลองประสานไปท่ีกรมชลประทานว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไร  
   4. ไฟส่องสว่างจะมอบอุปกรณ์ให้ไปหรือทาง อบต. จะไปติดตั้งให้จะพิจารณาอีกครั้ง
   5. การติดตั้งมิเตอร์ไฟสาธารณะประโยชน์จะใช้งบของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านก็ได้ 
   หรือจะใช้งบ อบต.ก็จะพิจารณากันอีกที 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ประชุม
(ประธานสภาฯ)  ครบทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯได้เสนอเข้ามา และ
   ได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณนายกอบต. และ
   ขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 13.30 น. 

 
 
(ลงชื่อ).......................... .....................ผู้จดบนัทึกการประชุม   
 (นายสามารถ อังกาบ)      
      เลขานุการสภาฯ 
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กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงขี้เหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 แล้ว เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2562 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
ประจ าปี พ.ศ. 2562  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจ าปี  พ.ศ. 2562 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562   

 
 
(ลงชื่อ)....................... .........................    

  (นายอุดม   ตระกูลษา)    
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก     

 
              
        
 
    

 

 

 

 



     

 

 

 

 
 

 
รายงานการประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 
 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.30 น. 

 
 

ณ ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

    
  


