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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันอาทิตย์ที่ 8 เดือน ธันวาคม 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 นางน้อย            บุญขวัญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 น้อย            บุญขวัญ 
8 นายสนัต์            ไพรศูนย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สันต์            ไพรศูนย ์
9 นายสมคิด        รัตนเลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมคิด        รัตนเลี่ยม 

10 นายทะนงศักดิ์ สิงห์ศุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทะนงศักดิ์   สิงห์ศุข 
11 นายวิเชียร          เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 วิเชียร          เหล็กศิริ 
12 นายสมทุร           บุตรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมุทร           บุตรศรี 
13 นายณรงค์           แซ่มช้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ณรงค์           แซ่มช้อย 
14 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา 
15 นายวนัชัย           อยู่มา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วันชัย           อยู่มา 
16 นายปรีชา           ตระกูลทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ปรีชา           ตระกลูทุม 
17 นางสว่าง           สมพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สว่าง           สมพงษ ์
18 นางสาวศิริลักษณ์  เหล็กศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศิริลักษณ์       เหล็กศิริ 
19 นายประยูร         จันทรไ์ชย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ประยูร          จันทรไ์ชย 
20 นางประนอม       ชนะโภคากูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 ประนอม       ชนะโภคากูล 
21 นายเสงี่ยม          หนวดหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 เสงี่ยม          หนวดหอม 
22 นายสายหยุด       สนีนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สายหยุด       สนีนท์ 
23 นายอมร  ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 อมร       ที่พัก 
24 นายสุนทร     ที่พัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สุนทร         ที่พัก 
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ผู้ไม่มาประชุม  
  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทองด า    อยู่เจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ทองด า    อยู่เจริญ ลาป่วย 
2 นางวาสนา    ปานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 วาสนา    ปานทอง ลากิจ 
3 นางอ าไพ      ปิ่นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 อ าไพ      ปิ่นทอง ลากิจ 
4 นายวินัย       ศรีพิราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วินัย       ศรีพิราม ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญศรี          จันทร์ชัย นายก อบต. ดงขี้เหล็ก บุญศรี         จันทร์ชัย 
2 นายสมนึก          เลิศศักดิ์วิมาน รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก สมนึก         เลิศศักดิ์วิมาน 
3 นายณรงค์          สิงห์แหลม รองนายก อบต. ดงขี้เหล็ก ณรงค์         สิงห์แหลม 
4 นายทวี              จันทรไชย เลขานุการนายกฯ ทวี            จันทรไชย 
5 นายเอกชนินทร์    เซ็นนันท์ ปลัด อบต. ดงขี้เหล็ก เอกชนินทร์  เซ็นนันท์ 
6 นายเอนก           เกิดสงวน ผู้อ านวยการกองช่าง เอนก          เกิดสงวน 
7 นางสาวอรุณี       อเนกบุณย์ หัวหน้าส านักปลัด อรุณี          อเนกบุณย์ 
8 นางสาวเยาวธิดา  แสนทวีสุข นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เยาวธิดา     แสนทวีสุข 

 

เริ่มประชุม  เวลา 9.30 น. 

   เมื่อถึงเวลาก าหนดการประชุม เลขานุการสภาฯได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาอบต.
เห็นว่าครบองค์ประชุม ได้รายงานให้ประธานสภาฯทราบ นายอุดม ตระกูลษา ประธานสภาฯอบต.ดงขี้เหล็ก 
ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   

    ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณาเห็นชอบ 

   3.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามโครงการจ านวน 20 โครงการ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย ข้าพเจ้า นายบุญศรี  จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ขอเสนอ
(นายก อบต.)  ญัตติต่อท่ีประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

   ตามที่ องค์ การบริหารส่ วนต าบลดงขี้ เ หล็ ก  ได้ ขออนุ มัติ เ สนอโครงการ 
     เพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ เมื่อครั้งสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  
     2 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และสภาฯ ได้อนุมัติเห็นชอบให้องค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลดงขี้เหล็กจ่ายขาดเงินสะสมตามเงื่อนไขได้ แต่ในวันดังกล่าวองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กยังไม่สามารถปิดงบดุลบัญชีได้ แต่บัดนี้องค์การบริหาร  
     ส่วนต าบลดงขี้เหล็ก ได้ปิดงบดุลบัญชีเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
     ต่อสภาฯ รายละเอียดโครงการตามที่ได้เสนอโครงการไปแล้วนั้น ดังนั้น เพ่ือให้การ 
    ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
     ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ 
    สภาพสังคมในปัจจุบัน จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  
    พ.ศ. 2561 ภายใต้บังคับข้อ 89 สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อได้รับอนุมัติ 
      จากสภาท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
     ที ่มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงิน 
     สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้ เหล็ก  
    มีงบประมาณเงินสะสมอยู่เพียงพอที่จะจ่ายได้ดังนี้ ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่ 
     น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน มียอดเงินสะสมจ านวน 28,722,778.82 บาท หักเงิน 
    สะสมที่มีภาระผูกพันและยังไม่ได้ผูกพัน 1,333,333.33 บาท หักส ารอง 
     งบบุคลากรประมาณ 3 เดือน จ านวน 3,554,445 บาท หักงบประมาณส ารอง 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 3 เดือน จ านวน 4,066,800 บาท  
     หักส ารองกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย 10 % จ านวน 1,976,820.04 บาท  
     หักลูกหนี้ภาษี ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ และลูกหนี้อ่ืนๆ 490,257.03 บาท คงเหลือ 
    เงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ 17,301,123.32 บาท จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน  
     5,954,000 บาท และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา 
     ความเดือดร้อนของประชาชนต าบลดงขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก  
     ได้รับค าร้องจากประชาชนภายในต าบลดงขี้เหล็ก ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
    เรื่องการสัญจรไปมาไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย จึงขออนุมัติการใช้เงินสะสมเพ่ือแก้ไข 
     ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม โครงการ/กิจกรรม จ านวน  
     20 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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  1.1. 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 

    1.2. 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 

   1.3 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    

1.4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  11 ซอย 2  
เชื่อมหมู่ที่ 10 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง  646,000  บาท  
 1.5 โครงการเปิดถนนดิน หมู่ที่ 1 แยกซอยชื่นอารมณ์ กว้าง 4 เมตร  
ยาว 158 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 72,000 บาท 

     1.6. โครงการเปิดถนนดิน หมู่ที่ 3 ซอยสุวรรณหงษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 82  
     เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 37,000 บาท 
    1.7. โครงการลงลูกรังหมู่ที่  1 แยกซอยชื่นอารมณ์เส้นชายคลอง  
     กว้าง  3.50 เมตร ยาว 335 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.60 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
     ราคาค่าก่อสร้าง 84,000 บาท 

  1.8. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 2 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 
             1.8.1 ซอย 2 หน้าวัดศรีเงิน กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร  

      (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
       1.8.2 ซอย 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30  

  เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       1.8.3 ซอยกลางทุ่ง 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย  

   0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
1.8.4 ซอยกลางทุ่ง 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร (หนาโดย

เฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

1.9. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 3 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้  
1.9.1 ซอยเลิศมณี กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 

0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
        1.9.2 ซอยสุวรรณหงษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร (หนาโดย 

    เฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
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1.9.3 ซอยหนองจับปลาแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 122,000 บาท 

  1.10. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 4 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้  
                1.10.1 ซอยข้างวัดดงขี้เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 309 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  

1.10.2 แยกซอยบ้านลุงกิมลี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.10.3 จากหน้าสะพานประตูน้ าชลประทาน กว้าง 4 เมตร  

       ยาว 380 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

1.11. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 5 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
         1.11.1 ซอยข้างคลองเกษียร กว้าง 4 เมตร ยาว 736 เมตร  

    (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
         1.11.2 ซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 314  เมตร (หนาโดยเฉลี่ย  

    0.30เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

 1.12. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 6 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
               1.12.1 ซอย 6 เชื่อมซอย 7 (บ้านอดีตรองแดง) กว้าง 4 เมตร  

     ยาว 650 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.18 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
            1.12.2 ซอย 3 เชื่อมซอยเต้ากั๊ก หมู่ที่  10 กว้าง 4 เมตร  

    ยาว 1,100 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.18 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

1.13. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 7 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
                     1.13.1 ซอย 4 เชื่อมซอยชายทุ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 622 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  

                 1.13.2 ซอยหน้าบ้านนายปราโมทย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 428  
  เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 
1.14. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 8 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้  

               1.14.1 ซอย 2/1 เชื่อมหมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
                           1.14.2 ซอย 7 ต่อจากถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 145  
    เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
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             1.14.3 ซอยบ้านนายบุญจอง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

1.14.4 ซอยเครื่องสูบน้ า กว้าง 4 เมตร ยาว 362 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

    1.15. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 9 จ านวน 6 เส้นทาง ดังนี้ 
             1.15.1 ซอยฟาร์มหมูตรงข้ามเล้าไก่ กว้าง 4 เมตร ยาว 150  
    เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.15.2 ซอยอู่ซ่อมรถเส้นคลองเรือ กว้าง 4 เมตร ยาว 200  
    เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.15.3 ซอยวังกอไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร (หนาโดย 
    เฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.15.4 ซอยบ้านยายน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
      (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.15.5 ซอยบ้านยายคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร  
     (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

1.15.6 ซอยสวนยางพารา กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

   รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 
1.16. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 10 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 

             1.16.1 ซอยแก้วนิมิตร กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร (หนาโดย 
    เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.16.2 ซอยบ้านนายสมปอง กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.16.3 ซอยบ้านนายจู กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (หนาโดย 
     เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.16.4 ซอยบ้านนายสอ้ิง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
     (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 
1.17. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 11 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 

             1.17.1 ซอยคลองเรือฝายเสาไฟฟ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 600  
    เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.17.2 ซอยสวนผู้ช่วยเพียน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
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             1.17.3 ซอยประปา กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หนาโดย 
     เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
            1.17.4 ซอย 2 เชื่อมซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร  
     (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 
1.18.  โครงการลงลูกรัง หมู่ที่  12 ซอย 1 ห้วยเกษียร กว้าง 4 เมตร  

   ยาว 1,050 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่) รวมราคา 
   ค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

1.19. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 13 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้ 
             1.19.1 ซอยบ้านนายวินัย กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร  
     (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

1.19.2 ซอยบ้านนายสมัย กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร  
(หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

               1.19.3 ซอยหน้าโรงงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 723 เมตร  
     (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 
1.20. 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 

นายอุดม  ตระกูลษา ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้ฟัง รายละเอียดที่นายกได้แถลงมานั้น ต่อไปผม 
(ประธานสภาฯ)  อนุญาตให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายโครงการได้พอสมควร โดยให้ยกมือ 
    ขึ้นและให้อภิปรายทีละคน  

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดขออภิปราย 

นายอุดม  ตระกูลษา  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงิน
(ประธานสภาฯ)  สะสมทีละโครงการนะครับ 

   1. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 20 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,954,000 บาท  
    เพ่ือด าเนินโครงการดังนี้ 

        1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 1 หนองไม้เสียบเชื่อม 
     หมู่ที่ 6 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 437.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
     ข้างละ 0.50 เมตร ราคาค่าก่อสร้าง 799,000  บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
ซอย 1 จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 
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       1.2 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 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
   ซอย 2 จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

    1.3 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 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
   10 ซอยเขาชีปิด จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

    1.4. 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 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
     หมู่ที่ 11 ซอย 2 จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเปิดถนนดิน หมู่ที่ 1 ซอย ชื่นอารมณ์ 
   จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเปิดถนนดิน หมู่ที่ 3 ซอย สุวรรณหงษ์ 
   จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

    1.7. โครงการลงลูกรังหมู่ที่  1 แยกซอยชื่นอารมณ์เส้นชายคลอง  
    กว้าง  3.50 เมตร ยาว335 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.60 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
     ราคาค่าก่อสร้าง 84,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 1 ซอย ชื่นอารมณ์เส้น
   ชายคลอง จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 
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1.8. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 2 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 
             1.8.1 ซอย 2 หน้าวัดศรีเงิน กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร  

     (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
       1.8.2 ซอย 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30  

  เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
       1.8.3 ซอยกลางทุ่ง 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย  

  0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

       1.8.4 ซอยกลางทุ่ง 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย  
    0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

   รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 2 จ านวน 4 เส้นทาง 
    จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

    1.9. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 3 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้  
1.9.1 ซอยเลิศมณี กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 

0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
        1.9.2 ซอยสุวรรณหงษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร (หนาโดย 

    เฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
        1.9.3 ซอยหนองจับปลาแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร  

   (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
   รวมราคาค่าก่อสร้าง 122,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จ านวน 3 เส้นทาง 
    จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

   1.10. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 4 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้  
1.10.1 ซอยข้างวัดดงขี้เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 309 เมตร  

  (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
1.10.2 แยกซอยบ้านลุงกิมลี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร  

  (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
1.10.3 จากหน้าสะพานประตูน้ าชลประทาน กว้าง 4 เมตร  

  ยาว 380 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
   รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 4 จ านวน 3 เส้นทาง 
    จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 
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   1.11. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 5 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
1.11.1 ซอยข้างคลองเกษียร กว้าง 4 เมตร ยาว 736 เมตร  

  (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
1.11.2 ซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 314  เมตร (หนาโดยเฉลี่ย  

  0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
   รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 5 จ านวน 2 เส้นทาง 
     จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

   1.12. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 6 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
       1.12.1 ซอย 6 เชื่อมซอย 7 (บ้านอดีตรองแดง) กว้าง 4 เมตร  

    ยาว 650 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.18 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
1.12.2 หมู่ที่ 6 ซอย 3 เชื่อมซอยเต้ากั๊ก หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร  

  ยาว 1,100 เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.18 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
   รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 6 จ านวน 2 เส้นทาง 
    จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

    1.13. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 7 จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้  
             1.13.1 ซอย 4 เชื่อมซอยชายทุ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 622 เมตร  
     (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
     1.13.2 ซอยหน้าบ้านนายปราโมทย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 428  
    เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
     รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 7 จ านวน 2 เส้นทาง 
     จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

    1.14. โครงการลงลูกรังหมู่ที่ 8 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้  
       1.14.1 ซอย 2/1 เชื่อมหมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร  

    (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)  
                   1.14.2 ซอย 7 ต่อจากถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 145  
     เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.14.3 ซอยบ้านนายบุญจอง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
 
 



-11- 

             1.14.4 ซอยเครื่องสูบน้ า กว้าง 4 เมตร ยาว 362 เมตร  
     (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
   รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 8 จ านวน 4 เส้นทาง 
     จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

    1.15. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 9 จ านวน 6 เส้นทาง ดังนี้ 
             1.15.1 ซอยฟาร์มหมูตรงข้ามเล้าไก่ กว้าง 4 เมตร ยาว 150  
     เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.15.2 ซอยอู่ซ่อมรถเส้นคลองเรือ กว้าง 4 เมตร ยาว 200  
    เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 

             1.15.3 ซอยวังกอไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร (หนาโดย 
    เฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.15.4 ซอยบ้านยายน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.15.5 ซอยบ้านยายคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร  
     (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.15.6 ซอยสวนยางพารา กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.16 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
   รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 9 จ านวน 6 เส้นทาง 
     จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

    1.16. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 10 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 
             1.16.1 ซอยแก้วนิมิตร กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร (หนาโดย 
     เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.16.2 ซอยบ้านนายสมปอง กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.16.3 ซอยบ้านนายจู กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (หนาโดย 
     เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.16.4 ซอยบ้านนายสอ้ิง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
     รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 10 จ านวน 4 เส้นทาง
   จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 
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    1.17. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 11 จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 
             1.17.1 ซอยคลองเรือฝายเสาไฟฟ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 600  
    เมตร (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.17.2 ซอยสวนผู้ช่วยเพียน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.17.3 ซอยประปา กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หนาโดย 
    เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
            1.17.4 ซอย 2 เชื่อมซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่)    
   รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 11 จ านวน 4 เส้นทาง
   จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 12 ซอย 1 จ านวน 22  
    เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

    1.19. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 13 จ านวน 3 เส้นทาง ดังนี้ 

             1.19.1 ซอยบ้านนายวินัย กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
            1.19.2 ซอยบ้านนายสมัย กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร  
     (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
             1.19.3 ซอยหน้าโรงงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 723 เมตร  
    (หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่) 
     รวมราคาค่าก่อสร้าง 150,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 13 จ านวน 3 เส้นทาง
   จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 14 ซอย กลางทุ่ง 
    จ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 2 
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   รวมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
     จ านวน 20 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,954,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหม่ืน 
     สี่พันบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญศรี จันทร์ชัย ในวันที่ 2 มกราคม 2563 ทาง อบต.จะจัดท าบุญเลี้ยงเพลพระ ขอเชิญสมาชิกฯ
(นายก อบต.)  น าข้าวปลาอาหาร มาร่วมตักบาตรท าบุญที่ อบต.ด้วย 

นายสมคิด รัตนเลี่ยม เรื่องทัศนศึกษาดูงานที่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ขอปรึกษาว่าเราควรจะไปเดือนไหน 
(สมาขิกฯหมู่ท่ี 4) 

นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์ ไตรมาสแรกงบประมาณได้เข้ามาแล้ว แต่เราต้องกันงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย 
(ปลัดอบต.)  ประจ าไว้สามเดอืน แล้วจะคุยกับหัวหน้าส านักปลัด อีกครั้งว่าควรจะไปเดือนไหน 

นายอุดม ตระกูลษา ขณะนี้เราได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ประชุม
(ประธานสภาฯ)  ครบทุกวาระแล้ว และได้แก้ไขปัญหาเกือบทุกโครงการที่สภาฯ ได้เสนอเข้ามา และ
   ได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ขอบคุณนายก อบต. และ
   ขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุม   เวลา 14.30 น. 

 

 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้จดบันทึกการประชุม    
 (นายสามารถ อังกาบ)      
      เลขานุการสภาฯ 
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กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงขี้เหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 แล้ว เมื่อวันที่   16  ธันวาคม 2563 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงนามไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2562  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย  สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563    

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

  (นายอุดม   ตระกูลษา)    
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก     

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 


