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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๖3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี ๒๕๖3 

วันที่  24  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖3 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหต ุ

๑ นายเสนอ  ทรัพย์สุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอ  ทรัพย์สุข  
๒ นายจักรกริช  เพลินจันทึก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จักรกริช  เพลินจันทึก  
๓ นายจรัส  สินสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ จรัส  สินสวัสดิ ์  
๔ นายสุบรรณ  นาคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ สุบรรณ  นาคำ  
๕ นายเสริม  ของพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ เสริม  ของพิมาย  
๖ นายบารมี   สาธี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ บารมี  สาธ ี  
๗ นายอดิศักดิ์  ขาวเมืองน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ อดิศักดิ์  ขาวเมืองน้อย  
๘ นางปาณัสวีย์  บุญพิมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ ปาณัสวีย์  บุญพิมาย  
๙ นายรุ่งรัฐ  บาทโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ รุ่งรัฐ  บาทโพธิ ์  
๑๐ นายชอ้อน  ฉาบพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ ชอ้อน  ฉาบพิมาย  
๑๑ นางดารุณี  พูขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ ดารุณี  พูขุนทด  
๑๒ นางประคอง  สร้อยพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ ประคอง  สร้อยพิมาย  
๑๓ นายชอบ   รักไร ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ ชอบ   รักไร่  
๑๔ นายร่วม  กลึงกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ ร่วม  กลึงกลาง  
๑๕ นายวินัย  บุญเครื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ วินัย  บุญเครื่อง  
๑๖ นายเลี่ยม  สิทธิค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ เลี่ยม  สิทธิค้า  
๑๗ นายประคอง  เสกสรรค์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ ประคอง  เสกสรรค์      
๑๘ นายประยุทธ  เมืองอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ ประยุทธ  เมืองอินทร ์  
๑๙ นายชนัตร  คาบพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ ชนัตร  คาบพิมาย  
๒๐ นายสมพร  มะค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ สมพร  มะค้า  
๒๑ นางสำลี  สินสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ สำลี  สินสวัสดิ ์  
๒๒ นางศิริรัตน์  จุกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ ศิริรัตน์  จุกลาง  
๒๓ นายสมพงศ์  นามเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ สมพงศ์  นามเมือง  
๒๔ จ่าสิบโทปราโมทย์ เดชขุนทด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ปราโมทย์  เดชขุนทด  
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะผู้บริหาร 
นายจ่ง         สัตยารัฐ  ตำแหน่ง  นายก อบต.ท่าหลวง 
นายสามารถ   ภูมิค้า  ตำแหน่ง  รองนายก อบต.ท่าหลวง 
นายอำนาจ    ซื่อตรง  ตำแหน่ง  รองนายก อบต.ท่าหลวง 
นายสุพจน์     ทองแท้  ตำแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.ท่าหลวง 
 

 
 
 



 
 

พนักงานส่วนตำบล 
นางจันทัปปภา  ดอกเต็งกลาง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
นายวีรัช  เหมือนกลาง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายประวิทย์ สุขกระชอน  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
นายสัญญา  ทรัพย์ศิริกุล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
นางสาวพรทิพย์  นาอ้อม  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 

 เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐  น. 
จ.ส.ท.ปราโมทย์  เดชขุนทด  เมื่อถึงเวลาเปิดประชุม เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก อบต. ที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว 
เลขานุการสภาฯ  ปรากฏว่ามีจำนวนครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิก อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธาน  
   สภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 1.1 เรื่องการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
ประธานสภาฯ 2563 ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี

น้องประชาชน 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายเสนอ   ทรัพย์สุข 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/  
ประธานสภาฯ 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการ

ประชุมตามที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้วทีละหน้าหากมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะ
เสนอแก้ไขก็เสนอแก้ไขได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม มีมติรับรองท้ังหมด 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่   
นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.1 ญัตติการขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปี พ.ศ. 
ประธานสภาฯ  2563 ผมขอให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ 
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา 
เลขานุการสภาฯ เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 

พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะจ่ายขาดจากเงินสะสมได้โดยได้รับการ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ

ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
 
 

-๒- 



-3- 
 

2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

3. เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่ายประจำปีและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

นายเสนอ ทรัพย์สุข เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายแล้วต่อไปผมขอเชิญท่านนายกได้นำเสนอรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  ต่อสมาชิกเพ่ือพิจารณา 
นายจ่ง  สัตยารัฐ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ท่านสมาชิกทุกท่านตามที่ได้ขอความ 
นายก อบต.ท่าหลวง เห็นชอบในการปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 2 แก้ไข ฉบับที่ 3 โดยมีโครงการเร่งรัดเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากถนนชำรุดเสียหายในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เมื่อวันที่ 
16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวแล้วและ
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนาและเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทันสถานการณ์จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 มียอดเงิน
สะสมทั้งสิ้น 12,943,967.52 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท
ห้าสิบสองสตางค์) ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้จำนวน 5 ,152,000 บาท จำนวน 14 
โครงการ ในการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เพ่ือเป็นการบริการชุมชนและสังคมและเพ่ือบำบัดทุกข์
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดถือระเบียบอย่างถูกต้อง รายละเอียดของโครงการผมจะ
ขอให้ ผอ.กองช่างได้นำเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

นายวีรัช เหมือนกลาง เรียนท่านประธานสภาโครงการและรายละเอียดโครงการแต่ละโครงการตามสำเนาที่แจกจ่ายให้ 
ผอ.กองช่าง ท่านสมาชิกแล้วขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาอนุมัติ 
 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางแจ่ม-หน้าโรงเรียน

โนนม่วง) งบประมาณ 497,000 บาท  
 สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร สภาพไม่คงทนถาวร 
 ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือให้มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า920 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ข้อ 10 หน้า 6 เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการสัญจรไปมา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
 
นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 2 โครงการเสริมผิวพร้อมขยายถนน คสล.บ้านสระงาม หมู่ที่ 12 (สายซอยสระงาม)  
ผอ.กองช่าง งบประมาณ 389,000 บาท  
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 สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวม 273 เมตร ผิวจราจรน้ำท่วม
ชำรุดเสียหาย 

 ขอดำเนินการ เสริมผิวพร้อมขยายถนน คสล.ให้ได้ผิวจราจรกว้าง 4.  เมตร ยาวรวม 273 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 40 หน้า 15 เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
 
นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 3 โครงการขยายถนน คสล.สายท่าหลวง-หนองปรือ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 (ช่วงบ้าน 
ผอ.กองช่าง หนองบัวหมู่ 3-บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ 10) งบประมาณ 469,000 บาท  
 สภาพเดิม เป็นถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สภาพแคบไม่เพียงพอต่อการจราจร 
 ขอดำเนินการ เท คสล.ขยายผิวจราจรขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 0.70 เมตร ยาวรวม 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ข้อ 6 หน้า 5 เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
 
นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 4 โครงการขยายถนน คสล.บ้านสนุ่น หมู่ที่ 6 (สายซอยเข้าวัดด้านซ้ายมือจากศาลา 
ผอ.กองช่าง ประชาคม-วัดสนุ่น) งบประมาณ 144,000 บาท  
 สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ความกว้างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
 ขอดำเนินการ เท คสล.ขยายผิวจราจรขนาดผิวจราจรกว้าง 0.70 เมตร ยาวรวม 325 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 227.50 ตร.ม.ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(ดำเนินการตามแบบ อบต.กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 ข้อ 20 หน้า 9 เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การสัญจรไปมา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
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นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 1 (สายท่าระกำ-ท่าจาน)  
ผอ.กองช่าง งบประมาณ 352,000  บาท  
   สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ผิวจราจรชำรุดเสียหาย 

ขอดำเนินการ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1 ,200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบ อบต.กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขฉบับที่ 3 ข้อ 2 หน้า 45 เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการสัญจรไปมา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
 
นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 (สายคลองระกำฝั่งซ้าย- 
ผอ.กองช่าง  นานายอาทร  อินนอก) งบประมาณ 357,000 บาท  
   สภาพเดิม เป็นถนนดิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ผิวจราจรชำรุดเสียหาย 

ขอดำเนินการ ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00เมตร ยาว 1 ,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุก 480 ลบ.ม.พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบร้อย วางท่อระบายน้ำขนาด 
Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปากท่อทั้งสองข้าง ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 2 หน้า 4 เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรไปมา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 

 
นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 (สายโรงสูบน้ำ-เขตหมู่ท่ี 6) 
ผอ.กองช่าง  งบประมาณ 440,000 บาท  
   สภาพเดิม เป็นถนนดิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ผิวจราจรชำรุดเสียหาย 
 ขอดำเนินการ ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2 ,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร ปริมาตรหินคลุก 600 ลบ.ม.พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ข้อ 1 หน้า 25 เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการสัญจรไปมา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
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นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านขามกลาง หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายอานนท์- 
ผอ.กองช่าง  ทำนบหนองตาอินทร์) งบประมาณ 440,000 บาท 

 สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร สภาพชำรุดเสียหาย
เป็นหลุมบ่อ 
ขอดำเนินการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2 ,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุก 600 ลบ.ม.พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ข้อ 25 หน้า 11 เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรไปมา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 

 
นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านป่ายาง หมู่ที่ 9 (สายเลียบคลองยายเฒ่า- 
ผอ.กองช่าง  กระท่อมตาสวาท) งบประมาณ 481,000 บาท 

 สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร สภาพชำรุดเสียหาย
เป็นหลุมบ่อ 
ขอดำเนินการ - เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร ปริมาตรดินถม 400 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยทับแน่น 

 -ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1 ,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุก 600 ลบ.ม.พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.
กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 29 หน้า 12 เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรไปมา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
 
นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 10 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 1 –ไทรงาม ต.ในเมือง 
ผอ.กองช่าง  งบประมาณ 445,000 บาท  
   สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ชำรุดจากดินทรุดตัวทำให้ถนนหักแตกร้าว 

ขอดำเนินการ -รื้อถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. 
-ถมดินขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินถม 135 
ลบ.ม.พร้อมบดทับแน่น 
-เท คสล.ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 675 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 1 หน้า 4 
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เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา และ
โครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 

นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 (สายทางลงฝาย ช่วงที่ 1) 
ผอ.กองช่าง  งบประมาณ 183,000 บาท 

สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 104 เมตร สภาพต่ำน้ำท่วม
ขัง และผิวจราจรชำรุดเสียหาย 
ขอดำเนินการ –เสริมดินคันทางขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน่าเฉลี่ย 0.30 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถม 120 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยทับแน่นเรียบร้อย 
-เทคอนกรีตถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 ข้อ 24 หน้า 10 เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการสัญจรไปมา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
 
นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 12 โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 10 (สายโคจร) 
ผอ.กองช่าง  งบประมาณ 215,000 บาท  

สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร สภาพต่ำและผิว
ชำรุดเสียหาย 
ขอดำเนินการ เสริมผิวถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือให้มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 1 ข้าง ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ข้อ 31 หน้า 13 เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
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นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 13 โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ 5 (ซอยโรงเรียน) 
ผอ.กองช่าง  งบประมาณ 262,000 บาท  

สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร สภาพต่ำและผิว
ชำรุด 
ขอดำเนินการ เสริมผิวถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม.ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.
กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 13 หน้า 7 
เหตุผลความจำเป็นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา และ
โครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
 
นายวีรัช เหมือนกลาง โครงการที่ 14 โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 11 (สายวังปลาหมอ ช่วงที่ 1) 
ผอ.กองช่าง  งบประมาณ 478,000 บาท  

สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 -5.00 เมตร ยาวรวม 460 เมตร สภาพ
ต่ำและชำรุด 
ขอดำเนินการ เสริมผิวถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือให้มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ข้อ 
35 หน้า 14 เหตุผลความจำเป็นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไป
มา และโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ผอ.กองช่างได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นแล้วต่อไปผมจะขออนุมัติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภา 
 
มติที่ประชุม มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเสนอ ทรัพย์สุข  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
นายจ่ง  สัตยารัฐ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผมขอเสนอเรื่องการสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม 
นายก อบต.ท่าหลวง ทำให้ถนนชำรุดสัญจรไปมาลำบากโดยขอให้ทางสมาชิกได้แจ้งภัยทาง ผอ.กองช่าง ซึ่งจะสำรวจ

ความเสียหายของถนนในส่วนของงบประมาณส่วนหนึ่งจะขอจากจังหวัด และอีกส่วนหนึ่งจะใช้
งบประมาณของ อบต.เราเอง 

นายวีรัช เหมือนกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน หลังจากเลิกประชุมผมเองจะให้ผู้ช่วยช่างไป 
ผอ.กองช่าง สำรวจความเสียหายของถนนขอให้ท่านสมาชิกได้ประสานกับผู้ช่วยช่างของผมจะได้สำรวจ

รายละเอียดความเสียหายเพ่ือประมาณการราคา ถ้างบประมาณในการซ่อมแซมสูงก็จะส่งให้
อำเภอเพ่ือส่งจังหวัด และค่าเสียหายเล็กน้อยก็จะเสนอผู้บริหารใช้งบซ่อมแซมของ อบต.เรา 
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นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
ประธานสภาฯ        
 
        

ปิดประชุมเวลา ๑2.00 น. 
      

จ.ส.ท.      ปราโมทย์   เดชขุนทด  ผู้จดบันทึก 
           (ปราโมทย์   เดชขุนทด) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

     (ลงชื่อ)        จักรกริช   เพลินจันทึก ประธานกรรมการ 
           (จักรกริช   เพลินจันทึก) 
 
      

     (ลงชื่อ)         ดารุณี   พูขุนทด กรรมการ 
              (นางดารุณ ี  พูขุนทด) 
 

     (ลงชื่อ)             ชอบ   รักไร่  กรรมการ 
               (นายชอบ   รักไร่) 
 
 

      รับรองถูกต้องตามมติที่ประชุม 

 
(ลงชื่อ)         เสนอ   ทรัพย์สุข  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
      (นายเสนอ   ทรัพย์สุข) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 


