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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่ ๗   เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายบุญน า  หงษ์ทอง  ประธานสภา อบต. 
 ๒. นายสุวิจักขณ์  ทุ่งศรีแก้ว  รองประธานสภา อบต. 
 ๓. นายสุชิน  พุมมา    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
 ๔. นายสมคิด  ร่มวิเชียร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
 ๕. นายนที  คงเหมาะ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
 ๖. นายสุคนธ ์ ชังชะนา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
 ๗. นายบุญจริง  พิมพ์แก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
 ๘. นายเริงศักดิ์  เดชรักษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๙. นายพีรวุฒิ  เพชรขวัญ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 
 ๑๐. นายณฐพล  ภูมิรินทร์  เลขานุการสภา อบต 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายประทีป  ทั่งศรี   นายก อบต.  
 ๒. นายค าพูน  บุญเสงี่ยม  รองนายก อบต. 

๓. นายเฉลิมพล  แก้วสุวรรณ  รองนายก อบต. 
๔. นายโสธร  ทั่งศรี   เลขานุการนายก อบต. 

  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสุมิตร  เกิดรื่น   สมาชิกสภา อบต.  ลา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
เลขานุการสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. 

ไชยราช กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภา อบต. เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา 

อบต.ไชยราช สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือ

พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี    
พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
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ประธานสภา อบต. เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ อย่างละเอียด 
ประธานสภา อบต. เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานกาประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้วอย่างละเอียด

อีกครั้ง ว่ามีถ้อยค าหรือข้อความใดไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด ๑๐ ท่าน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเอกฉันท์
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - รับรองรายงานการประชุม  ๙   เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม   -   เสียง 
- งดออกเสียง    ๑   เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม   -   เสียง 
- ลาประชุม    -   เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
เลขานุการสภา อบต ๓.๑ พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้วยอ าเภอบางสะพานน้อยได้รับแจ้งจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่ า 
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนด
มาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุน เศรษฐกิจฐาน
ราก  ด้ า นกา ร เกษตร  กา รท่ อ ง เที่ ย ว  กา ร ล งทุ น  และ ได้ มอบหมาย ให้
กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน ๓.ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๔.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๕ .ด้ านการศึกษาและอาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘๙/๑ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการ
ด า เนินการตามแนวทางดั งกล่ าว ได้  โดยยกเว้นการกัน เ งินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ข้อ ๘๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
ตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือ
ใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น 
โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องกุ๊กกิ๊ก หมู่ที่ 2   
บ้านคอกอ้ายเผือก โดยท ำกำรปรับพ้ืนที่ ขุดดินปรับขอบดันทำง เกรด บด อัด พ้ืน
ทำง ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 150.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 600.00 
ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร (ตำมรูปแบบที่ก ำหนด) เป็นเงิน 413,500 บำท 

2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายสุขเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านคอก
อ้ายเผือก โดยท ำกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหล็กขนำดกว้ำง 1.80x1.80 เมตร ยำว 
8.00 เมตร จ ำนวน 2 ช่องทำงน้ ำ พร้อมป้ำยโครงกำร (ตำมรูปแบบที่ก ำหนด) เป็น
เงิน 428,000 บำท 

3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายซอยหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 2 
บ้านคอกอ้ายเผือก โดยท ำกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม ขนำดกว้ำง 2.10x 2.10 
เมตร ยำว 8.00 เมตร จ ำนวน 2 ช่องทำงน้ ำ พร้อมป้ำยโครงกำร (ตำมรูปที่ก ำหนด) 
เป็นเงิน 498,500 บำท 

4. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร์ โดยท ำกำร
ก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำวเหล็ก ขนำดควำมสูงไม่ต่ ำกว่ำ 9.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
เครื่องเสียง ตำมรูปแบบรำยกำรที่ก ำหนด เป็นเงิน 63,000 บำท 

5. โครงการก่อสร้างระบบประปาป่าสน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน โดยท ำ
กำรก่อสร้ำงระบบประปำถังส ำเร็จรูปทรงแชมเปญ ขนำดควำมจุดไม่น้อยกว่ำ 20 
ลูกบำศก์เมตร ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 25.00 เมตร แล้วท ำกำรวำงท่อเมนต์ ขนำด Ø 
3 นิ้ว ชั้น 8.5 จ ำนวน 1,320 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร (ตำมรูปแบบที่ก ำหนด) 
เป็นเงิน 1,088,400 บำท 

6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหมากผู้ – คอกอ้ายเผือก   
หมู่ที่ 6 บ้านหมากผู้ โดยท ำกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม ขนำดกว้ำง 2.40x2.40 
เมตร ยำว 8.00 เมตร จ ำนวน 2 ช่องทำงน้ ำ พร้อมป้ำยโครงกำร (ตำมรูปแบบที่
ก ำหนด) เป็นเงิน 629,700 บำท 

7. โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นพร้อมขุดลอกห้วยหมากผู้ หมู่ที่ 6 บ้าน
หมากผู้ โดยท ำกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น ขนำดกว้ำงสันฝำย 4.00 เมตร ยำว 20.00 
เมตร ระดับกักเก็บน้ ำ 2.00 เมตร และขุดลอกหน้ำฝำย กว้ำง 53.00 เมตร ยำว 
89.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร (ตำมรูปแบบที่ก ำหนด) เป็นเงิน 
695,500 บำท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางเจริญ – ซอย ๒ 
หมู่ที่ 3 บ้านบางเจริญ โดยท ำกำรปรับพ้ืนที่ เกรด บด อัด พ้ืนทำงก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 275.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ลงหิน
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คลุกไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,375 ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำย
โครงกำร (ตำมรูปแบบที่ก ำหนด) เป็นเงิน 960,000 บำท 

 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยกเขาไชยราช – น ้า
ด้า หมู่ที่ 1 บ้านไชยราช โดยท ำกำรปรับพ้ืนที่ เกรด บด อัดพ้ืนทำง ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 250.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ลงหิน
คลุกไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร (ตำมรูปแบบที่ก ำหนด) เป็นเงิน 692,000 บำท 

10. โครงการก่อสร้างก้าแพงกั นน ้าคลองบรรจบ หมู่ที่ 4 บ้ำนทองอินทร์ 
โดยท ำกำรก่อสร้ำงก ำแพงกั้นน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 
20.00 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร (ตำมรูปแบบที่ก ำหนด)เป็นเงิน 
เป็นเงิน 200,000 บำท 

 

รวมทั งสิ น 5,668,600 บาท 
 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครบ  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าจะให้จ่ายขาด
เงินสะสมโครงการดังกล่าวหรือไม่  

มติที่ประชุมสภา อบต. มีมตเิป็นเอกฉันทใ์ห้จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  -มีสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด  จ านวน  ๙   ท่าน 
  -มีสมาชิกสภา อบต.ในห้องประชุม  จ านวน  ๙   ท่าน 
  -ไม่อยู่ในห้องประชุม/ลา/ขาดประชุม จ านวน  ๑  ท่าน 
  -มีมตจิ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน  ๘   เสียง 
  -งดออกเสียง    จ านวน  ๑   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ ถ้าที่

ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัย
สามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขอบคุณทุกท่านครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
  
   (ลงชื่อ)............................................ 
               (นำยณฐพล  ภูมิรินทร์) 
 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยรำช 
 

 

 (ลงชื่อ)...............................................  
     (นำยบุญน ำ  หงษ์ทอง) 



~ ๕ ~ 
 

 

 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยรำช 
 
 
 
    

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


